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Rohekas käokeel (Platanthera chlorantha) on Pihkva oblastis haruldane taim, mistõttu 

on ta kantud Pihkva oblasti Punasesse Raamatusse. Seetõttu vajabki rohekas käokeel  

põhjalikku uurimist.  

Töö eesmärgiks on Petseri rajoonis roheka käokeele populatsioonide kasvutingimuste, 

arvukuse ja seisukorra kirjeldamine ning ka analüüsida, kas viljumine sõltub taime 

kõrgusest, lehtede ja õisiku suurusest ning õite arvust. 

Uurimustöö käigus uuriti nelja roheka käokeele populatsiooni Petseri rajoonis Pihkva 

oblastis. Kõrgemad taimed suuremate õisikutega on tolmeldajatele nähtavamad ja 

atraktiivsemad. Kõrge tolmeldajate külastuse tase mõjutab viljumist.  

Populatsioonide vahel esines erinevusi õitsvate taimede kõrguse, õite arvu ja õisiku 

pikkuses. Andmeid analüüsides selgus, et ainult õisiku pikkus avaldab olulist mõju 

viljumisele, mida pikem on õisik, seda rikkalikumalt taim tõenäolisellt viljub. 

Viljumisedukuse uuring nendes populatsioonides näitas, et keskmine viljumisprotsent 

oli 56,6% ning populatsioonid ei erinenud oluliselt selle tunnuse järgi.  
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Greater Butterfly-orchid (Platanthera chlorantha) is a rare orchid, which was entered to 

the Red Data Book of Pskov region. Therefore Greater Butterfly Orchid requires a 

thorough investigation. 

  

The aim of this work is to study the growth conditions, the abundance and condition of 

Greater Butterfly Orchid populations in the Pechorsky District of Pskov oblast. This 

work also aims to analyse whether fruit set depends on the plant height, the leaf and 

inflorescence size and the number of flowers. Higher plants with larger inflorescence 

are more visible and attractive for pollinators. High abundance of pollinators affects 

fruiting set. 

 

Among populations were observed difference in height of flowering plants, the number 

of flowers and the length of the inflorescence. The data analysis showed that only 

inflorescence length has a significant impact to fruit set, the longer the inflorescence, the 

better the plant set of the fruit. The average percentage of fruit set in studies populations 

was 56,6%, and the populations did not have significant differences. 
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Sissejuhatus 

 

Pidevalt kasvav inimmõju ümbritsevale keskkonnale on teravdanud bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamise probleemi. Esmatähtsaks ülesandeks on säilitada taimse 

maailma ning eelkõige haruldaste ja ohustatud liikide mitmekesisus. Haruldased liigid 

on reeglina keskkonna seisundi näitajateks ja negatiivsete muutuste tõttu kaovad 

esimestena. 

Käpaliste perekonda kuuluvad liigid on üheks floora enim kaitsetumaks osaks just 

nende keeruliste bioloogiliste iseärasuste tõttu. Paljud neist on väljasuremise piiril, 

eelkõige loodusliku kasvukoha rikutuse pärast, kuid ka taimede korjamise tõttu. 

Tänapäeval on enamus käpalistest haruldased liigid, mis on esindatud väikeste 

isoleeritud populatsioonidega ning eksisteerivad üha enam antropogeensete mõjude 

tingimustes. Sellega seoses omab suurt tähtsust haruldaste liikide elutegevuse 

seaduspärasuste väljaselgitamine.  

Venemaa loodeosas kasvab 28 orhideeliiki. Pihkva oblastis võib kohata 27 liiki 

(Ефимов 2011). Uurimusobjektiks on valitud käpaliste perekonna iseloomulik esindaja 

– rohekas käokeel (Platanthera chlorantha). See orhideeliik kuulub oblastiga 

piirnevates riikides – Eestis riiklikult kaitstavate liikide III kategooriasse (III 

kaitsekategooria 2004) ning Läti ja Valgevene Punastesse raamatutesse (Latvijas 

apdraudētie 2004, Красная книга 2006). Rohekas käokeel kuulub 13. septembril 2007 

a. kinnitatud taimede ja loomade nimekirja, mis kuulub CITESe tegevusvaldkonda 

(Конечная et al. 2008). P. G. Efimovi (2006) teostatud Platanthera sugukonna kriitiline 

taksonoomiline ülevaatus Venemaa territooriumil võimaldas kindlaks määrata, et autori 

poolt vaadeldava rühma liigid satuvad madala väljasuremisriskiga liikide kategooriasse 

(«Lower Risk», LR). See tähendab, et käesoleval ajal ei ole Platanthera liigid Venemaa 

territooriumil otseses väljasuremisohus. Antud seisukord kajastub ka kehtivas 

seadusandluses. Rohekas käokeel ei ole Venemaa territooriumil senini kantud ohustatud 

liikide nimekirja (Камелин et al. 2008), aga 2011. aastast on ta Pihkva oblasti Punase 

raamatu taimede nimekirjas.  
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Eelpoolmainitust võib teha järelduse, et käesoleval ajal on regiooni tasandil rohekas 

käokeel viidud kõrgemale ohukategooria tasandile kui see on üldiselt Venemaal. 

Eelkõige võib seda seletada tõepoolest halvema olukorraga kui mujal Venemaal, kuid 

suure tõenäosusega võib see olla ka seotud oblasti vähese botaanilise uuritusega.  

Seetõttu nõuab antud liik ka põhjalikku uurimist – on vajalik leviku täpsustamine 

oblasti territooriumil, kasvutingimuste, arvukuse ja populatsiooni seisundi kirjeldus 

ning selgitada välja tegurid, mis võivad populatsioonidele negatiivselt mõjuda.  

Käesoleva töö eesmärgiks on Pihkva oblastis Petseri rajoonis roheka käokeele 

(Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.) populatsioonide kasvutingimuste, arvukuse ja 

seisukorra kirjeldamine ning õitsemise ja viljumise iseärasuste selgitamine. Detailsemalt 

vaadatakse, kuidas viljumine sõltub taime morfoloogilistest tunnustest nagu kõrgus, õite 

arv, õisiku ja lehtede suurus. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toimusid 2013. aasta suvel välitööd. Käesoleva töö 

esimeses osas antakse roheka käokeele (Platanthera chlorantha) iseloomustuse 

ülevaade, milles kirjeldatakse ontogenteetilist arengut, levikut ja kasvukohti. Samuti on 

kirjeldatud liigi paljunemist, õitsemist ja viljumist. Töö teises osas on antud uuritud 

populatsioonide kirjeldused. Kolmandas osas on toodud mõõdetud andmete põhjal 

tehtud statistilise analüüsi tulemused. 
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1. Teoreetiline ülevaade 

 

1.1 Liigi kirjeldus 

 

Rohekas käokeel (Platanthera chlorantha (Сust.) Rchb.) kuulub käokeele (Platanthera) 

perekonda käpaliste (Orchidaceae) sugukonda. 

Perekonna ladinakeelne nimetus Platanthera tuleneb sõnast «πλατυς», mis tähendab 

kreeka keeles lai ja ladinakeelsest sõnast «anthera» – tolmukas, seega see viitab laiale 

tolmukale (Füller 1978), mis on iseloomulik ka rohekale käokeelele (Ефимов 2011). 

Teaduslik liiginimetus chlorantha tuleneb kreekakeelsest sõnast chloros, mis tähendab 

kollast või kahvatu rohelist ja viitab selle liigi õite rohekale värvusele (Füller 1978). 

Pihkva oblastis esineb ka teine lähedane liik - kahelehine käokeel (Platanthera bifolia 

(L.) Rich.) (Цвелев 2000). Rohekas ja kahelehine käokeel on molekulaar-geneetiliste 

tunnuste järgi väga sarnased (Bateman 2005). Erinevad nad eelkõige õie ehituse poolest 

(Вахрамеева 1995) ja kahe liigi peamiseks eristavaks tunnuseks on tolmuka laius – 

kahelehisel käokeelel on kitsas tolmukas, aga rohekal käokeelel on ta lai (Ефимов 

2011). Põhimõtteline erinevus seisneb ka nende õite lõhnas (Nilsson 1983). 

Rohekas käokeel on mitmeaastane rohttaim, mille kõrgus on 30 – 60 cm (Вахрамеева 

1995) (joonis 1). Roheka käokeele vars on õõnes ja sooniline (Вахрамеева 1995) ning 

kahelehise käokeele varrest märksa tugevam (Вахрамеева et al. 1991). Taime varre alu-

misel osal on kaks vastakuti asetsevat lehte. Lehtede pikkus on 6 kuni 15 cm ja kujult 

on nad lantsetjad kuni munajad (Ефимов 2011).  

