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Uurimistöö viidi läbi 2008. aastal kuivendatud põllumaale rajatud maarjakasekultuuris 
(Betula pendula var. carelica) Harjumaal Padise vallas Kõmmaste külas. Kultuur koos-
neb kahest osast: vana osa, kuhu on istutatud 2-aastaseid meristeemtaimi ja noor osa, 
mis on rajatud sama-aastaste kloonidega.  
Magistritöö eesmärgiks on analüüsida maarjakasekultuuris olevate puude 
takseertunnuseid, väljalangevust, iseloomulike tunnuste avaldumist, istutusmaterjali va-
nuse ja kasvutingimuste mõju puudele ning laasimise mõju fotosünteesiaktiivsusele. 
Saadud tulemuste põhjal antakse soovitusi maarjakase kultuuri rajamiseks ning majan-
damiseks sarnastes tingimustes. 
Magistritöö käigus viidi läbi kordusmõõtmised pea 3000 istutuskohal, kus mõõdeti ük-
sikpuude juurekaela- ja rinnasdiameeter, puu kõrgus ning viimase aasta kõrguse juurde-
kasv. Samuti mõõdeti lähtekivimi sügavus ning kümnel mudelpuul fotosünteesi aktiiv-
sust iseloomustavad parameetrid, mudellehtede mõõtmed ning õhulõhede tihedus. Töö 
hüpoteesiks seati väide, et maarjakase kasvu enim mõjutavaks teguriks on mullastik, 
millel puu kasvab. 
Uurimuses ilmnes, et maarjakaskede mõõtmed on mullaliikide lõikes statistiliselt erine-
vad. Seisuga 2013 aasta sügis olid noore osa maarjakased õhukesel madalsoomullal 
rähksel gleimullal kasvavate puudega võrreldes kõrgemad (vastavalt 3,81±0,01 ja 
3,35±0,01 m) ning juurekaeladiameetri juurest jämedamad (6,27±0,04 ja 4,83±0,03 cm). 
Väljalangevus õhukesel madalsoomullal oli suurem (36%) kui rähksel gleimullal (25%). 
Tunnuseid esines peaaegu kõigil uuritud puudel, enim oli neid õhukesel madalsoomul-
lal. Vanas osas esinevast viiest mullast (leosunud gleimuld, rähkne gleimuld, õhuke 
madalsoomuld, koreserikas rähkne gleimuld ning küllastunud turvastunud gleimuld) 
olid puude kõrgused parimad kolmandal ning viiendal mullal (vastavalt 3,85±0,03 ja 
3,83±0,05 m), sama oli juurekaeladiameetriga (6,02±0,09 ja 5,80±0,12 cm). Väljalan-
gevus oli suurim leostunud gleimullal ning õhukesel madalsoomullal. Tunnuste esine-
mise koha pealt oli enim paksendeid õhukesel madalsoomullal ja küllastunud turvastu-
nud mullal kasvavatel puudel (100%), vähim oli tunnuseid leostunud gleimullal (72,2%) 
ning koreserikkal rähksel gleimullal (91,9%) kasvavatel puudel. 
Magistritöö põhjal võib väita, et uuritavatest mullaliikidest on parimad kasvutingimused 
õhukesel madalsoomullal ning küllastunud turvastunud gleimullal. Autor soovitab hoi-
duda kultuuri rajamisest leostunud gleimullale kuna seal on maarjakaskede kasv tagasi-
hoidlik ning esineb suur väljalangevus, mis on tingitud õhukesest huumushorisondist. 
Istutusmaterjali valikul tuleks eelistada pigem vanemaid taimi kuna noored puud võivad 
pärast istutust kergesti hukkuda.  
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This research was carried out in a curly birch (Betula pendula var. carelica) plantation  
that was established in the year 2008 on a drained agricultural land located near village 
Kõmmaste, Padise parish, Harjumaa county. It consists of two parts: the old one, where 
two year old micropropagated saplings were planted; and the young one, where plants 
of same origin but of current year were used. 
The main task of this master’s thesis was to analyse taxonomical values, mortality, the 
exposion of traits common to the species, the influence of the age of saplings and the 
site type on trees and the effect of pruning on the photosynthesis activity. With the 
results of this thesis, it can be given advice to establish a curly birch plantation or to 
manage one similar to circumstances of the research area.  
During the master thesis research re-measuring was carried out on almost 3000 planting 
sites, where values of single trees were measured: diameter at stem and breast height, 
tree height and annual height increment. Also the depth of the substratum, the values of 
photosynthetic activity of ten model trees, the dimensions of model leaves and the 
density of stomata of the model leaves were measured. The hypothesis of this thesis was 
that the main factor affecting the growth of a curly birch is in fact the soil it grows on. 
The results showed that the measurements of curly birches differed according to the soil 
type. As of according to the year 2013 measurements in the young part showed that the 
curly birches growing on Sapric Histosol were higher, had a bigger diameter and with 
more often traits common to curly birch than those on Rendzic gleysol. Alas, the 
mortality of trees was bigger among trees growing on the first soil. In the old part, 
among the five soil types (Calcari-Mollic Gleysol, Rendzic Gleysol, Sapric Histosol, 
Hypersceleti-Rendzic Gleysol and Molli-Histic Gleysol) curly birches grew the best on 
third and fifth type. The mortality was the greatest on types one and three. The traits 
common to curly birch occured on all trees growing on soil types three and five, 
whereas on trees growing on soil types one and four it was moderate.  
According to the results of this thesis, the best conditions for the growth of curly birches 
among the five soil types was on Sapric Histosol and Molli-Histic Gleysol. The autor of 
the thesis recommends to avoid establishing a curly birch plantation on Calcari-Mollic 
Gleysol for the growth of trees was moderate and the mortality greatest, which can be 
linked to a thin humic layer. As for the choice of cultivation material, more mature 
plants should be preferred to avoid the mortality of very young saplings. 
Keywords: Betula pendula var. carelica, photosynthesis, plantations, stand 
development, pruning, curly birch, soils, water regime. 
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Sissejuhatus 
 

Dekoratiivse puidu järele on maailmaturul jätkuvalt suur nõudlus, mille põhjuseks võib 

pidada looduslike materjalide populaarsuse kasvu erinevates tööstusharudes. Üha vähe-

neva põllumajandusliku tegevuse tõttu on jäänud sööti suur hulk põlde, mida oleks või-

malik kasutusele võtta mõnel teisel otstarbel. Alternatiivseks võimaluseks on endiste 

põllumaade metsastamine.  

 

Põllumullad on puittaimede kasvuks viljakad, seetõttu on varasematel aastakümnetel 

nende metsastamisega saadud enamus puistud boniteediga I ja Ia . Sellest tulenevalt on 

võimalik kultiveerida praktiliselt kõiki kodumaiseid metsapuid ning ka mõningaid võõr-

liike (Asi et al. 2004). Samas on lehtpuudel on mitmeid eeliseid okaspuude ees – nad on 

noores eas kiirema kasvuga, parandavad mullastikku, on parema puidukvaliteediga ning 

on vähem vastuvõtlikud seenhaigustele ja putukkahjuritele (Vares 2005). Ilusat ning 

erineva otstarbega lehtpuupuitu annavad Eesti puuliikidest teiste seas harilik tamm, ha-

rilik saar, harilik jalakas, künnapuu ning harilik vaher. Puitu tooraineks soetamisel võib 

ilmneda aga probleeme: puude aeglane kasv, kindlat liiki hävitav seenhaigus, väikesed 

mõõtmed raieküpsena, looduskaitseline aspekt või vähene kättesaadavus. Seades ees-

märgiks saada töötlemiseks dekoratiivset puitu, võib ühe võimalusena kaaluda ka kauni 

ja hinnalise puiduga kodumaise arukase päriliku teisendi – maarja- ehk karjala kase 

(Betula pendula var. carelica (Mercklin, Hämet-Ahti)) kasvatamist. 

 

Maarjakaske kasvatatakse Eestis väärispuuliigina peamiselt kultuurpuistutes, kuigi tede 

leidub vähesel määral ka haljastuses. Karjala kase puit on omapärase ning spetsiifilise 

tekstuuriga ning samas ka vastupidav. Alates viimase aastatuhande algusest on maarja-

kase kasvatamine Eestis hoogustunud. Kindlasti on sellele kaasa aidanud ka maarjakase 

kasvatajaid koondava ühingu – Maarjakase Seltsi loomine kümmekond aastat tagasi 

(Sibul 2002, Sibul et al. 2011). Tänu seltsi poolt läbi viidud süstemaatilise koolitus- ja 
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nõustamistegevuse ning kogemuste vahetamisele, on rajatud puistud paremini majanda-

tud ja hooldatud. Enamasti on maarjakasepuistu rajaja väikemetsaomanik, kellele see on 

metsakasvatuslikuks kõrvaltegevuseks ja hobiks. Siiski leidub ka metsa- ja maaomanik-

ke, kellele maarjakase kasvatamine on uueks ja huvitavaks väljakutseks või investeerin-

guks. Kasvatajad proovivad leida ja kasutada erinevaid võimalusi ja võtteid, millega pa-

randada juba rajatud ning planeeritud puistute kasvutingimusi, et kiirendada seeläbi 

puude kasvu. Mitmed kasvatajad ei piirdu maarjakaasikut rajades vaid väikeste, mõne-

hektariliste puistutega, vaid rajavad üha suuremapinnalisi maarjakasekultuure, nagu näi-

teks käesoleva magistritöö katseala, mis asub üle 50 hektarilisel endisel põllumaal. 