Taim elab talve üle tänu juuremugulale (Rasmussen 1995), mis on pikliku kujuga ning 

järk-järgult nöörjalt tipu suunas ahenev (Füller 1978). Mugulat, mille kujunemisest 

võtab osa mitte ainult juur, vaid osaliselt ka vars, nimetatakse juuremugulaks (Вахра-

меева 1995). Juuremugulad kannavad uuenduspunga ning on kaetud karvakestega. 
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Juuremugul areneb üheaastase monokarpse võsundi alumistest pungadest horisontaal-

suunas apikaalse kasvuga (Татаренко 1996). Noor juuremugul areneb ühe aasta jook-

sul, et asendada vana, eelmise aasta oma (Rasmussen 1995).  

Käokeele õisik on hõre ja kooniline (Nilsson 1978), koosnedes 5 – 30 valgest ning 

mõnikord ka roheka varjundiga õitest (Ефимов 2011). Roheka käokeele õied on kahe-

lehise käokeelega võrreldes nõrgema lõhnaga (Kuusk 1984) ja kahelehise käokeele 

õitest veidi suuremad (Аверьянов 2000).  

Õie moodustavad sigimik, õiekattelehed ja sammas. Sambaks nimetatakse erilist orga-

nit, mis asub õie keskel ja moodustub emakakaela ja tolmukaniidi kokku kasvamisel 

(Дарвин 1950). Käokeele õied on lihtsate kroonjate õiekattelehtedega ning koosnevad 

kuuest kahes ringis asetsevast õiekattelehest (Вахрамеева 1995). Üks kolmest sisemise 

ringi õiekattelehtedest erineb märgatavalt teistest ja seda nimetatakse huuleks (Schmeidt 

1996) (joonis 1). Algselt asub huul õiekattelehtede sisemises ringis üleval. Protsessi, 

mille käigus õis enne avanemist pöördub 180°, nimetatakse resupinatsiooniks. Selle 

protsessi käigus muutub huule asetus, liikudes õie alumisse ossa (Cozzolino & Widmer 

2005). Huul mängib olulist rolli tolmlemise protsessis, olles putukatele maandumis-

väljakuks (Cozzolino & Widmer 2005). Huul on tavaliselt teistest õiekattelehtedest 

suurem ja kannab kannusekujulist nektaariumi (Тахтаджян 1982). Kannus on peenike 

ning on kõverdunud (Kuusk 1984). Kannus on tipust paksenenud ning 1,5 – 2 korda 

sigimikust pikem (Аверьянов 2000). 

Tolmukapea koosneb kahest tolmukapesast ja igas neis asub üks polliinium, mis kujutab 

endast õietolmu pakikest. Sammas on kuni 6 mm laiune, tipus sirge tolmukaga ja 

emakasuudme kolme osaga, kusjuures emakasuudme keskpaiga osa muutub steriilseks 

ja kannab rostellumi nimetust. Osa rostellumi koest moodustab tavaliselt ühe kleepuva 

ketta, mis on vajalik polliiniumide kinnituseks tolmeldaja külge (Ефимов 2011). 

Õietolmu pakikesed asuvad teinetesest kaugel ja on alt laialihoiduvad (Цвелев 2000). 

Pollinaariume on 2 ning nad on 3-5 mm pikkused, koosnevad ühest polliiniumist, jalast 

ja kleepuvast kettast (Ефимов 2011). Pollinaariumid kinnituvad tolmeldaja külge 

(Cozzolino & Widmer 2005). 

Viljad on käokeeltel püstised (Maad 2000). Viljaks on kupar, mis sisaldab palju tolm-

peeni seemneid ja avaneb mitme kitsa külglõhega (Вахрамеева 1995). 
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Joonis 1. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) üldine kuju. Tähised: а - õitsev taim, б - õis, в - 

õiekattelehed (ilma huuleta), г - huul, д - pollinaarium, е - sammas (eestvaade), ж - sammas 

(külgvaade), з - sammas (tagantvaade) (Ефимов 2006) 
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1.1 Ontogeneetiline areng 

 

Käokeeltel eristatakse järgmisi arenguetappe: protokorm, idand, juveniilne, imma-

tuurne, täiskasvanud vegetatiivne, generatiivne ja seniilne taim (Вахрамеева 1983) . 

Orhidee eksisteerimine on võimatu ilma seensümbiondita (Rasmussen 1995), sest toit-

ainete vähesus seemnetes raskendab idanemist ja järgnevat idandi arengut (Перебора 

2002). Käpaliste elutsüklis on embrüo- ja idandistaadium kõige määravamaks ajaks, 

kuna ellujäämiseks on neil vaja luua ühendus sobiva mükoriisa niidistikuga (Cozzolino 

&Widmer 2005). Roheka käokeele juurtest on Saksamaal avastatud seensümbionte 

perekondadest Ceratobasidium, Leptodontidium, Philophora ja Tulasnella (Bidartondo 

et al. 2004).  

Seemne idanemisel moodustub protokorm, mis on omapärane idandi algarengu faas 

(Перебора 2002). See on ümar ja värvitu, 1-2 millimeetri suurune (Вахрамеева 1995). 

Aja jooksul muutub protokorm piklikuks ja ilmub soomusekujuline leht (Перебора 

2011). Moodustub ka 1-2 osaline esialgne juurestik, milles asub seeneniidistik. Seda 

moodustist nimetatakse mükoriisaks. Järgmise aasta sügiseks moodustub võsund lehe-

pungaga ja samaaegselt formeerub lisajuur (Вахрамеева 1995). Esimese 2 – 4 eluaasta 

kestel toimub kogu areng maa all (Перебора 2011).  

Kolmandal eluaastal (harvem 2 – 4-ndal) ilmub maapinnale esimene roheline leht. 

Seejuures kujuneb ühest lisajuurest toiduvaru säilitav mugul ja taim läheb üle juveniil-

sesse seisundisse (Füller 1978). 

Juveniilsel taimel on üks roheline kitsas lantsetjas 2-4 leherootsuga (keskmine välja 

arvatud) kuni 5-6 cm pikkune leht. Juveniilsel taimel on väike 0,15 – 0,2 cm pikkune ja 

1-2 lisajuurega koonlakujuline mugul. Sellesse olekusse jääb taim 2-3 aastaks (harvem 

kauemaks) (Вахрамеева 1995). 

Immatuursetel isenditel on üks lantsetjas-elliptiline leht 6-8 leherootsuga. Mugul on 

suurem, kuid samuti koonlakujuline, 3-4 lisajuurega. Selle perioodi kestus on 2-4 aastat 

(Вахрамеева 1995). 
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Täiskasvanud virginiilsetel isenditel on kaks (harvem 1-3) 10-12 leherootsuga elliptilist 

või piklik-munajat peaaegu vastakuti asetsevat lehte. Taimel on 5-6 juurt. Selle perioodi 

kestus on 1-3 (kuni 5 ja rohkem) aastat (Вахрамеева 1995). 

Generatiivsetel isenditel on 2 (harvem 3) suurt lehte 10-16 rootsuga. Mugulad ei ole 

noores eas eriti suured, kuid hiljem keskmises eas on suuremad, ümmargused-ovaalsed, 

8 (kuni 10) lisajuurega. Õisik koosneb 8-22 (harvem kuni 30) õiest. Generatiivses ole-

kus võivad taimed olla kuni 10 ja enam aastat (minnes perioodiliselt üle vegetatiivsesse 

olekusse) (Вахрамеева 1995).  

Seniilsetel isenditel on üks (harvem 2-3) 12-16 leherootsuga keskmise suurusega leht. 

Seniilsetel isenditel esineb vähemalt 10 juurt, mis on aga võrreldes generatiivsete taime-

dega tavaliselt lühemad ja nõrgemad. Mõned taimed surevad kohe pärast õitsemist ning 

ei lähe üle seniilsesse olekusse (Вахрамеева 1995). 