Kokku on Eestis hinnanguliselt rajatud 250-500 hektarit maarjakase kultuure (Sibul et 

al. 2011). 

 

Maarjakase kasvatamine ei ole Eestis veel väga levinud, enamus kultuuridest rajati 

paarkümmend aastat tagasi (Sibul et al. 2011). Selle aja jooksul ei ole omandatud veel 

piisavalt teadmisi puuliigi päritolu, omaduste ega kasvunõudmiste kohta. Nii mõnedki 

kultuurid on rajatud teadmata päritolu istutusmaterjaliga ning kasvatajal puuduvad veel 

teadmised selle puuliigi kasvuomaduste ja –nõudluste kohta. Senised kogemused on 

näidanud, et paljud maarjakase kultuuridest hukkuvad hooldamatuse tagajärjel. Kuigi 

maarjakase paljud kasvuomadused on sarnased arukasele, vajab väärispuitu andva maar-

jakase kasvatamine ja majandamine teistsugust lähenemist ja tehnoloogiat. 

 

Karjala kask on looduslikult levinud Kagu-Soomest Karjalast kuni Valgevene lõuna-

osani, paiguti kasvab teda ka Slovakkias (Pagan ja Paganová 1994). Seega on maarja-

kaskede kasvu- ja klimaatilised tingimused areaalis üsna erinevad. Soomes on maarja-

kase kasvatamisega tegeletud oluliselt kauem kui Eestis, sellest tulenevalt on sealsete 

inimeste teadmised selle puuliigi kohta ka laiemad. Samuti on Soome klimaatilised ja 

edaafilised tingimused Eestiga võrreldes erinevad. Seetõttu ei saa kõiki sealseid maarja-

kase kasvatus- ning majandamisvõtteid meil rakendada.  

 

Kuivõrd mullastik on üks olulisemaid tegureid taimede kasvule, on tähtis arvestada selle 

omadustega. Eestis leidub normaalse arenguga ja turvasmuldade hulgas kokku 69  eri-

nevat mullaliiki (Astover et al. 2012), ning arvestades riigi maismaapindala, on sellel 
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olev mullastik vägagi varieeruv. Eestis on uuritud paljude puuliikide kasvuks sobivaid 

muldi (Lõhmus 2006). Paraku pole keegi veel maarjakase kultiveerimiseks parimaid 

muldi määratud. Nõrga konkurentsivõimega maarjakaski pole mõistlik kultiveerida raie-

lankidele kuna kiirekasvuliste puuliikide ja rohttaimedega konkureerides jäävad nad al-

la, samuti nagu ka viljakatel muldadel (Vares et al. 2006). 

 

Magistritöö katsealaks on kuivendatud põllumaa, kuhu 2008. aastal maarjakasekultuur 

rajati. Ala on 55,5 hektarit suur  ning paikneb peamiselt rähksel gleimullal (Gk) ning 

õhukesel madalsoomullal (Mʹ), vähem on esindatud leostnud gleimuld (Go), koreserikas 

rähkne gleimuld (Gkr) ning küllastunud turvastunud gleimuld (Go1). Nendel muldadel 

paiknevad proovialad võimaldavad uurida mullastiku mõju maarjakase kasvatamisele 

katseala oludes. Kultuuri rajamisel kasutati istutusmaterjalina maarjakase 

meristeemmeetodil paljundatud klooni Visakuningatar. Taimede geneetiline identsus 

välistab päritolust tingitud erinevuse ning puude kasvu on mõjutanud vaid erinevus kas-

vutingimustes. Magistritöös uuritud katseala puude bioloogiline vanus 2013. aastal noo-

res osas oli 5 ning vanas osas 7 aastat.  

 

Magistritöö teema valikul lähtuti autori vajadusest arendada edasi 2012. aastal valminud 

bakalaureusetööd ning jätkata rajatud proovitükkidel mõõtmisi, et saada analüüsimiseks 

usaldusväärne andmestik. Samuti soovis autor magistritöös täiendavalt uurida puude 

laasimise mõju puude fotosünteesiaktiivsusele, rajades selleks juurde proovialasid. Ma-

gistritöös jätkas autor bakalaureusetöös (Strantsov ja Morozov 2012) alustatud uurimis-

tööd, lisaks analüüsiti aastal 2013 täiendavalt kogutud mõõtmisandmeid. Aastal 2011 ja 

2013 korraldatud välitööde käigus kogutud andmete põhjal valmisid autoril kursusetööd 

(2013/2014) õppeainetes „Metsakasvatuse erikursus”, „Metsakorralduse erikursus” ning 

„Metsauuendamine”, mille andmeid on magistritöös kasutatud. Töö tulemusi saavad ka-

sutada praegused ja tulevased maarjakase kasvatajad Eestis.  

 

Magistritöö eesmärgid: 

• Jätkata aastal 2011 alustatud katseala uurimist ning arendada bakalaureusetöös 

läbiviidud analüüsimist ja saadud tulemusi edasi magistritöös. 
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• Uuendada proovialade märgistusi ning rajada juurde fotosünteesi aktiivsuse 

mõõtmise prooviala. 

• Mõõta ja analüüsida katsealal olevate puude takseertunnuseid (kõrgus, kõrguse 

aastane juurdekasv, juurekaeladiameeter, rinnasdiameeter), iseloomulike tunnus-

te esinemist ning suremust. 

• Võrrelda ühevanuselisi maarjakaski mullaliikide ja lähtekivimi sügavuse alusel. 

• Võrrelda noore ja vana osa istutusmaterjali takseertunnuseid, väljalangevust 

ning tunnuste esinemist pärast 5 kasvuaastat katsealal. 

• Võrrelda samal aastal laasitud ja laasimata puude fotosünteetilist aktiivsust ning 

kirjeldada tulemusi. 

• Analüüsida 2011. aastal rajatud dreenisüsteemi mõju puude aastasele juurdekas-

vule. 

• Katsealalt saadud tulemuste abil anda soovitusi ja teha ettepanekuid maarjakaa-

siku rajamisel ning hooldamisel. 

 

Käesoleva magistritöö põhiülesandeks oli uurida maarjakaskede takseertunnuseid mõju-

tavaid tegureid Euroopa teadaolevalt suurimas kultuurpuistus (Sibul et al. 2011), kus 

suurel maa-alal vahelduvad nii mullastiku- kui ka niiskustingimused. Samuti on töö 

ülesandeks vaadelda ja võrrelda katseala erinevate mullatüüpide mõju kultiveeritud 

puude kasvule. Nende ülesannete lahendamiseks koguti 2011. ja 2013. aasta sügisel vä-

litööde käigus rida mõõtmisandmeid (puude kõrgus, kõrguse juurdekasv, juurekaela 

diameeter, rinnasdiameeter) ning 2013. aasta suvel lähtekivi sügavus ning fotosünteesi 

aktiivsuse näitajad. Huvitavaks uurimisobjektiks muudavad antud katseala ka selle 

hooldamisel ja majandamisel kasutatavad võtted nagu väetamine, umbrohu- ja profülak-

tiline seenhaiguste- ning putukatõrje, mida enamasti metsakultuuride puhul ei rakenda-

ta. Eriline on ka katseala oma paiknemise tõttu kuivendatud liigniisketel muldadel, mida 

üldjuhul ei soovitata maarjakase kasvatamiseks majanduslikel eesmärkidel (Sibul 

2000b: 14).  

 

Magistritöö koostamisel seati hüpoteesiks maarjakase kasvu enim mõjutavaks teguriks 

mullastik, millel ta kasvab. 
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Alamhüpoteesid: 

• Puude keskmine aastane juurdekasv on tingitud mullaliigist ning on suurem 

muldadel, kus puude keskmised kõrgused on suuremad. 

• Puude väljalangevus on mõjutatud istutusmaterjali vanusest. 

• Maarjakasele iseloomulike tunnuste ilmnemine aja jooksul on seostud mullasti-

kuga. 

• Puude laasimine mõjutab sama aasta fotosünteesi aktiivsust, olles positiivse mõ-

juga. 

 

Töö koosneb kolmest peatükist, esimeses on tutvustatud maarjakase bioloogiat ja öko-

loogiat üldiselt. Tuuakse välja erinevate teadlaste seisukohad ja teooriad puidu päritolu 

ja olemuse kohta. Teine osa hõlmab endas metoodikat ning uuritava katseala kirjeldust. 

Töö sisuline osa lõppeb tulemuste ning järelduste ja kokkuvõttega. Tuuakse välja kogu-

tud andmete põhjal saadud tulemused. Uurimust illustreerivad töö paremaks mõistmi-

seks lõpus paiknevad lisad.  

 

Magistritöö autor tänab oma juhendajaid dotsent Ivar Sibulat ning professor Kalev 

Jõgistet heade nõuannete eest katsetööde planeerimisel ning töö koostamisel. Tänusõ-

nad kuuluvad ka maarjakasekultuuri omanikule Johannes Valk’ule, kes lubas sellises 

erakordses kultuuris vajalikke andmeid koguda. Oluline tänu kuulub Sigrid Strantsovile 

ja Marko Loogusele, kes olid abiks mõõtmisandmete kogumisel. Samuti tänab autor 

professor Andres Kivistet, kes andis statistikavallas häid nõuandeid, vanemteadur Jaan 

Klõšeikot, kelle abil saadi tõrgeteta tööle gaasianalüsaator CIRAS-1 ning dotsent Rein 

Drenkhani ja spetsialist Kalev Adamsoni, kes olid abiks õhulõhepiltide tegemisel. 
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1. Kirjanduse ülevaade 
 

1.1. Maarjakase süstemaatiline kuuluvus ja uuritus 
 

Teadaolevalt pärineb esimene kirjalik teade karjala- ehk maarjakasest 1759. aastast, mil 

seda kirjeldas oma töödes G. Grundberg (Laaring 1992). Maarjakaske on 1766. aastal 

maininud F. G. Fokel oma Põhja-Venemaa metsade seisukorda iseloomustavas teoses 

„Описание естественного состояния растущих в северных Российских странах 

лесов с различными примечаниями и наставлениями, как оные разводить“ 

(Jermakov 1986, Korytárová & Mamoňová 1998,  Лесоводство 2008). Esimesi eesti-

keelseid märkmeid pärineb ajakirja Eesti Mets artiklist, kus maarjakaske esmalt maini-

nud K. Aun (Aun 1937), kirjeldas Petserimaal, Meremäe vallas kasvavat põõsasjale 

maarjakasele omaste tunnustega puud kui imelikku ja temale tundmatut kaske. 

 

Maarjakase paigutamine süstemaatilisse loetellu on aja vältel olnud teadlaste hulgas te-

ravaks vaidlusteemaks. Intensiivistunud on uurimised ja tulisemaks läinud vaidlused 

maarjakase geneetilise päritolu kohta. Ühed teadlased on teda pidanud arukase või soo-

kase vormiks, teised eraldiseisvaks liigiks, kolmandad aga haiguslikuks (infektsioonili-

seks) vormiks (Bander et al. 1971, Люубавская 1975). Pärast seda, kui F. Ehrhart jao-

tas kase aru- ja sookaseks, hakkas osa botaanikuid maarjakasesse suhtuma kui esimese 

liigi teisendisse, osa aga kui teise liigi teisendisse. Näiteks I. P. Borodin, P. P. Verehha, 

N. A. Filippov, E. E. Kern, jt. lugesid maarjakaske arukase teisendiks, aga N. A. 

Ponomarjov, E. P. Zaborovski, P. F. Majevski jt. suhtusid temasse kui sookase teisen-

disse. Soome teadlane T. H. Hintikka kui ka Taani õpetlane S. Larsen märgivad, et 

maarjakask pärineb mitte ainult arukasest, vaid ka tihti Soomes esinevast sookasest ja 

teistest kase liikidest (Люубавская 1966). 
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Paeluvaks teemaks maarjakaske uurivatel teadlastel on olnud aegade jooksul puule ise-

loomuliku puidu tekstuuri ning puu kasvuvormi tekke põhjused. Seisukohti, miks maar-

jakase okste kinnituskohtadesse tekivad paksendid ning puidu muster on nii omapärane, 

leidub põhiliselt kolm: geneetiline, keskkonnatingimustest sõltuv ning infektsiooniline. 

Esimese teooria pooldajad on A. S. Jablokov (Яблоков 1962), A. J. Ljubavskaja 

(Люубавская 1978), N. O. Sokolov (Соколов 1950), L. L. Novitskaya (Novitskaya 

1998), kes väidavad oma töödes, et maarjakasele iseloomulikud tunnused antakse edasi 

geneetilise pärilikkusmaterjali abil. O. Heikinheimo (1951) ja V. Jermakovi (Ермаков 

1970) järgi kujuneb iseloomulik tekstuur ainult küllaldase valguse puhul, kuna varjus 

kasvanud puudel sarnaneb puit arukase omaga (Pork & Sander 1973). Haigusliku tun-

nuse edasikandumise pooldajad on K. Saks, V. Bander, L. Vailionis (Сакс & Бандер 

1975), T. J. Hintikka ja F. Jakovlev (Banders 1999) ning V. Masing (Masing 1970). 

Viimase teooria pooldajad leiavad, et tegemist on haigusliku vormiga, ehkki haigusete-

kitaja olemust ei tunta (Pork & Sander 1973). 

 

A. P. Jevdokimov jaotab maarjakase uurimise ajaloo kaheks ajajärguks. Esimene neist 

jäi vahemikku 1766–1933 ja teine kestab praeguseni (Евдокимов 1989). 19. sajandi lõ-

pul hakati maarjakase uurimisega tõsisemalt tegelema tollases Peterburi Metsainstituu-

dis. Üks esimesi teadlasi, kes pidas maarjakaske arukase teisendiks oli venelane D. 

Kaigorodov (1883) ning hiljem ka P. Verech (1903) ja V. Dolutšajev (1899). Kõik need 

teadlased sidusid maarjakaske looduslikult kiviste ja väheviljakate muldadega pidades 

mullastiku mõju arukase arengu anomaalia peapõhjuseks (Евдокимов 1989). 

 

Kuni 20. sajandini ei olnud asjatundjad veel kindlad salmilisuse või salmilise haiguse, 

nagu tol ajal arvati, põhjustes. Algselt seletati nähtust sellega, et puidus põhjustavad 

ebatavalist ning korrapäratut koekasvu putukate või seente tegevus. Kuigi „näsustava 

tõve“ tekitajat pole veel eraldatud, usuvad mõned teadlased siianigi, et maarjakasele ise-

loomulike puidukiudude salmilisust põhjustab mingisugune tundmatu viirus, olgugi, et 

1920. aastatel demonstreeriti  juba selle tunnuse pärilikku iseloomu (Kosonen et al. 

2004). 
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Aastal 1922 avaldas T. J. Hintikka esimese teadusliku uurimuse, mis käsitles maarja-

kaske. Seal omistas ta salmilisuse tekke põhjuse kasvukeskkonna mõjudele. Hiljem kui 

maarjakaske introdutseeriti uutesse kasvukohtadesse, mis suurel määral erinesid algsest, 

hakkasid sealsetel isenditel esinema puule omased tunnused. See katse lükkas ümber 

väited, mis sidusid maarjakase salmilise puidu tekke kindlate kasvukoha omadustega, 

nagu spetsiifiline mullatüüp (Kosonen et al. 2004).  

 

K. Saks ja V. Bander on korraldanud infitseerimise katsed, kus arukase seemneid leotati 

maarjakase mahlas või määriti 3…5 aastaste arukase seemikute kambiumini koorest va-

bastatud kohta maarjakase peenestatud lehtede või võrsete vesileotisega. Katsete tule-

musel allusid haiguslike tunnuste edasikandumisele 70…85 % taimedest (Сакс, 

Бандер, 1975). Haiguse tekitajat pole aga seni veel leitud. Bulgaaria virosoloog D. 

Atanassov püstitas küll 1967. a. hüpoteesi haiguse viiruslikust päritolust (Ibid.), toetu-

des asjaolule, et viirushaigus põhjustab maarjakase tüve ja puidu ehitusele sarnaseid 

nähteid viljapuudel, kuid üldtunnustatuks pole see seisukoht seni veel saanud, kuna 

maarjakaselt viirust pole leitud. Paul Ott’i suuliselt esitatud väite kohaselt oli Saksi ja 

Banderi poolt läbi viidud katsetes tehtud eksimusi, mis seisnesid maarjakase ja arukase 

puude vahetusse minekus. Seega ei saa lugeda neid katseid usaldusväärseteks. 

 

Hynynen et al. (2010) väidavad, et vabatolmlemisel saadud seemnetest kasvatatud puu-

dest on maksimaalselt 50 protsenti maarjakasele omaste tunnustega. Katmikalas kont-

rollitud tolmendamisega saadud seemnetest kasvatud puud on tõenäosusega 60–70 prot-

senti maarjakased. 

 

Läti teadlane Banders on avaldanud ka ajakirjas Eesti Loodus artikli (1999), kus ta 

omistab maarjakasele iseloomulike tunnuste tekkimise hoopis Maa magnetkiirgusele. 