Võrreldes täiskasvanud ja generatiivse olekuga, on seniilsele ja juveniilsele olekule ise-

loomulik lühem vegetatsiooniperiood (keskmiselt 1-1,5 kuud). Kui juveniilsed ja 

immatuursed taimed on kaua ühes ja samas olekus (rohkem kui 4-5 aastat), siis nad 

surevad, minemata üle järgmisse ontogeneetilisse olekusse. Täiskasvanud virginiilne 

olek võib kesta rohkem kui 5 aastat. Siinkohal tuleb ära märkida, et rohekas käokeel 

võib olla täiskasvanud vegetatiivses olekus (generatiivses ajutiselt mitteõitsevas) eriti 

kaua ehk 7-11 ja rohkemgi aastat (Вахрамеева 1995). 

Generatiivsed taimed õitsevad mitteregulaarselt ja kindlat õitsemise perioodilisust ei ole 

aga märgitud. Pärast õitsemist puhkab käokeel tihti 1-2 aastat. Taim võib õitseda kas 

igal aastal (kuid mitte rohkem kui 4 aastat järjest), üle aasta (mis juhtub sageli) 

(Вахрамеева 1995) või 2 – 5 aastaste vaheaegadega (Вахрамеева 1991). Esimesel ja 

viimasel õitsemisel on tavaliselt vähem õisi õisikus (vastavalt 10-15 ja 9-12) kui 

keskmisel õitsemisel (14-27) (Вахрамеева 1995). 

Võrreldes kahelehise käokeelega, laskub rohekas käokeel pikenenud soikeseisundisse 

(ehk dormantsusele) harvem. Peamiselt toimub see juveniilses ja immatuurses staadiu-

mis; selle oleku kestus on 1 aasta (harvemini 2-3 aastat) (Вахрамеева 1995). Üldiselt on 

märgatud, et mitteõitsvad isendid puhkavad sagedamini kui õitsvad. Järgmisel aastal 

isendi õitsemise tõenäosus sõltub sellest, kas oli ta puhkeseisundis või mitte. Kui taim 

oli puhkeseisundis, siis 80% juhtumitest järgmisel aastal õitsema ta ei hakka (Brzosko 

2003). Õitsemise vaheaega ja üleminekut ajutiselt mitteõitsevasse seisundisse võib 
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generatiivsete isendite puhul vaadelda kui vastupidavust organismi tasandil (Перебора 

2011).  

Roheka käokeele keskmine elutsükli pikkus on 20-27 aastat (Вахрамеева 1995). 

 

 

1.2 Levik ja kasvukohad 

 

Rohekas käokeel kuulub Euroopa floora elementi (Kukk 1999) olles levinud laialt 

Lääne-, Lõuna- ja Kesk-Euroopas, samuti ka Kaukaasias, Edela-Aasias (Türgi, põhja 

Iraan) ja Põhja-Aafrikas (Vakhrameeva et al. 2008) (joonis 2).  

 

Joonis 2. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) levik maailmas (Hultén 1986) 

 

Roheka käokeele areaal Venemaa Euroopa-osas ühtib põhiliselt laialeheliste metsade 

piiridega. Rohekas käokeel on levinud Laadoga-Ilmeni, Ülem-Volga, Volga-Doni rajoo-

nides ja Kaukaasias (Ees Kaukaasia ja Dagestan) (Vakhrameeva et al. 2008) (joonis 3). 
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Joonis 3. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) levik Venemaal (Ефимов 2006) 

 

 

Rohekas käokeel omab kitsast ökoloogilist amplituudi (mis on siiski laiem kui sugulas-

liigil - kahelehisel käokeelel) (Вахрамеева et al. 1991). 

Eriti soodsad on käpalistele oligotroofsed mullad, kus on nõrgem taimedevaheline 

konkurents ja võivad formeeruda madalakasvulised niidukooslused, millel on suurem 

liigiline mitmekesisus kui toitaineterikastel niitudel. Kuivõrd orhideed ei kuulu konku-

rentsivõimeliste taimede hulka, siis sellistes kohtades leidub neid sagedamini – erandiks 

ei ole ka liik Platanthera chlorantha (Ефимов 2011). Tema tüüpilised levikualad on: 

metsalagendikud ja nõmmed, niisked niidud, põõsastikud, harvendatud metsad (Цвелев 

2000). Rohekas käokeel kasvab põhiliselt lehtmetsades (tamme, pöögi-, valgepöögi-

metsades), kuid neid leidub ka segametsades (Ефимов 2005). Erinevalt kahelehisest 

käokeelest leiab rohekat käokeelt sagedamini teede ääres (Ефимов 2011). 

Rohekas käokeel esineb harilikult poolvarjus või varjus (Вахрамеева et al. 1991). Ro-

heline käokeel kasvab harilikult üksikeksemplaridena või väikeste rühmadena, harvem 

suurte rühmadena. Esineb kuivas ja sageli paekivises pinnases (Вахрамеева et al. 

1991). Samuti eelistab rohekas käokeel aluselist mulda (pH>6,0) ning väldib happelisi 

muldi (Vakhrameeva et al. 2008). Rohekas käokeel on lubjalembene (Kuusk 1984) ja 

sagedamini kasvab muldadel, mis on rikkad kaltsiumi poolest (Ефимов 2011). 
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Pihkva oblastis on see liik haruldane. Tema levik oblastis ei ole veel täielikult välja 

selgitatud, sest ta on sarnane sageli esineva kahelehise käokeelega ja kindlalt saab neid 

eristada vaid õie ehituse järgi (Ефимов 2005). 

Vana Irboska ürgorg on Pihkva oblasti põhjaosa üks rajoonidest, kus roheka käokeele 

levikuala on suhteliselt hästi uuritud, sest haruldaste liikide esinemise poolest on 

piirkond oluline mitte ainult Pihkva oblastis, vaid ka Loode-Venemaal tervikuna 

(Вецель et al. 2002). Vetsel ja Sedov koostasid 2002. aastal kõrgemate taimede nime-

kirja Irboska-Mõla ürgorus, kus on esindatud ka käokeele mõlemad liigid – rohekas ja 

kahelehine (Вецель & Седов 2002). 

Oma varasemas artiklis (1993) märgib Vetsel, et rohekas käokeel esineb Obdjohh ja 

Smolka jõgede kinnikasvanud luhtadel. Samuti kasvab ta Irboska ürgoru nõlvadel, 

niisketel niitudel (Вецель 1993). 

G. J. Konetsnaja (1998) andmetel on rohekas käokeel Pihkva oblasti keskosas levinud 

Sudomskaja kõrgendikul, kasvades Sudoma mäe jalamil metsa sisse kiilunud niitudel. 

Efimovi (2005) artikkel loetleb ka teisi asukohti: Zizitskoe järve ümbrus Kunja rajoonis 

- asukoht, mis on 5 kilomeetri kaugusel Petseri linnast Uue-Irboska suunas; Pljussa 

rajoonis Lositso küla lähedal; Vjalka jõe ääres; Pustoska rajoonis Aloli ümbruses; 

Strugokrasnenski rajoonis Novoselje raudteejaama lähedal (Ефимов 2005).  

 

 

Joonis 4. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) asukohtade kaart Pihkva oblastis (Ефимов 

2005) 

 

Efimovi (2005) artiklis on esitatud eelpoolloetletud asukohti illustreeriv kaart (joonis 4). 
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1.3 Paljunemine 

 

Roheka käokeele paljunemine toimub praktiliselt ainult seemnete kaudu (Вахрамеева 

1995). Käokeelel kui juuremugulaga liigil on vegetatiivne paljunemine küll võimalik, 

kuid reeglina on see tähtsusetu. Põhiliselt tekib selle tagajärjel mitu üksteisele lähedal 

kasvavat tütarmugulat ja sellisel viisil suureneb geneetiliselt ühesuguste taimede rühm. 

Kuid roheka käokeele puhul leiab see nähtus aset küllaltki harva (Ефимов 2011). 

Tuul puhub imepisikesi seemneid lahtistest kupardest välja ning võib neid kanda 

piisavalt suurtesse kaugustesse (Тахтаджян 1982). Oluliseks on aga see, et nad satuksid 

neile sobivatesse tingimustesse. Seemnete idanemise eeltingimuseks on sobiva seene-

niidistiku olemasolu pinnases (Вахрамеева et al. 1991). Seega on seemneline palju-

nemine piiratud vajadusega leida sobiv seenemütseel (Переборa 2002). 

Ühes viljas moodustub 3000 kuni 5000 seemet, mis teeb 20000-22000 seemet ühe gene-

ratiivse isendi kohta (Переборa 2002). 