Teadlane väidab, et tugevama magnetkiirgusega ilmnevad maarjakase tunnused selge-

malt ning puu kasvab põõsasjana ja hukkub varem. Samuti arvab ta, et nõrgema mag-

netkiirgusega puu elab kauem, kuid ei omanda väga tugevaid maarjakase tunnuseid. 

Vastusena Bandersi artiklile oli H. Relve Eesti Looduses (1999) mõned kuud hiljem 

püstitanud arutelu, mis pani Bandersi hüpoteesi maarjakase tunnuste tekkimise kohta 

kahtluse alla. H. Relve küsis: “Kuidas seletada tõsiasja, et maarjakased ja tavalised aru-
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kased kasvavad looduses kõrvuti ning et maarjakase seemnete külv annab teatud prot-

sendi maarjakaski ja samas kõrval tavalisi?“ (Relve 1999). Aasta hiljem selgitab I. Sibul 

(2000a) võimalikke seoseid Eesti alal paiknevate Maa magnetväljade ja siin kasvavate 

looduslike maarjakaskede kasvukohtade vahel. Artiklis selgub, et Eesti alal paiknevad 

magnetväljad ja looduslikud maarjakaskede kasvupaigad ei kattu ning seega ei ole tões-

tatud väide magnetväljade ja maarjakaskede tekke vahel.  

 

Viimastel aastatel on maarjakasega seotud uurimusi avaldanud teadlased Venemaal: S. 

S. Bagaev, O. Yu. Baranov, T. L. Barsukova, V. K. Bolondinskii, S.N. Drozdov, A. K. 

Butorina, N. A. Galibina, M. K. Ilyinova, Yu. N, Isakov, G. K. Kanyuchkova,  Z. G. 

Khakimova (2002), N. I. Khilkov, E.S. Kholoptseva, M. S. Krasavina, O.S. Mashkina 

(2011), N. N. Nikolaeva (2014), L. L. Novitskaya (2008),  S.P. Pogiba, V. B. Pridacha, 

A. V. Repin, T. A. Sazonova, S. V. Schetinkin, N. A. Schetinkina, S. M. Shreders, T. A. 

Shulyakovskaya, M. L. Shurova, N. M. Soustova, T. M. Tabatskaya, L. Vetchinnikova, 

L. M. Vilikainen , V. V. Vorobiev(Venemaal). Muudest riikidest on hiljuti maarjakaske 

uurinud: I. Sibul (2011) (Eesti), V. Banders (1999) (Läti), O. Martinsson, , B.-E. 

Pettersson, L.-G. Stener, H. Säll (Rootsi), V. Paganová (2004), J. Pagan (1994) (Slo-

vakkia), P. Forsman, E. Haeggström, R. Hagqvist (2008), T. Hintikka, T. Karppinen, K. 

Kokkala, M. Kosonen (2004), J. Lehto, A. Mikkola, A Mäki, P. Niemistö, A. Salmi, P. 

Velling (2000), A. Viherä-Aarnio, Virtanen, O. M. (1991) (Soome), V. Pabirushka 

(Valgevene) jt.  

 

Kuni 1970. aastani ei olnud tõepäraseid andmeid maarjakase loodusliku esinemise kohta 

Eestis, kirjandusest võis leida vaid mõne üldise ja juhusliku viite võimaliku maarjakase 

esinemisest. Kuni tolle ajani ei osatud seda kaske õieti ära tunda või peeti teda meil nii-

võrd haruldaseks, et tema leiukohti sihikindlalt ei otsitudki. Põhiliselt just 1970. aastatel 

registreeriti ja kaardistati maarjakaskede tähtsaimad looduslikud leiukohad Eestis ning 

rajati ka üksikuid katsekultuure ja istandikke, kaasates uurimistöödesse mitmeid üliõpi-

lasi (Allas 1975,  Nugin 1977). See tegevus soikus aga 1980. aastatel või jäi väheste 

uurijate ja huviliste erahobiks. Suuri teeneid Eesti esimeste suuremate looduslike maar-

jakaskede leiukohtade avastamisel ja arvelevõtmisel Põhja- ja Lääne-Eestis ning saartel 

on Arnold Meriheinal (Merihein 1970), Kalju Porkil ja Rein Sanderil (Pork & Sander 
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1973). Väga suure panuse maarjakase uurimisse Eestis on andnud Paul Ott, kes on in-

venteerinud looduslikke maarjakaski ning rajanud maarjakasekultuure (Ott 1980). Uues-

ti hakkasid eestlased maarjakase vastu huvi tundma 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate 

alguses, kui ajakirjanduses ilmusid eelkõige Hendrik Relve (1999) kaasakiskuvad popu-

laarteaduslikud kirjutised maarjakasest ning tema voorustest. Siiski jäi huvi maarjakase 

kui väärtusliku puu vastu oodatust leigemaks (Sibul 2000a). Viimasel aastakümnel on 

maarjakaske ja selle puu kultiveerimist tõhusalt propageerinud metsateadlane Ivar Sibul. 

 

Aegade jooksul on maarjakase uurijad andnud puule erinevaid ladinakeelseid nimesid: 

esimesena pakkus K. F. Merklin 1857. aastal puule nimeks Betula alba var. carelica 

Merkl., liigitades teda tavalise kase teisendiks (Любавская 1978: 27), 1947. a. andis B. 

Lindquist puule nimeks Betula verrucosa f. gibbosa Lindg. (Lindquist 1951), N. Soko-

lov nimetas teda 1950. a. Betula verrucosa f. carelica Socol., pidades puud tavalise kase 

vormiks (Соколов 1950), 1954.a. nimetas T. Ruden ta Betula verrucosa Ehrh.f. 

masurica Rud. (Saarnio, 1976), P. Svoboda 1957. a. Betula verrucosa Ehrh.f. callosa 

Svob. (Svoboda 1969). Samuti on Ljubavskaja pakkunud välja, et puu on vaadeldav 

omaette liigina Betula carelica Merk. kuna vastab M. Zavadski poolt esitatud liigi ise-

loomustamiseks kümnele vajalikule põhinäitajale (Любавская, 1975, 1978). Kõige 

enamlevinumaks ladinakeelseks nimeks on nüüdseks kujunenud 1957. aastal esmalt 

Hejtmáneki poolt antud ning hiljem aastal 1984 Hämet-Ahti poolt nimetatud arukase 

(Betula pendula Roth.) päriliku teisendina käsitletav Betula pendula var. carelica 

(Mercklin, Hämet-Ahti) (Hagqvist & Mikkola 2008). Puu, mida kirjeldas 1937. aastal 

K. Aun, oli kase eriteadlane Riias, K. Starcs, nimetanud Betula concinna x pubescens, 

sub spec. succica x verrucosa Gun (Aun 1937). 

 

Erinevates keeltes on maarjakase nimetused: soome keeles – „visakoivu“, rootsi keeles – 

„masurbjörk“, saksa keeles – „die karelische Maserbirke“, inglise keeles – „curly 

birch“, vene keeles – „карельская берёза“. Slovaki keeles on puu nimeks „svalcovitá 

breza“ ning kohalike elanike hulgas on ta tuntud kivikase nime all (Pagan 1985, Ott 

1980). Eestis ja eestlaste seas on ta tuntud peamiselt maarjakase või -kõivuna. Kuigi 

hiidlased-saarlased kutsuvad maarjakaske ka raud-, näsu-, kiri-(kirju-), või ka maadre- 

ehk madrikaseks ning Võrumaal teatakse teda naaris- või naerikõivuna, Haanjas 
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maarjakõjõ ja Põlvamaal kui linnusilmäpuud, on ta paljudele tuntud ka kui karjala kask 

(Sibul 2000c, Sibul 2002). Kõik nimed viitavad kas puu päritolule või puidu omaduste-

le. 

 

 

1.2. Maarjakase dendroloogiline iseloomustus 
 

1.2.1. Maarjakase areaal ja kasvutingimused 
 

Maarjakaske esineb teadaolevalt kõige sagedamini Venemaa loodeosas, Balti riikides 

ning Skandinaavia lõunaosas. Puu esinemine areaalis on hajus, kasvades ka Põhja-

Ukrainas, Saksamaa idaosas ja Poolas. Teda  esineb põhjalaiuskraadide vahemikus 

48°40′ ja 63°  ning idapikkuskraadide vahemikus 10° ja 39° (Любавская 1987, 

Евдокимов 1989, Pagan & Paganová 1994). Samuti on maarjakaske leitud endise 

Tšehhoslovakkia aladelt Beskiididest (Velling et al. 2000). Joonisel 1 on toodud maar-

jakase areaal tumerohelisena Pagan & Paganová (1994) järgi. 