 

 

1.4. Õitsemine 

 

Rohekas käokeel alustab õitsemist juunis või juuli esimesel poolel (Ефимов 2011), mis 

on võrreldes kahelehise käokeelega 1-2 nädalat varem (Ефимов 2005). Õisik avaneb 

järk-järgult, tema õitsemine algab suunaga alt ülesse, mis tagab pikaajalise õitsemise 

(Вахрамеева et al. 1991). Nektari produtseerimine ja õie pikaealisus erinevad sõltuvalt 

tolmeldamise intensiivsusest ja õie asetusest õisikus. Võrreldes kõrgemal asuvate õitega 

on alumises osas asuvad õied suurema nektari kogusega ja pikema elueaga (Stpiczyńska 

2003). 

Ch. Darwin (1862), uurides roheka käokeele tolmlemist, pööras tähelepanu sellele, et 

polliiniumid kleepuvad õit külastava tolmeldaja putuka silmadele. Rohekasvalged õied 

meelitavad tolmeldajaid, kasutades selleks iseloomulikku lõhna ja pakkudes neile 

nektarit (Nilsson 1978), mis on peidetud õie kannusesse (Neiland & Wilcock 1998). 
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Nektar on tolmeldajate õite külastamise tasu (Van der Pijl & Dodson 1966) ning samuti 

on neile oluline energiaallikas (Schmid-Hempel 1987). Käokeele eritatav lõhn tugevneb 

hämarikus ja öösel (Nilsson 1978).  

Tavaliselt külastavad roheka käokeele õisi ööliblikad (Dressler 1993). Öö- ja hämariku-

liblikad, kes külastavad rohekat käokeelt, on suutelised saama kätte nektarit õie pikast 

kitsa avaga kannusest (Вахрамеева 1995). Kannuse pikkus eeldab putukatel vastava 

suurusega imilondi olemasolu (Вахрамеева et al. 1991). Õie kannuses sisaldub 2 – 4 ml 

nektarit (Nilsson 1978).  

Nilssoni (1978) uuringu käigus oli täheldatud kokku ligikaudu 30 liiki tolmeldajaid 

neljast sugukonnast. Kõige suurema roheka käokeele õisi külastava liigi arvuga on 

sugukond Noctuidae 22 liigiga, talle järgneb Sphingidae sugukond 3 liigiga, 

sugukonnast Geometridae on 2 tolmeldaja liiki ning sugukonnast Hesperiidae vaid üks 

liik (Nilsson 1978). Umbes 97% roheka käokeele polliiniumidest kinnituvad just nende 

putukate silmadele – Autographa spp., Apamea spp., Delephila spp., Cucullia 

umbratica, Polia spp. ja Diachrysia chrysitis (Nilsson 1978). Näiteks Autographa spp. 

kannab 58% ning liik Autographa jota ainuüksi mitte vähem kui 45% õietolmu. Teised 

käokeele õisi külastavad liigid võrreldes Autographa jota-ga kannavad vaid väike osa 

õietolmust (Nilsson 1978).  

Tavaliselt tolmeldajad külastavad kõigepealt alumisi õisi, seejärel liiguvad nad õisiku 

ülemiste õite juurde (Nilsson 1978). Liblikad toituvad õiele laskumata, olles selle kohal, 

seepärast asetsevad kõik õie osad selliselt, et mitte segada õie kohal lendavat putukat. 

Õie külastuse kiirus sõltub oluliselt liblika liigist (Nilsson 1978). On pandud tähele, et 

tolmeldajad olles nektariga orhideede paigas kalduvad hangima toitu ka naabertaimedelt 

ning peatuma pikemaks ajaks, uurides rohkem õit külastuse kohta (Nilsson 1992). 

Surulased ning Autographa spp. on kiiremad õie külastajad, vaksikud kulutavad rohkem 

aega õie külastamisele (Nilsson 1978). 

Tolmeldajate aktiivsust mõjutavad ilmastikutingimused. Niisketel ja jahedatel aastatel 

jääb enamus taimi tolmeldamata ja vilju moodustub soojade ja kuivade aastatega võr-

reldes vähem (Перебора 2011). Teada on ka see, et suure õisikuga taimed toodavad ja 

viljastavad rohkem seemneid kui väiksema õisikuga taimed (Campbell 1989). 
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1.5 Viljumine 

 

Käokeele õitsemine kestab 2 – 3 nädalat (Vakhrameeva et al. 2008) ja peamiselt sõltub 

see ilmast (Вахрамеева 1995). Vaatamata õite järkjärgulisele avanemisel ja tolmlemi-

sele, toimub viljade valmimine suhteliselt üheaegselt (Перебора 2011). Viljad valmivad 

umbes augusti lõpus – septembri alguses. Sel ajal toimub tavaliselt ka seemnete levi 

(Вахрамеева 1995). 

Kitsa kohastumise tõttu võivad piiratud tolmeldamise võimalustega õied sageli jääda 

tolmeldamata. Seda kompenseerivad nad tohutult suure seemnete arvuga, mis moodus-

tuvad igas kupras (Тахтаджян 1982).  

Перебора (2011) uuringu andmete analüüs näitas, et seemnete hulk kupras korreleerub 

vilja suurusega. Alumised kuprad on tunduvalt suuremad kui ülemised. Alumistes 

kupardes on 2-3 korda rohkem seemneid kui ülemistes (Перебора 2011). 

Viljade arv on taime paljunemisedukuse üheks oluliseks näitajaks (Neiland & Wilcock 

1998). Viljumiseprotsent erineb sõltuvalt ilmastiku- ja kasvutingimustest õitsemise ajal 

ning tolmeldavate putukate arvust. 
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2. Materjal ja metoodika 

 

Roheka käokeele populatsioonide uuring toimus ajavahemikul juuni - august aastal 

2013. Selle aja jooksul uuriti ja kirjeldati 4 populatsiooni, mis asusid Chavydovo, 

Belousovo, Novaja ja Podgorje külade lähedal. Loendati taimede arv ja määrati 

kaaslevad liigid. 

Igas populatsioonis mõõdeti populatsiooni pindala sammudega ja arvestati meetriteks 

ning loendati õitsvad käokeeled. Taimedel mõõdeti järgmised tunnused: taime kõrgus, 

õisiku pikkus, lehtede pikkus ja laius ning loendati õite ja viljade arv. Kõigis populat-

sioonides mõõdetud andmed on esitatud lisas 1. Suurema taimede arvukusega populat-

sioonides mõõdeti vähemalt 15 juhuslikku taime. Populatsiooni suurus on antud kui 

õitsvate isendite koguarv. 

Informatsioon uuritavate alade mulla kohta pärineb Petseri linna administratsioonist 

saadud mullakaartidelt ning tabel mulda iseloomustavate andmetega on toodud lisas 2. 

Välitööde andmete põhjal saadud andmeid töödeldi Microsoft Excel’i programmi abil. 

Välitööde andmed koondati Microsoft Excel’i programmi abil. 

Korrelatsioon- ning regressioonanalüüsi tehti kasutades tarkvara paketti Statistica 12.  

 

 

2.1 Populatsioonide kirjeldused 

 

Uurimistööd toimusid Chavydovo, Belousovo, Novaja ja Podgorje külade lähistel 

niitudel, millest kaks neist omavad uurimiste andmetel madalat majanduslikku väärtust 

ning eksisteerib peatne metsastumise oht. 

Roheka käokeele uurimisaluste populatsioonide asukohad on märgitud Petseri rajooni 

kaardil (joonis 5). 
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Joonis 5. Uuritud populatsioonide asukohad Petseri rajooni kaardil 

 

Chavydovo populatsioon asub Petseri rajoonis koordinaatidega B: 57˚ 46ʹ 10ʺ ja L: 27˚ 

32ʹ 28ʺ. Chavydovo külas asub uuritav territoorium küla lähedal, valgusrikkal niidul, 

mitte kaugel endisest karjalaudast. Uuritava populatsiooni pindala on 7040 m
2
. Taimede 

üldarv populatsioonis on 370 õitsvat isendit.  

Populatsioon asub kamarleetmullal ning selle mehaaniline koostis on kerge liivsavi. 

Sellel kasvukohal on mõõdukalt happeline muld, mille pH väärtus on 5,17. Huumust on 

sellel mullal 2,1% (Lisa 2).  

Praegust taimede seisukorda uuritavas populatsioonis võib hinnata heaks. Nendest 

faktoritest, mis võivad negatiivselt mõjuda käokeele populatsioonile, võib välja tuua 

asula läheduse ja selle tulemusena taimede noppimise lillekimbuks. 