 

Maarjakase looduslik areaal jääb parasvöötme tsooni, kus valdavaks on pehme, mõõdu-

kas kliima. Põhjas kasvab ta siiski küllalt külmas ja kontinentaalses kliimas, sest seal on 

tema eeliseks väiksem konkurents teiste puuliikidega. Kuna areaali lõunaosas on kliima 

soojem ja seega paljude puude kasvuks sobilikum, saab see maarjakasele hukatuslikuks 

tema madala konkurentsivõime tõttu (Евдокимов 1989). 

 

Kuna maarjakase leviala jääb Ida-Euroopa aladele ja Loode-Venemaale, on paljud 

uurimused läbi viidud endise Nõukogude Liidu aladel. Paraku ei ole need tööd leidnud 

mujal suuremat kajastamist. Sama võib öelda ka Soomes ning endises Tšehhoslovakkias 

avaldatud kirjanduse kohta (Velling et al. 2000). 
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Joonis 1. Maarjakase ligikaudne areaal Pagan & Paganová (1994) järgi 
 

Maarjakask kasvab looduses peamiselt üksikpuuna, mõnikord väikeste gruppidena. See 

valguslembene puu kaob tavaliselt puistute koosseisust kiiresti,  kuna jääb aeglase kas-

vu tõttu teiste puude varju. Looduses levib ta edukalt lagendikel, puistute äärealadel 

ning mahajäetud põllumajanduslikel maadel – kõikjal, kus on piisavalt valgust. Päikese-

lises kasvukohas on dekoratiivse puidu mustri esinemine puidus sage, seevastu suurema 

taimetihedusega puistutes on see vähemesinev (Любавская 1978, ReĎko & 

Jevdokimov 1979, Paganová 2004). 

 

Alati on maarjakaski leitud ikka inimese poolt mõjutatud aladel (karjamaad, puisniidud, 

kiviaiad) külade või asulate läheduses. Põlistel metsamaadel ja inimasulatest kaugetel 

aladel maarjakaske ei leidu, mida märgivad ka K. Saks ja V. Bander, kes nimetavad 

maarjakase olemasolu antropogeenseks nähtuseks (Сакс & Бандер, 1975, Ott 1980). 
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Soomes öeldakse, et karjala kask kasvab ainult seal, kuhu on kuulda kirikukellade heli-

nat. See võib viidata tema inimmõjulisele päritolule (Tamm ja Kull 1997). 

 

Soomes kasvavad maarjakased sarnaselt arukaskedega aladel, kus on rakendatud alepõl-

lunduse võtteid kuni 1900. aastate alguseni. Olles pioneerpuuliik, asustab kask kasvu-

pinda, mis on vabanenud pärast aletamist või metsapõlenguid ning saagi (naeris, oder, 

rukis või lina) koristamist (Velling et al. 2000). 

 

Maarjakask on suure valgusnõudlikkusega. Ta kasvab looduslikult erinevatel muldadel, 

erandiks on liigniisked mullad kõrge ning seisva põhjaveega. Maarjakask on seega pio-

neerpuuliik, mis on keskkonnatingimuste suhtes vähenõudlik ning eriti sobiv maastiku 

taastamisel metsastamata aladel, mis on samas ebasobivad põllumajanduslikuks kasu-

tamiseks (Paganová 2004). 

 

Looduses on maarjakask meil levinud peamiselt rähksetel ja soostunud muldadel – hõ-

redates puistutes ja nende servades, samuti puisniitudel, endistel karjamaadel, klibustel 

rannavallidel ja kiviaedadel, sest viljakamatel kasvukohtadel ei suuda ta kiirekasvuliste 

lehtpuuliikidega võistelda (Ott 1980, Sibul 2000a). 

 

Muldadest sobivad maarjakase kasvuks värsked saviliiv- ja liivsavimullad. Kehvematel 

kasvukohtadel puude kasv aeglustub ja vastuvõtlikkus taimehaigustele on suurem. Tur-

bamaad maarjakase kasvatuseks ei sobi. Kasvukohaks sobivad liigestatud reljeefiga ja 

liikuva põhjaveega paigad. Soomlased soovitavad istutada lepikust puhastatud maale. 

Viljakatel kasvukohtadel on kasv küll hea, aga kui ei suudeta tagada piisavat hooldust, 

siis kultuurid hukkuvad (Virtanen et al. 1991, Hagqvist 1995, Sibul 2001). 

 

Maarjakase kultiveerimiseks sobivad peaaegu kõik parasniisked ja kuivemad kasvuko-

had. Raskusi valmistab tema kasvatamine viljakate muldadega raiestikel, kus tekib roh-

kesti kiirekasvuliste lehtpuude looduslikku uuendust ning maarjakase aeglase kasvu tõt-

tu nõuab kultuur väga intensiivset ja sagedast hooldamist. Sobivaimad peaksid olema 

ammendatud põlevkivi- ja kruusakarjäärid, samuti põllukultuuride kasvatamiseks mitte-

sobivad alad, kus kultuuri liigilise koosseisu hooldamise kulud on väikesed või puudu-
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vad hoopis (Ott 1980). Maarjakaske saab kultiveerida samadesse tingimustesse kui aru-

kaskegi. Arukasele sobivad mullad on keskmise sügavusega rähkmuld (Ḱ́́), leostunud 

(Ko), leetjas muld (Kl), gleistunud rähkmuld (Kg), gleistunud leostunud muld (Kog), 

gleistunud leetjas muld (Klg), pruun näivleetunud ehk pruun kahkjas muld (LP), 

gleistunud näivleetunud muld (LPg), leetunud muld (Lk), gleistunud leetunud muld 

(Lkg) (Asi et al. 2004, Laas 2001). 

 

 

1.2.2. Maarjakase morfoloogilised tunnused 
 

Kasvuvormilt on maarjakask väga varieeruv – võib olla madalale laskunud, õunapuu-

taolise laiuva ja tugevasti harunenud võraga ning viltuse, kõvera või sirge tüvega madal 

puu, põõsast meenutav või koguni maapinnalt hargnevate peenikeste tüvedega põõsas. 

Maarjakase tüvi on vaid erandjuhtudel sile. Peaaegu alati esineb tüvel ja jämedamatel 

okstel mitmesuguse suuruse ja kujuga sõlmjaid paksendeid, kühme või puhetisi, mis ju-

ba küllalt noores eas on kaetud pikuti lõhenenud musta korbaga või on valge kasetoht 

jämenenud kohtadel pikilõheliseks rebenenud. Paksendite vahekohtadel selline iseloo-

mulik korp puudub ning koor on sealt sile ja lõhedeta. Mõnikord harva võib maarjakase 

tüvi olla ka ribiline (roideline) (Ott 1980, Sibul 2000b). 

 

Kõige parem on karjala kaske märgata sügisel ja talvel, siis on välistunnused silma-

paistvamad – lehestik ei varja tüvel ja võraokstel olevaid puu välistunnuseid. Maarjaka-

se üldtunnusteks on (Bander et al. 1971): 

• naaberpuudest väiksemad mõõtmed (madalam ja peenem); 

• mitmeladvaline ja tugevasti harunenud võra (juba noores eas); 

• kõver, viltuselt tõusev tüvi (paljudel puudel). 

 

Maarjakaske võib arukasest eristada väljanägemise poolest. Koor on tihti tume või täie-

likult must, tihe ja pikilõhedega. Tüvi on madalam kui arukasel, enamasti haruline ja 

kaldu. Üksikjuhtudel on terve puu põõsasjas (Velling et al. 2000). Erinevalt tavalisest 

arukasest leidub karjala kase koores suuri paksukestaliste kivisrakkude – sklereiidide 

kogumikke. Need asetsevad puidu mustrilises osas, säsikiirte tippudes, takistades kam-
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biumi tööd, nii et puidu trahheede asemel moodustub hoopis parenhüümkude (Tamm ja 

kull 1997). 

 

Põhiliseks maarjakase väliseks eritunnuseks on tüve vorm. Sageli on osa tüvest sõlmeli-

ne, ümardunud või pikenenud paksenditega, vahel alusel piklike puhetiste ja kooniliste 

laienditega. Paisunud ja paksenenud kohtadel, samuti tüve alusel, on koor tugevasti ja 

sügavalt lõhenenud ning tume, eriti vanematel puudel. Noorematel, õhukese valge koo-

rega puudel on tüvi krobeline, mõnikord ka roideline. Tüve ülemisel osal võivad tüüpi-

lised tunnused puududa. Maarjakase tüvi on vaid erandjuhtudel sile. Lähemal vaatlusel 

võib järeldada, et igal tüvel on temale tüüpiliste kühmudega või ribidega moodustunud 

ehitus (Saarnio 1976). 

 

Maarjakasele omased tunnused võivad ilmneda juba 2–3-aastastel taimedel, kui need on 

alles 30–50 cm kõrgused. Esimesteks maarjakase tunnusteks on tüvel paksendite tekki-

mine külgokste kinnituskohtadele ning pungade ebanormaalne asetus võrsetel. Samuti 

on noore maarjakase lehed ja oksad tugevamad kui samaealisel arukasel, ka koor on 

maarjakasel tavaliselt paksem ja heledam. Esimesed puidu näsustumise tunnused ilm-

nevad keskmiselt 6. eluaastal, kui puidu ristlõikes on juba selgelt eristatavad pruunid tä-

pid ja viirud ning tüvekesele tekkinud iseloomulikud muhud (Sibul 2000b, 2004). 

 

Tüve välise vaatluse põhjal on kindlaks tehtud, et puidu näsustumine algab keskmiselt 

viie kuni kuue aastaselt (Johnsson 1951, Ruden 1954, Saarnio 1976). Samas on tähelda-

tud, et puule omase puidu tekkimise vanus varieerub suurel määral (Jevdokimov 1984). 

Näiteks on katsetes ilmnenud, et 32–48% puudel tekkisid välised ilmingud puidu 

näsustumisest vanuses 7 kuni 15 aastat. Mida suurem on puude omavaheline kaugus 

ning mida viljakam on muld, seda nooremana algab puidu näsustumine (Pätiälä 1980). 

Vahemik võib varieeruda vanusest kaks kuni kolmkümmend aastat. Sellest tulenevalt on 

vajalik maarjakaasikutes harvendamist läbi viia väikeses mahus ja lühemate intervalli-

dega (Velling et al. 2000). 
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1.2.3. Maarjakase kasvuvormid 
 

Maarjakase välisilme alusel on uurivad teadlased jaganud puu vormideks. Neid vorme 

nimetatakse kasvuvormideks. Tuntuimad jaotused pärinevad N. O. Sokolovilt ja A. J. 

Ljubavskajalt. 

 

Venemaa maarjakaseteadlased N. O. Sokolov ja A. J. Ljubavskaja on jaotanud puud 

kasvuvormideks. Sokolov jagab maarjakase välise ilme ja majandusliku tähtsuse järgi 

kolme gruppi (Соколов 1950, Hagqvist & Mikkola 2008): 

I Kõrgetüveline. Tüve mõõtmed on sarnased arukasele. Saavutab Karjala tingimustes 

kõrguse 15 m ja rohkem. Omab hästi laasunud sirget tüve ning on kitsa võraga. Tüve 

diameeter 50–60-aastaselt on Karjalas 20–30 cm, Valgevenes aga 40 cm. Tüve pind 

nõrgalt kühmuline, harvem paksenduste või sõlmedega. 

 

II Madalatüveline . Iseloomulikuks tunnuseks on lühike tüvi; esineb II rindes suure 

täiusega puistutes. Nimetatud  kasvuvormi esindaja ja kõrval kasvava arukase kõrgused 

on 40-aastasena vastavalt 6,5 meetrit ja 12 meetrit. Võra on ümar ning selle põhiosa 

koosneb mõningatest ülespoole suunatud ühtlase jämedusega okstest. 

 

III Põõsakujuline . Iseloomulikuks tunnuseks on teravalt väljakujunenud tüve pundu-

mine ja madala laiaoksalise võra olemasolu. Üksikult kasvades on tal laiuv võra, aga ti-

heda puistu tingimustes jätavad kuivanud võrsed puust vigase mulje. Tüvi hargneb 10-

40 cm kõrgusel maapinnast paljudeks oksteks. 
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Joonis 2. Maarjakase kasvuvormid ning nende puit A. J. Ljubavskaja (1978) järgi 
 

A. J. Ljubavskaja on jaotanud puud väliste tunnuste järgi kuueks, lisaks on ta oma jao-

tuses välja toonud seitsmenda vormi, mis omab harvu üksikult esinevaid anomaalseid 

tunnuseid puidus. Joonisel 2 on kujutatud A. J. Ljubavskaja kasvuvormide jaotust, mille 

on visandanud N. V. Laur (Дендролого-лесоводственная), lisas 1 on toodud fotod 

kõigist kasvuvormidest. Ljubavskaja on arvestanud peale väliste tunnuste ka puidu teks-

tuuri (Любавская 1978, Hagqvist & Mikkola 2008): 

Ia Kõrgetüveline. Meenutab enim arukaske. Seda vormi iseloomustab kiire kasv ning 

sirge tüvi. 40–50-aastaselt on selle vormi puud saavutanud kõrguse üle 15 meetri ja 

rinnasdiameetri üle 40 cm. Tüve ülaosas on vähe oksi ning tüve pinda katavad arvukad 

paksendid, mis on hõlpsalt märgatavad õhukese hallikasvalge koore alt. Tüve allosa kat-

tub 30–40-aastaselt paksu, lõhenenud koorega. Võrastiku suunas paksendid vähenevad 

ning võraokstes leidub neid harva. Puidu tekstuur on suure tiheda mustrilisusega. Puu 

kõrgus on 15–18 meetrit. 
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Ib Sirgetüveline. Jääb kasvus alla Ia vormile, tavaliselt saavutab see vorm kõrguse 12– 

13 meetrit. Paksendid on jämedad ja kerakujulised ning paiknevad puu tüvel ebaühtla-

selt. Paksendite vahele jäävad kitsad alad, milles on mustrilist puitu vähem. Selline pak-

sendite asetus võib esineda ka puu okstel. Tüvekoor on valge, paksendid on tumedad ja 

pikilõhedega. Tüve alumises osas moodustub tume korp, mis üldjuhul ei ulatu kõrgema-

le kui 2 meetrit. Kolme- kuni nelja-aastaselt  hakkavad puule moodustuma paksendid, 

mille muster on tiheda tekstuuriga. 

 

IIa Madalatüveline. Seda vormi iseloomustab tugevalt hargnenud ning lühike, 3–5 

meetrine, tüvi. Tüvel esineb erinevas mõõdus paksendeid, mida leidub ka jämedamatel 

okstel. Tüvi on halvasti laasunud, koor on valge ning allosas pikilõhedega. Võra algab 

madalalt, on lai ja mitmeharuline. Paksendites on puit täpiline ning tugevasti mustriline, 

paksendite vahel aga hõredama mustiga. Puu kõrgus küündib  7–11 meetrini. 

 

IIb Lüürakujuline . Tüvi on lühike, mis 1–2 meetri kõrguselt jaotub kaheks ühesugu-

seks haruks. Tüve allosa on sageli tugevalt paksenenud, koor tume ja pikilõhedega. Ka-

heharulisust võib selgitada ladva hukkumisega ja selle asendumisega harudega. Võra on 

laiuv ning ebakorrapärane. Puit on rohkete ja lähestikku asuvate paksendite tõttu ilusa  

ning tiheda mustriga. Puidu muster on peen, kuid tihe, ühtlaselt jaotunud valkjas-

kollakal foonil. Puu kõrgus on 10–12 meetrit.  

 

III Põõsataoline. Tüvi on väga madal ja hargneb 30–40 cm kõrgusel mitmeks ühejä-

meduseks haruks. Harud kasvavad sageli vertikaalselt, samuti võivad nad ka üksteise al-

la kasvada. Tüvel esinevad kerakujulised paksendid. Võra on allapoole paindunud, 

meenutades vihmavarju kuju. Esineb palju väikeseid ja suuri paksendeid. Koor on hall 

ning lõhedega. Puit on peenemustriline. Puu kõrgus on 4–8 meetrit. 

 

IV Põõsasjas. Seda vormi iseloomustab väljaarenenud ühise ühe tüve puudumine, ha-

rud jagunevad juba maapinnalt. Harusid on tavaliselt 3–4, vormi kogukõrguseks on kuni 

5 meetrit. Harude läbimõõt on 10–15 cm. Koor on tume ning sile. Tüvekestel esinevad 

vähesed ümardunud paksendid. Mustrit esineb kogu tüvekeste ulatuses, eriti tihe on see 

okste hargnemiskohtades. Paksendid asetsevad tüvekestel muhkudena. 
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V Tavapuiduline. Väliselt on äravahetamiseni sarnane arukasega. Selle vormi seemnest 

tekkinud järglastel esineb aga näsustunud puitu. Koor on sile, valge ning pikilõhedega 

tüve allosas ja ilma paksenditeta. Puidus leidub üksikuid maarjakasele sarnaseid tunnu-

seid, mis pigem näevad välja lainetustena. Selle vormi puud on konkurentsivõimelise-

mad ning kasv on kiirem kui eelnevatel vormidel. Puu kõrgus 20–25 meetrit. 

 

 

1.2.4. Puukujuliste maarjakaskede tüvevormid 
 

Aastal 1976 avaldatud uurimuses lõi Soome maarjakaseteadlane Reino Saarnio jaotuse, 

mida kasutatakse eelkõige Soomes aga ka paljudes teistes riikides. Vastavalt välistele 

tunnustele klassifitseeris R. Saarnio analüüsitud puud neljaks maarjakase tüübiks. See 

jaotus on kasutusel ka tänapäeval ning selle eesmärgiks on kasvavate puistute suunami-

ne, eelistades tüvesid, mis on majanduslikult kõige tulusamad (Kosonen et al. 2004). 