Antud populatsioonis domineerivad järgmised taimed: rohttaimedest on harilik orashein 

(Elymus repens), harilik kortsleht (Alchemilla vulgaris), harilik kastehein (Agrostis 

capillaris), keskmine värihein (Briza media), harilik kellukas (Campanula patula), 

harilik naat (Aegopodium podagraria), lõhnav maarjahein (Anthoxanthum odoratum), 

murunurmikas (Poa annua), aasnurmikas (Poa pratensis), jänestarn (Carex leporina), 

harilik kerahein (Dactylis glomerata), nurmnelk (Dianthus deltoides), kibe tulikas 

(Ranunculus acris), kassiristik (Trifolium arvense), põldtimut (Phleum pratense), verev 

kurereha (Geranium sanguineum), võilill (Taraxacum), humallutsern (Medicago 

lupulina), keskmine ristik (Trifolium medium), harilik aruhein (Festuca pratensis), 

lupiin (Lupinus), aas-seahernes (Lathyrus pratensis) jt. Kaaslevate liikide hulgas on ka 

arukask (Betula pendula). 
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Belousovo populatsioon asub Petseri rajoonis koordinaatidega B: 57˚ 46ʹ 29ʺ ja L: 27˚ 

31ʹ 59ʺ. Uuritav territoorium asub Belousovo küla lähedal väiksel alal, mis on 

ümbritsetud metsaga ning mille läheduses asub ka kinnikasvanud soo. Populatsioon 

kasvab poolvarjus ning aja jooksul tõenäoliselt hakkab see ala metsastuma. 

Populatsioonis kasvab 29 taime ning uuritava populatsiooni pindala on 92 m
2
.  

Mullaks on kamarleetmuld ja selle mehaaniline koostis on kerge liivsavi. Seda kohta 

iseloomustab mõõdukalt happeline muld, mille pH väärtus on 5,34. Huumuse sisaldus 

on sellel mullal 2,1% (Lisa 2). 

Negatiivselt mõjutavate faktorite hulgast võib välja tuua käokeele noppimise lille-

kimbuks ning tulevikus kasvukoha kinnikasvamise. 

Antud populatsioonis domineerivad järgmised taimed: rohttaimedest oli harilik naat 

(Aegopodium podagraria), angervaks (Filipendula), ojamõõl (Geum rivale), põld-

lõosilm (Myosotis arvensis), hõbemaran (Potentilla argentea), hanijalg (Potentilla 

anserina), harilik kortsleht (Alchemilla vulgaris), tedremaran (Potentilla erecta), kibe 

tulikas (Ranunculus acris), väike robirohi (Rhinanthus minor), vesihein (Stellaria 

media), külmamailane (Veronica chamaedrys), harilik orashein (Elymus repens), harilik 

kastehein (Agrostis capillaris), mets-harakputk (Anthriscus sylvestris) jt. 

 

Novaja küla populatsioon asub Petseri rajoonis koordinaatidega B: 57˚ 46ʹ 54ʺ ja L: 27˚ 

34ʹ 21ʺ. Uuritaval territooriumil Novaja küla lähedal kasvab roheka käokeele popu-

latsioon tee ääres. Taimed kasvavad kitsa ribana niidu ja metsa vahelisel alal täielikus 

varjus. Üldine taimede arv populatsioonis on 240 õitsevat isendit. Uuritava ala pindala 

on 280 m
2
. 

Mullaks on kamarleetmuld ning selle mehaaniline koostis on kerge liivsavi. Sellele 

kasvukohale on iseloomulik nõrgalt happeline muld, mille pH väärtus on 6,32. Sellel 

mullal huumuse sisaldus moodustab 4,0% (Lisa 2). 

Taimede seisukorda uuritavas populatsioonis võib hinnata heaks. Käesoleval ajal taime-

dele otsest ohtu ei ole, kuid tulevikus võib oodata niidu kinnikasvamist.  

Antud populatsioonis domineerivad järgmised taimed: rohttaimedest oli harilik naat 

(Aegopodium podagraria), metsmaasikas (Fragaria vesca), kibe tulikas (Ranunculus 

acris), värvmadar (Galium boreale), harilik kortsleht (Alchemilla vulgaris), harilik 

orashein (Elymus repens), verev kurereha (Geranium sanguineum), põldtimut (Phleum 
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pratense), pehme koeratubakas (Crepis mollis), metskõrkjas (Scirpus sylvaticus), harilik 

tarn (Carex nigra), sammal (Bryophyta) jt. Puudest olid harilik kuusk (Picea abies), 

arukask (Betula pendula). 

 

Podgorje populatsioon asub Petseri rajoonis koordinaatidega B: 57˚ 49ʹ 46ʺ ja L: 27˚ 55ʹ 

0.45ʺ. Podgorje külas asub uuritav ala tee ääres kallakul. Koht on väga päikesepaiste-

line. Taimede üldarv populatsioonis on 160 õitsevat isendit. Uuritava populatsiooni 

pindala on 1150 m
2
. 

Populatsioon asub kamarleetmullal ning selle mehaaniline koostis on saviliiv. Sellele 

kasvukohale on iseloomulik nõrgalt happeline muld, mille pH väärtus on 6,0 (Lisa 2). 

Taimede praaegust seisukorda uuritavas populatsioonis võib hinnata heaks. Võimali-

keks negatiivseteks faktoriteks võib pidada asula lähedust ja kõva- ning kruusakattega 

teede lähedast olemasolu ning võimalikku ehitust sellel maa-alal. 

Antud populatsioonis domineerivad järgmised taimed: puudest olid harilik mänd (Pinus 

sylvestris), arukask (Betula pendula), harilik pihlakas (Sorbus aucuparia). 

Rohttaimedest olid harilik naat (Aegopodium podagraria), harilik orashein (Elymus 

repens), harilik kastehein (Agrostis capillaris), harilik kerahein (Dactylis glomerata), 

metsmaasikas (Fragaria vesca), harilik kortsleht (Alchemilla vulgaris), keskmine 

värihein (Briza media), põldtimut (Phleum pratense), nurmnelk (Dianthus deltoides), 

harilik kellukas (Campanula patula), põldosi (Equisetum arvense), metsosi (Equisetum 

sylvaticum), võilill (Taraxacum), murunurmikas (Poa annua), hanijalg (Potentilla 

anserina), keskmine ristik (Trifolium medium), aasristik (Trifolium pratense), 

hõbemaran (Potentilla argentea), oblikas (Rumex), külmamailane (Veronica 

chamaedrys) jt. Muude taimede hulgas leiti siin ka balti sõrmkäpa (Dactylorhiza 

baltica). 
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3. Tulemused 

 

Välitööde käigus loetleti neljas erinevas kohas kokku kasvamas 799 õitsvat taime. 

Kõige vähem õitsvaid taimi leiti teises ehk Belousovo populatsioonis. 

Kokku neljast populatsioonist mõõdeti 125 õitsvat taime, 1676 õit ja neist arenes vilju 

1025.  

Õitsvate taimede kõrgus varieerus populatsioonides 16 – 53 cm. Kolmandas 

populatsioonis on võrreldes teiste populatsioonidega taimed madalama keskmise 

kõrgusega 31,2 cm (tabel 1). Esimeses populatsioonis olid taimed keskmiselt 39,2 cm 

kõrged, mis on populatsiooniti kõige suurem väärtus (tabel 1). 

Statistiliselt oluline erinevus kõrguses esineb esimese ja kolmanda populatsiooni vahel 

(P=0,0002) (Lisa 3). Statistiliselt oluline erinevus esineb ka teise ja kolmanda 

populatsiooni vahel (P=0.01) ning ka kolmanda ja neljanda populatsiooni vahel 

(P=0,004) (joonis 6). Seega selgub, et kolmas populatsioon erineb taimede kõrguse 

poolest kõigist teistest populatsioonidest, taimed on selgelt madalamad. 

 

Esimese lehe pikkus varieerus popoulatsioonides 5 – 19 cm ja esimese lehe laius 1,5 – 8 

cm. Teise lehe pikkuse ja laiuse varieeruvus populatsioonides oli 4,5 – 18 cm ja 1 – 7 

cm. Esimeses populatsioonis on taimed keskmiselt kõige pikemate (12,7 cm) ning ka 

laiemate (4,6 cm) esimeste lehtedega. Teise lehe mõõtmed on samuti kõige suuremad 

esimeses populatsioonis: lehe pikkus on 12,45 cm ning laius on 4,5 cm (tabel 1). 