 

Saarnio järgi on tüvevormid jaotunud (Kosonen et al. 2004, Hagqvist & Mikkola 2008): 

Paukuravisa – tüve pinnal esineb tihedalt väikeseid muhusarnaseid kühme läbimõõdu-

ga 2…3 cm. Käega puu koort kombates on need hästi tunda. Puit on tiheda silmapaistva 

mustriga. Sellist tüvevormi esineb kõikide kasvuvormide juures ning samas on see ka 

enim soositud paksendi tüüp. Hetkel on see majanduslikult kõige tasuvam tüvevorm 

ning selle järele on ka suur nõudlus. Alates 1980-ndatest on seemikute ja 

meristeemtaimede jaoks vajalik materjal saadud selle tüvevormiga puudelt. 

 

Kaulavisa – tüvel esineb suuri piklikke, ovaalseid või kerajaid paksendeid, mis ulatu-

vad muhvitaoliselt ümber tüve ning on kaetud pikuti lõhenenud paksu ja musta korbaga. 

Paksendite vahele jäävad peenemad kaelakohad, kus iseloomulik korp puudub ning 

koor on sealt sile ja lõhedeta. Paksendite ja kaelakohtade pikkused erinevad puude lõi-

kes. Sellele tüvevormile on omane aja jooksul kitsama kaelakoha jämedaks kasvamine 

ja sinna maarjakasele omase mustrilise puidu kasvatamine. Iseloomulik puidumuster on 

paksendite kohalt hästi tihe, kuid paksendite vahekohtades vähene või puudub hoopis. 
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Juomuvisa – tüvel esineb vertikaalseid või nõrgalt keerdunud ribisid. Ribide pikkus, 

omavaheline kaugus ja suund erinevad puude lõikes. Enamus juhtudel puudub puhtal 

juomuvisa tüvevormil ristlõikes nähtav maarjakasele omane puidumuster. Ilusa mustri-

lisuse annab selle tüvevormi ning paukaravisa hübriid. Väga harvaesinev tüve vorm. 

Majanduslikust aspektist varieerub selle vormi väärtus suurel määral. 

 

Rengasvisa – tüvel esinevad risti või peaaegu ristisuunalised siledapinnalised muhkjad 

rõngad läbimõõduga 5…10 cm. Paksendid paiknevad ebakorrapäraselt nii puude lõikes 

kui ka ühel puul. Selgelt nendest peenemaid kaelakohti tüvel ei esine. Selle vormi puidu 

koostises pruuni näsukudet peaaegu ei esine, seevastu esineb heledat „peegelduvat“ 

mustrit. Seda mustrit nimetatakse „jääkeeruks“ või „jääpuiduks“. Selle tüvevormi pui-

dule ei ole spoonipakuna hetkel suurt nõudlust, kuigi ringkoorimise tulemusena tekkiv 

spoon saavutab ilusa jääsarnase peegelduva pinna. 

 

Hübriidvormid  – eelneva nelja vormi puhul on tegemist peaaegu puhaste tüvevormi-

tüüpidega, reaalsuses leidub aga enamasti hübriide kahest tüvevormist. Näiteks 

kaulavisa-tüüpi puude kitsastel kaelakohtadel tekivad aja jooksul paukuravisa- vormile 

omased tihedad muhusarnased kühmud. Maarjakasele iseloomuliku mustrilise vormi 

esinemine varieerub suurel määral. Mõningate puude puhul esineb seda vaid tüve all-

osas, teistel puudel võib seda leida juurekaelast võraoksteni. 

 

2002. aastal Venemaa metsanduslikus ajakirjas Лесной журнал avaldatud artiklis jao-

tas vene maarjakase uurija Z. G. Khakimova (Хакимова 2002) sarnaselt Saarniole 

maarjakased paksendite tüübi järgi. Khakimova jaotuses esineb viis paksendi tüüpi ning 

üks tunnusteta tüüp. Katses, kus uuriti 16 ja 24-aastaseid seemnepaljundusega maarja-

kaski, esines puude tüvedel paksendite 6 kategooriat (joonis 3): 

Kategooria 0 – Tunnusteta arukase tüvi. Väliselt sile ning puidus ei esine mustrit (joonis 

3, а). 

Kategooria 1 – Paiguti esineb tüvel alasid, kus esinevad üksikud muhud. Puidus on näha 

nõrgalt esinev mustrilisus (joonis 3, б). 
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Kategooria 2 – Terve tüve ulatuses esinevad lohud ja mügarikud, mis asuvad tihedalt 

üksteise kõrval. Puit on ilusa kirju mustriga (joonis 3, в). Sarnane Saarnio paksenditüü-

bile paukuravisa. 

Kategooria 3 – Ribilised ja keerdus paksendid terve tüve ulatuses. Puit on vähese must-

riga (joonis 3, г). Sarnane Saarnio paksenditüübile juomuvisa. 

Kategooria 4 – Tugevalt paisunud reljeefsed muhvisarnased paksendid. Paksendis asu-

vas puidus esineb tugev muster (joonis 3, д). Sarnane Saarnio paksenditüübile 

kaulavisa. 

Kategooria 5 – Robustsed paksud mustad koores esinevad pikilõhed tüve alumises osas. 

Puit, mis asub rõmelise koore all, on pruunide joontega ning mujal tüves muster puudub 

(joonis 3, е). 

 

Artiklis tuuakse välja ka puudel esinevate kategooriate sagedused katsealadel: kategoo-

ria 0 – 39,7 %, kat. 1 – 4,9 %, kat 2 – 8,9 %, kat 3 – 23,9 %, kat 4 – 8,3 %, kat 5 – 14,3 

%. Artikli autori esitleti ka paksendite kategooriate alusel puude väärtuslik järjestus 

väärtuslikumast vähemväärtuslikumani: 4 (д), 2 (в), 1 (б), 3 (г), 5 (е), 0 (а). Samuti leiti 

seos paksendite arvu ja suuruse ning puude takseertunnuste vahel – mida enam ning 

suuremad on puidu tüvel olevad paksendid, seda väiksem on puidu kõrgus ning juure-

kaeladiameeter. Puud, mis vastavad kategooriatele 0 ja 5 kasvavad teistest kiiremini, ol-

les 15–aastaselt teiste kategooria puudest keskmiselt vähemalt 5 meetrit kõrgem (kat. 0 

ja 5 on ~10 m kõrgused). 
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Joonis 3. Maarjakase väliselt määratavad paksendite kategooriad Z. G. Khakimova 
(Хакимова 2002) järgi 
 

 

1.3. Maarjakask Eestis 
 

1.3.1. Maarjakase looduslik levik 
 

Maarjakask on üks iseäralisemaid ja haruldasemaid puuliike kogu Põhja- ja Kesk-

Euroopas. Eestis esineb seda liiki looduslikult peamiselt Lääne-, Loode- ja Põhja-Eestis, 



 29 

nii mandriosal kui ka saartel. Vastavalt kasvu kujunemisele võib teda esineda nii puu 

kui põõsana (Ott 1980, Sibul 2000b, 2001, Sibul et al. 2011). 

 

Maarjakask kui kidurakasvulisem arukase vorm esineb tavaliselt madalaboniteedilistes 

kasvukohtades, kus liikidevaheline konkurents ei ole nii tugev. Viljakatel kasvukohtadel 

ei suuda ta kasvukiiruses võistelda kiirekasvuliste lehtpuuliikidega, hukkudes teiste 

puude poolt rõhutuna peamiselt halbade valgustingimuste tõttu. Näiteks Eestis on tähel-

datud maarjakase looduslikku esinemist eelkõige paeklibustel (rähksetel) ja soostunud 

muldadel, kus ta kasvab peamiselt hõredates või ebaühtlase liitusega puistutes ja nende 

servades. Kuid muutes liikidevahelist konkurentsi maarjakase kasuks, saavad eelistatuks 

pigem värsked liivsavi- ja saviliivmullad. Ka niiskusrežiimi suhtes on maarjakask väga-

gi tolerantne, kasvades kuivadest liivmuldadest turvasmuldadeni, seejuures on eelistatud 

liikuva põhjaveega kasvukohad. See on ka üks põhjustest, miks võib maarjakaske tihti 

kohata jõe- ja järvekallastel ning kivistel mäenõlvadel. Teiseks nõlvakutel kasvamise 

põhjuseks on kindlasti soodne valgusrežiim (Sibul 2000b). 

 

Eestis oli 1970-ndateni spontaanselt levinud maarjakaski suhteliselt vähe. Tänu inten-

siivsemale uurimistööle oli Lätis aga juba tollel ajal teada ligi 400 maarjakaske. Neist 

164 puud kasvasid lähestikku umbes 15-hektarilisel alal (Saks ja Bander 1975). Karjala 

ANSV lõunaosas oli 75 eri piirkonnas leitud kokku üle 5000 kase, millel olid maarjaka-

sele iseloomulikud tunnused hästi välja kujunenud (Соколов 1950). Arvestades maarja-

kase ulatuslikku levikut naaberaladel, oli põhjust loota, et seda väärtuslikku puud kas-

vab märksa ohtramalt ka Eestis (Pork & Sander 1973). 