Keskmiselt kõige väiksemad nii esimesed kui ka teised lehed olid kolmandas 

populatsioonis (tabel 1). 

Roheka käokeele lehtede pikkused ja laiused oluliselt ei erine populatsiooniti. 
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Joonis 6. Taimede kõrguse erinevus populatsioonide vahel 

 

Õite arv varrel populatsioonides varieerus 5 kuni 46. Esimeses populatsioonis 

kasvavatel taimedel oli kõige enam õisi ning kõige vähem kolmandas (tabel 1).  

Joonisest 7 selgub, et õite arvu osas esimene populatsioon erineb oluliselt teisest 

populatsioonist (P=0,041) ning ka kolmandast (P˂0,0001) (Lisa 3). 
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Joonis 7. Õite arvu erinevus populatsioonide vahel 
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Tabel 1. Roheka käokeele taimede keskmised andmed koos standardveaga neljas uuritud populatsioonis 

 

 

* Populatsiooni suurus on õitsvate käokeelte arv 

Popula-

tsiooni 

nr. 

Popula-

tsiooni 

suurus* 

Popula-

tsiooni 

pindala, 

m
2
 

Taime 

kõrgus, 

cm 

Õisiku 

pikkus, 

cm 

Õite arv 
Viljade 

arv 

I lehe 

pikkus, 

cm 

I lehe 

laius, cm 

II lehe 

pikkus, 

cm 

II lehe 

laius, cm 

1. 370 7040 39,2±1,0 11,1±0,5 16,2±0,9 10,7±0,8 12,7±0,3 4,6±0,2 12,45±0,3 4,5±0,2 

2. 29 92 38,8±1,4 9,1±0,8 11,0±1,0 5,7±0,8 11,5±0,5 3,4±0,2 10,20±0,6 2,8±0,3 

3. 240 280 31,2±1,7 7,2±0,5 10,1±0,9 5,5±0,5 10,3±0,4 3,1±0,2 8,90±1,0 2,7±0,3 

4. 160 1150 38,1±1,4 9,5±0,6 12,0±0,6 6,9±0,7 12,6±0,5 3,4±0,2 12,03±0,5 3,1±0,2 
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Taimede õisiku pikkused populatsioonides varieerusid 3 – 18 cm. Taimed keskmiselt 

kõige pikemate (11,1 cm) õisikutega olid esimeses populatsioonis, ning kõige väikse-

matega olid kolmandas populatsioonis, kesmise pikkusega 7,2 cm (tabel 1). Kui 

võrrelda õisiku pikkust kõigis populatsioonides (joonis 8), siis ilmneb, et kolmanda 

populatsiooni taimede õisiku pikkus erineb esimesest populatsioonist (P<0,0001) ning 

ka neljandast (P=0,03) (Lisa 3). Kuid teise ja kolmanda populatsiooni õisiku pikkused ei 

erine. 
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Joonis 8. Õisiku pikkuse erinevus populatsioonide vahel 

 

Populatsioonide keskmiseks viljumise protsendiks on 56,59%. Kõige suurem viljunud 

õite osakaal 64,43% pärineb esimesest ehk Chavydovo leiukohast ning väiksem 

viljumisprotsent 51,54% teisest ehk Belousovo leiukohast. Sarnaselt väike viljumis-

protsent on ka Novaja populatsioonis, mis võrdub 53,82% (joonis 9), kuid popu-

latsioonide vahelised erinevused pole statistiliselt olulised (Lisa 3). 
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Joonis 9. Viljumisprotsent ehk vilju õie kohta (%) erinevates populatsioonides 

 

 

Korrelatsioonianalüüsi tulemusena selgus, et viljumine on seoses kahe tunnusega – 

taime kõrgusega ja õisiku pikkusega (Lisa 4).  

Viljumise, kui sõltuva tunnuse ning nende kahe tunnuse kohta tehti regressioonanalüüs, 

mis näitas, et ainult õisiku pikkus mõjutab viljumist (p=0,04). Mida pikem on õisik, 

seda paremini taim viljub.  



 30 

 

 

 

 

4. Arutelu 

 

Viljumisedukuse ja taime kõrguse seoste uurimisel on avastatud positiivne seos. On 

leitud, et suurem taime kõrgus ning ka õisiku suurus mõjutavad positiivselt tolmlemis-

edukust (Vandewoestijne et al. 2009). Kõrgemad taimed suuremate õisikutega on 

nähtavamad putukatele ning seejuures ka atraktiivsemad (O’Connell & Johnston 1998). 

Käesoleva uuring näitas aga, et vaadeldud populatsioonides taime kõrgus ei mõjutanud 

viljumist, samuti ka lehtede suurus viljumisele mõju ei avaldanud.  

Ühtlasi ka õite arvu ja viljumise vahel ei leitud statistiliselt olulisi seoseid. See on 

kooskõlas Kindlmann ja Jersáková (2005) tehtud uuringu järeldusega, et orhideede 

viljumismisedukus ei sõltu õite arvust õisikus. Tegelikult tundub, et suurema õisikuga 

taimed peaksid meelitama rohkem putukaid ja seega suurendama viljumist. Suure õisi-

kuga taimed toodavad ja viljastavad rohkem seemneid kui väiksema õisikuga taimed 

(Campbell 1989). Suuremas õisikus on rohkem korraga avatud õisi ning nad lõhnavad 

tugevamalt ja see võib äratada tolmeldaja tähelepanu ja huvi külastada õisikut. See 

tähendab, et suuremad õisikud on atraktiivsemad putukatele. 

Käesolevas töös on leitud statistiliselt oluline seos õisiku pikkuse ja viljumise vahel. 

Jõuti järeldusele, et õisiku pikkus mõjutab viljumist. Esimene populatsioon erines 

kõigist teistest õisiku suuruse poolest ning viljumisprotsent oli kõrgem. 

Ühe liigi viljumisedukus võib varieeruda mitte ainult liigi levikuala piires, aga samuti 

ka lähestikku asuvates leiukohtades samal aastal. Seda võib mõjutada eri tüüpi majanda-

mine (Jersáková et al. 2002) ning ümbritseva taimestiku koosseis (Fritz 1990).  

Uuritavatele populatsioonidele oli antud hinnang kasvukohtadele negatiivselt mõju 

avaldavatele faktoritele. Populatsioonide seisundit võib hinnata heaks, kuid olemas on 

kasvukohtade kinnikasvamise oht (Belousovo ja Novaja külade lähedal), kasvukoha 

hävimine suvilate ehitustegevuse tulemusel (Podgorje küla lähedal) ja kasvukoha 

hävimine niidu majandamise lõppemise tulemusel (Chavydovo küla lähedal). 
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Nii niidu majandamise lõpetamine, kui ka orhideele sobiva kasvukoha kinnikasvamine 

võib negatiivselt mõjutada populatsiooni seisundit ning ka viljumist. 

Kõikumisi viljumisel võivad põhjustada ka kliima muutused ühes paigas erinevatel 

aastatel (Light & Macconaill 2002). On teada ka see, et taimede seisundit populat-

sioonis mõjutavad ala valgustatus ning varjutus. Ning samuti ka pinnase niiskus võib 

mõjutada populatsiooni seisundit (Федченко & Боме 2010). 

Esimese ja neljanda populatsiooni taimed kasvasid avatud ning päikesepaistelisel kohal. 

Esimese populatsiooni arvukus on suur, taimed olid kõrgemad, õisikud neil pikemad 

ning see tähendab, et populatsioon on elujõulisem. See võib viidata sellele, et taimede 

kasvamiseks selles populatsioonis olid soodsad tingimused. Neljanda populatsiooni 

kasvukoht oli ka päikesepaisteline ja taimede kõrgus, õite rohkus ületas teiste 

populatsioonide näitajad, kuid selle populatsiooni viljumisprotsent ei ole esimese 

populatsiooniga võrdsel tasemel. Teise populatsiooni kasvukoht oli poolvarjuline ning 

kolmanda populatsiooni taimed kasvasid täielikus varjus. Nende kahe populatsiooni 

viljumisprotsent oli madalam. Kolmandas populatsioonis esineb rohkem puittaimi ja 

rohustu on kõrgem, mistõttu on tugevam konkurents teiste taimedega. Varjulise 

kasvukoha taimed olid keskmiselt madalamad ning neil oli vähem õisi. Erinevused 

taimede morfoloogilistest tunnustes populatsiooniti on ilmselt tingitud kasvukoha-

tingimustest. 

Näiteks Kindlmann ja Jersáková (2006) uuringus oli vaadeldud kahe erinevas kasvu-

kohas esineva populatsiooni taimede viljumise erinevust. Suure õisikuga taimedel oli 

viljumine suurem kui sama suurustel õisikutel teises kasvukohas. Selline kahe rohe-ka 

käokeele populatsiooni viljumisedukuse erinevus seisnes biotoopide erinevuses ja selle 

taimedele avaldatavas mõjus (Kindlmann & Jersáková 2006). 

Uuritud esimeses populatsioonis Chavydovo küla juures on kõrgeim keskmine 

viljumisprotsent (64,43%). Väikseim viljumisprotsent on teises kasvukohas – 51,54% 

ning sarnaselt väike on kolmandas, mis võrdub 53,82%. Selline erinevus võib olla 

tingitud väiksemast populatsiooni pindalast. Tolmeldajad ei pruugi leida väikest popu-

latsiooni ja sõltuvalt madala külastuse tasemest muutub ka viljumine (Dewenter & 

Tscharntke 1999). Samuti ka populatsiooni suurus õitsvate taimede arvuna mõjutab 

tolmlemist ja seeläbi ka taimede reproduktiivset efektiivsust (Knight et al. 2005). 



 32 

Kõigi nelja uuritavate populatsioonide keskmine viljumisprotsent moodustab 56,6%. 

Samal ajal kui keskmiselt Venemaa Euroopa-osa territooriumile iseloomulik käokeele 

viljumine on 40-90% (Vakhrameeva et al. 2008). Neiland & Wilcock (1998) läbi viidud 

uuringud näitavad, et Euroopas nektariga orhideede viljumine moodustab 63,1%.  

Antud töös uuritud populatsioonide viljumine on sarnane varasemates uuringutes 

saaduga ning seega võib väita, et liigi olukord nendes populatsioonides peaks tagama 

isendite edasise paljunemise.  
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Kokkuvõte 

 

Pihkva oblasti territooriumil Petseri rajoonis viidi läbi roheka käokeele (Platanthera 

chlorantha) uurimus. Rohekas käokeel on oblastis haruldane ning kantud Pihkva oblasti 

Punasesse raamatusse. Välitööde käigus saadi uued andmed liigi esinemisest Petseri 

rajooni territooriumil.  

Uuriti nelja leiukohta Chavydovo, Belousovo, Novaja ning Podgorje külade lähedal. 

Uuritud populatsioonid olid üsna isendirohked – oli 160-370 õitsvat isendit. Vaid 

Belousovo küla populatsioonis oli üksnes 29 õitsvat isendit.  

Uuritavate populatsioonide roheka käokeele taimedel mõõdeti järgmisi tunnuseid: taime 

kõrgus, õisiku pikkus, lehtede pikkus ja laius ning loendati õite ja viljade arv. Seejärel 

välitöödel saadud andmeid töödeldi Microsoft Exceli ja Statistica 12 abil. 

Töös otsiti seoseid mõõdetud morfoloogiliste tunnuste ja viljumise vahel. Statistilise 

analüüsiga ei saanud tõestada seost taime kõrguse, lehtede suuruse ning õite arvu ja 

viljumise vahel.  

Andmeid analüüsides selgus, et ainult õisiku pikkus avaldab olulist mõju viljumisele. 

Viljumisedukuse uuring nendes populatsioonides näitas, et keskmine viljumisprotsent 

oli 56,6% ning populatsioonid ei erinenud oluliselt selle tunnuse järgi, küll aga oli 

populatsioonide vahel erinevusi õitsvate taimede kõrguse, õite arvu ja õisiku pikkuse 

osas. Erinevused taimede kõrguses, õisiku pikkuses ja õite arvus populatsiooniti on 

ilmselt tingitud kasvukohatingimustest. Varjulisemates tingimustes on taimed 

madalamad ja õisi vähem. 
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Summary 

 

The Greater Butterfly Orchid (Platanthera chlorantha) study was carried out in the 

Pechorsky District of Pskov oblast. Greater Butterfly orchid is a rare plant and included 

in the Pskov oblast Red Data Book. There was obtained new information about finding 

Greater Butterfly orchid on the territory of the Pechorsky District during the field work. 

Gathered information is based on an investigation of  four locations nearby Chavydovo, 

Belousovo, Novaya and Podgorje villages. 

The studied populations were quite large in numbers of individuals (which was 160-370 

flowering specimens), but the Belousovo population had only 29 flowering specimens.  

In the investigated populations Great Butterfly Orchid plants were measured by the 

following features: plant height, the infloresence length, leaves length and width, and 

there was carried out counting of the leaves fibers and also flowers and fruit number. 

Then the obtained data of the field work was processed in Microsoft Excel and 

Statistica 12. 

This work was an attempt to find correlation between a number of morphological 

features and fruit set. Statistical analysis of the relationship between the height of plants, 

leaves size, number of flowers and fruit set was not revealed. The data analysis showed 

that only inflorescence length has a significant impact on fruit set. The average 

percentage of fruit set in studies populations was 56,6%, and the populations did not 

have significant differences. But in populations were observed difference in height of 

flowering plants, the number of flowers and the length of the inflorescence. Differences 

in height of flowering plants, the number of flowers and the length of the inflorescence 

is presumably caused by growing conditions. In the shadier conditions plants are lower 

and have less flowers.  
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Lisa 1. Uuritud populatsioonide mõõdetud tunnused 

Popu-

latsiooni 

nr.  

Taime 

kõrgus 

Õisiku 

pikkus 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

I lehe 

pikkus 

I lehe 

laius 

II lehe 

pikkus 

II 

lehe 

laius 

1. 50 15 17 15 16 6 17 6,5 

1. 45 12 11 6 15 5 14 4 

1. 30 7 10 5 10,5 3,5 10 3 

1. 44 14 18 16 12 3 15 5 

1. 43 14 13 12 12 3,5 12 4 

1. 33 6 10 4 12,5 4,5   

1. 32 8 14 14 11 3,5 11 4,5 

1. 35 11 16 7 14,5 4,5 15 6 

1. 36 8 17 15 14 5 13 4 

1. 26 4 5 2 13 4 11 4 

1. 34 7,5 14 14 12 2,5 11 2 

1. 35 5 16 8 19 4 18 4 

1. 43 17 24 13 8 5,5 10 5 

1. 44 14 16 9 13,5 5 9 2 

1. 41 11 18 11 14 4,5 16 5,5 

1. 47 17 23 15 14 5,5 12,5 5 

1. 53 15 31 23 12,5 6,5 14 5,5 

1. 52 12 15 7 12 6 12,5 5,5 

1. 49 13 16 8 13 6 13,5 7 

1. 46 18 30 16 16,5 5,5 14,5 5 

1. 35 12 19 12 13 4 11 4 

1. 45 17 27 13 14 6 13 5 

1. 44 7 12 5 16,5 6,5 16 5,5 

1. 42 10 8 4 11 3,5 11 2,5 

1. 37 9 11 7 8,5 3,5 9 4 

1. 36 13 11 5 9,5 4,5 10,5 4 

1. 32 7 8 4 12 3,5 13 3,5 

1. 41 17 16 11 13,5 5 14 5,5 

1. 40 10 28 19 13 5 12 6 

1. 25 6 10 3 10 5 11 4,5 

1. 26,5 7,5 11 5 10,5 4 10 3 

1. 45 15 17 12 14 4 13 4 

1. 35 11 21 20 13 7,5 14 7 

1. 44 12 18 13 10,5 3,5 12 6 

1. 45 12 11 3 14 4 17 4,5 

1. 32 9 12 6 15 4,5   

1. 49 15 15 5 13 3,5 13,5 4,5 
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Popu-

latsiooni 

nr. 

Taime 

kõrgus 

Õisiku 

pikkus 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

I lehe 

pikkus 

I lehe 

laius 

II lehe 

pikkus 

II 

lehe 

laius 

1. 50 18 22 20 13 6 12 4,5 

1. 27 8 17 12 17 3,5 6,5 1 

1. 21 5 9 6 5 1,5 4,5 2 

1. 47 17 26 22 18 8 17 7 

1. 37 11 17 14 11 6 10,5 5,5 

1. 45 14 9 6 9,5 2,5 12 4,5 

1. 45 9 8 5 14 5   

1. 29 8 17 9 13 3,5 14,5 7 

1. 38 9 13 8 13 5,5 12 3 

1. 30 4 6 6 11 4 11 4,5 

1. 41 15 46 37 14 6,5 12 6,5 

1. 36 9 24 3 10,5 3 10 3,5 

1. 36 11 10 7 10 3 9 2,5 

1. 42 11 21 16 12,5 5,5 13 6 

1. 37 10 18 15 15 6 15 7 

1. 37 9 11 6 12 5 13 5 

1. 25 6 8 5 7 2 11 4 

1. 41 10 15 13 12 4 11 3,5 

1. 45 13 16 16 16 4,5 15 3,5 

1. 49 17 21 18 13 4 14 5 

1. 46 13 18 12 13 5 12,5 3,5 

2. 37 10 18 11 10,4 4,1   

2. 46 11 17 7 15,3 4,2 11,1 2,9 

2. 34 10 16 5 11,3 3,5 9 2,5 

2. 47 13 14 7 13 4,7 12,6 3,4 

2. 43 13,5 14 12 13 4   

2. 40 7 13 9 10,2 4,1 7,8 2,6 

2. 37 7 11 5 11 3 8,5 2 

2. 33 8 11 3 13,4 3,1   

2. 34,5 10 9 4 11 3,1 8,7 2,4 

2. 34 7 9 1 9,4 3,2   

2. 50 15 8 8 15 3,5 13 4,4 

2. 45 12 8 7 12,6 2,5 12,3 2,9 

2. 36 8 8 3 12 3 9 1,5 

2. 38 5 8 4 8,5 3   

2. 32 4,5 7 3 9 2,7   

2. 33,5 4 5 2 9,2 3,4 10 3,7 

3. 16 4 6 6 11 4 5,5 1,5 

3. 35 9 9 5 9,5 2 9,5 3 

3. 

 
30 6,5 11 7 7,5 2,5 7,5 1,7 
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Popu-

latsiooni 

nr. 

Taime 

kõrgus 

Õisiku 

pikkus 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

I lehe 

pikkus 

I lehe 

laius 

II lehe 

pikkus 

II 

lehe 

laius 

3. 37 11 16 7 13,1 5,6 14,8 4,9 

3. 35 6 9 3 11 4   

3. 52 16,5 13 9 12,5 4,5 11,5 3,7 

3. 16 5 8 4 10,5 4,5 7,5 2,6 

3. 21 4 11 7 12 3   

3. 38 9 12 6 12 2,9 13 3,8 

3. 22 4 9 5 7,5 2,5   

3. 37 8 12 8 6 2 5,5 2,7 

3. 36 5 8,5 4 8 2,3   

3. 23 4 7 3 7,5 1,6 5 1,3 

3. 30 7 7 4 13,5 4,5   

3. 46 11 15 8 14 3,6 13 3,5 

3. 28 7 5 3 11 3   

3. 27,5 6 5 2 11 2   

3. 40,5 9 13 5 9,5 3 5 1,5 

3. 27,5 6 5 2 11 2   

3. 24 6 12 7 11 4   

3. 22 3 9 4 8,5 3   

3. 38,5 9 7 2 9 2,5   

3. 24 7 9 5 10 2,5   

3. 36 8 11 5 9,5 3 9 2,6 

3. 39 10 9 6 12 3,4   

3. 38 8,5 12 7 9 2,8   

3. 35 7 27 16 12 3   

3. 20 4 5 3 10 2,5   

4. 19 6 9 2 12,5 3,5 11,5 2,4 

4. 35,5 7 11 5 13 2,3 14 3,6 

4. 39 6 8 8 12 5,2 11 3,8 

4. 34 7,2 14 2 13 4 11 2,7 

4. 35 8 13 4 11,5 3 9,5 3 

4. 43 10 12 4 11,5 3 10 2,5 

4. 33 6,5 7 5 12 2,5 11,5 2,6 

4. 32,5 7 6 3 9 2,3 10 3 

4. 39 11 15 3 9,5 4 8,5 2 

4. 44 14 12 10 12 3,6 15,5 5 

4. 50 14 16 9 15,5 4,5 14 3,5 

4. 41 9,5 14 8 10 2,2 12 2,8 

4. 47 15 16 14 15 5 12 3,5 

4. 35 8 11 7 10,5 3,5 0  

4. 

 
48 15 14 10 17 4,5 15 3,7 
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 Popu-

latsiooni 

nr.  

Taime 

kõrgus 

Õisiku 

pikkus 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

I lehe 

pikkus 

I lehe 

laius 

II lehe 

pikkus 

II 

lehe 

laius 

4. 43 13,5 12 11 12,5 4 13 5 

4. 35 7 14 4 14 4,5   

4. 38 10 16 10 9 2,7   

4. 38 6 9 5 11,5 2,7 14 3,8 

4. 40 8 11 8 13 2 9 1,5 

4. 39 10 13 7 17 3,5 15 2 

4. 38 10 11 11 15,5 3,2 12 2,4 

4. 30 9,5 12 8 13,5 2,6   
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Lisa 2. Mulla agrokeemilised andmed 

 

 

Popula-

tsioon 
Mulla tüüp 

Mulla 

mehaaniline 

koostis 

Näitajate väärtused 

pH Huumus P2O5 K2O Kaltsium Magneesium 

 % mg/kg 

Chavydovo Kamarleetmuld 
Kerge 

liivsavi 
5,17 2,1 109,0 33,9 3,8 0,36 

Belousovo Kamarleetmuld 
Kerge 

liivsavi 
5,34 2,1 255,2 123,8 4,9 3,9 

Novaja Kamarleetmuld 
Kerge 

liivsavi 
6,32 4,0 136,2 77,4 7,1 0,5 

Podgorje Kamarleetmuld Saviliiv  6,00 1,6 97 104 2,3 1,1 
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Lisa 3. Olulisemate tunnuste erinevuste uurimine ANOVA funktsiooniga 

Punasega on statistiliselt olulised seosed 

 

Kõrguse erinevus populatsioonide vahel 

 1 2 3 4 

1.  1,000 0,001 0,980 

2.  1,000  0,010 0,990 

3.  0,001 0,010  0,004 

4.  0,980 1,000 0,004  

 

Õite arvu erinevus populatsioonide vahel 

 1 2 3 4 

1.  0,041 0,001 0,139 

2.  0,041  0,868 0,827 

3.  0,001 0,868  0,206 

4.  0,139 0,827 0,206  

 

Õisiku pikkuse erinevus populatsioonide vahel 

 1 2 3 4 

1.  0,392 0,001 0,589 

2.  0,392  0,263 0,953 

3.  0,001 0,263  0,025 

4.  0,589 0,953 0,025  

 

Viljumisedukuse erinevus populatsioonide vahel 

 1 2 3 4 

1.  0,220 0,509 0,551 

2.  0,220  0,819 0,845 

3.  0,509 0,819  1,000 

4.  0,551 0,845 1,000  
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Lisa 4. Korrelatsioonanalüüs 

Punasega on statistiliselt olulised seosed 

 

 Aritmee-

tiline 

keskmine 

Standard

viga  

Taime 

kõrgus 

Õisiku 

pikkus 
Õite arv Viljumine 

Lehe 

pikkus 
Lehe laius 

Taime 

kõrgus 
3,588 0,246 1,000 0,804 0,526 0,185 0,425 0,416 

Õisiku 

pikkus 
2,191 0,408 0,804 1,000 0,668 0,256 0,456 0,492 

Õite arv 2,503 0,428 0,526 0,668 1,000 0,164 0,401 0,566 

Viljumine 4,007 0,416 0,185 0,256 0,164 1,000 0,169 0,165 

Lehe 

pikkus 
2,461 0,222 0,425 0,456 0,401 0,169 1,000 0,606 

Lehe laius 1,301 0,333 0,416 0,492 0,566 0,165 0,606 1,000 
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Lisa 5. Fotod uuritud populatsioonidest 

 

 

Foto 1. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) taimede rühm Chavydovo populatsioonis 
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Foto 2. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) populatsioon Chavydovo küla juures 
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Foto 3. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) populatsioon Belousovo küla lähedal 



 52 

 

Foto 4. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) populatsioon Novaja küla lähedal 
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Foto 5. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) populatsioon Podgorje küla lähedal 