 

Maarjakase ulatusliku leiukoha avastamine Virtsu ja Hanila ümbruses sai alguse Laelatu 

puisniidult. Esmakordselt märgiti seal harilikust erinevat viieharulist põõsakujulist kas-

ke 1961. aasta sügisel, kuid puu nooruse tõttu ei olnud tal maarjakasele omased tunnu-

sed kuigi silmatorkavad. Uuesti pöörati samale puule tähelepanu alles seitse aastat hil-

jem, mil puisniidult hakati raiuma võsa. Siis olid selle kase viiel tüvel märgatavad pak-

sendid. 1971. aastal leidsid niitude uurimisel töötanud üliõpilased A. Hanso, P. 

Viikholm, H. Valgma ja M. Tsahkna sealt kokku 12 maarjakaske. Sama aasta sügisel 

avastati veel 6 selgete ning paljud ebaselgete tunnustega puud (Pork & Sander 1973). 



 30 

Maarjakase levikut Läänemaal on uurinud Andu Allas oma diplomitöös 1975. aastal. 

Tema võttis vaatluse alla maarjakased Lihula metsakonnas, Kevade kolhoosi aladel, 

Kalli piirkonnas ning Tamme-Õepa rabapoolsaarel, kus Kaljo Pork ja Rein Sander olid 

tähendanud maarjakaskede suurt esinemist ning kirjutasid sellest aastal 1973. 

 

Andu Allase poolt tehtud välitööde käigus selgus, et maarjakaski on puisniidul tundu-

valt vähem kui seda väitsid Pork ja Sander. Mitmed nende poolt märgistatud puud ei ole 

tegelikult maarjakased vaid vanad korbalised arukased, mida mereäärsetel paepealsetel 

muldadel leidub külluses. Nende puude kontrollimisel juurdekasvupuuriga ei avastatud 

puidus mingisuguseid maarjakasele iseloomulikke tunnuseid. Iseloomulike tunnustega 

maarjakaski leiti 8. Enamik neist kasvas kivisel ja kuival endisel rannavallil ning on 

koondunud küllaltki väikesele alale (Allas 1975). 

 

Maarjakase levikut Saare- ja Hiiumaal on uurinud oma diplomitöös Peeter Nugin 

(1977), kus ta tõi välja maarjakaskede leviku tolleaegsetel Kaarma, Laimjala ja Kingis-

sepa-nimelise kolhoosi maadel ning samuti ka mõned muud leiukohad Saaremaal. 

Hiiumaal on ta uurinud maarjakaski Sarve poolsaarel.  

 

Maarjakase leviku ala kasutati enamasti karjamaadena, kus harva niideti heina. Antud 

alal oli enamasti hõre mets, kohati ka puisniit. Põhiliseks liigiks oli arukask. Enamasti 

oli kaaspuuliigiks mänd. Alusmets koosnes põhiliselt kadakatest ja sarapuudest. Alus-

taimestik oli mitmekesine. Antud aladel olid valitsevateks muldadeks õhukesed tüüpili-

sed kamar- karbonaatmullad (Nugin 1977). 

 

 

1.3.2. Maarjakase kultiveerimistulemustest  
 

Viimastel aastakümnetel on kogu Põhja-Euroopa maades tõusnud huvi karjala kase kas-

vatamise vastu. Selgitatakse välja ja võetakse arvele tema leiukohti, uuritakse seemneli-

se ja vegetatiivse paljundamise mitmesuguseid võtteid, rajatakse istandikke ja kultuure 

(Bander et al. 1971).  
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1979. aastaks esines kultiveeritult maarjakaske tolleaegsetes Tallinnas Botaanikaaia 

dendropargis ja Harkus Eksperimentaalbioloogia Instituudi vivaariumi läheduses, Tar-

tus Eesti Metsainstituudi sissesõidutee ääres ja Paul Ott’i poolt rajatud katsekultuuride-

na EPA Järvselja õppe-katsemetsamajandis, Suure-Jaani metsamajandi Vanaveski 

metskonnas ning Elva metsamajandi Pühajärve metskonnas. Lisaks sellele oli maarjaka-

se kultuure rajatud ka EMI Tartu Puukool-Katsemajandi ja Saaremaa metsamajandi 

poolt kasvatatud seemikutega (Ott 1980). 

 

1992. aastal ilmunud diplomitöös kirjeldab Ivar Laaring (Laaring 1992) eelnimetatud 

kultiveeritud puude saatust rohkem kui kümme aastat hiljem nii: „Eestis kasvavatest 

maarjakaskedest on kahtlemata kõige tuntum Eesti Metsainstituudi allee puud. Need pä-

rinevad partiist, mida Johan Eichfeld 1957. aastal Soomest saadud seemnest kasvatas. 

Puud kasvasid 1964. aastani Tallinnas ja seejärel saadeti Tartusse. 1992. aastal lugesin 

alleelt ära 38 maarjakaske ja 9 puud, mille süstemaatilises kuuluvuses maarjakaskede 

hulka ma päris kindel ei ole. Osa partiist jäi Tallinnasse ja istutati mitmesse kohta. 13 

puust, mis istutati Kloostrimetsa (Tallinna) botaanikaaeda, hävisid 3 halbade kasvutin-

gimuste ja põtrade tegevuse tõttu. 1992. aasta suvel leidsin veel alles olevat vaid ühe 

puu. 8 puust, mis istutati 1964. aastal Harku vivaariumi, said osa peagi kannatada trak-

toristi hoolimatuse tõttu. Tänavu suvel ei õnnestunud mul kohapeal leida ühtegi säilinud 

puud. Kuuest puust, mis istutati Eksperimentaalbioloogia Instituudi elumaja juurde, 

hukkusid varsti kolm. Suvel ei õnnestunud mul leida seal ühtegi maarjakase tunnustega 

puud. 1973. aastal Vanaveski metskonnas rajatud kultuuri kõrvalt pandi paarkümmend 

puud kõrvale ja istutati metsavahi kordoni ning metskonna kontori juurde. Kui kultuur 

on tänaseks päevaks hukkunud, siis need puud kasvavad väga hästi“ (Laaring 1992). 

 

Septembris aastal 2000 asutati Tartus Maarjakase Selts, et kaitsta maarjakase loodusliku 

leviku leiukohti ning et säilitada nende genofondi, samuti ka selleks, et edendada tea-

dustööd ja liigi kultiveerimist. Soomes oli selleks ajaks sealne selts „Visaseura ry” te-

gutsenud 45 aastat. Visaseura ry on oma ülesandeks seadnud edendada maarjakase kas-

vatamist, kasutamist, uurimist, aretustööd ja turgu, samuti aidata kaasa seemne- ja tai-

mekasvatusele, tegelda maarjakaske puudutava teadus- ja nõuandetegevusega ning te-

gutseda huviliste ühendajana. Samad põhimõtted võttis oma tegevuse aluseks ka Eesti 
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Maarjakase Selts. Teiseks oluliseks sihiks seadis noor selts kaardistada ja arvele võtta 

veel säilinud Eesti looduslikud maarjakased, et neid kaitsta. Tänu Maarjakase Seltsi te-

gevusele kultiveerimise edendamisel ja suure mahajäetud põllumajandusliku maa ole-

masolule 1990-ndatel, hakati üle Eesti 21. sajandi alguses maarjakase kultuure rajama 

endistele võsastunud põllumaadele (Sibul 2002, Sibul et al. 2011). 

 

Maarjakase kultuure võib leida üle Eesti, kuid enamik neist asuvad siiski Lõuna- või 

Kesk-Eestis. Selle põhjuseks on enamuse endiste põllumaade paiknemine nendes piir-

kondades. Asutatud kultuuride arvukus läbi aastate on esitatud joonisel 4 (Sibul et al. 

2011). 
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Joonis 4. Kultiveeritud maarjakase istanduste arv Eestis aastatel 1995-2008 (Sibul et al. 
2011) 
 

Jooniselt on näha, et enim kultuure rajati 2005. aastal, kõige vähem istandusi aastatel 

1995 ja 1999. Vastavalt tehtud uuringute vastustele, ei rajatud ühtegi kultuuri aastatel 

1996-1998. Kultuuride rajamiseks on kasutatud nii seemne- kui ka meristeempaljundus-

taimi, vähesel määral ka taimi, mis on saadud maarjakaski pookides või silmastades. 
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Kõige sagedamini kasutatakse kultuuri rajamiseks sel perioodil ühe- või kaheaastaseid 

taimi, kolme- ja nelja-aastaseid taimi on kasutatud harva. Maarjakase istutusmaterjali 

keskmine hind on olnud 0,5 eurot, meristeemtaimel 0,78 eurot ja seemnest kasvatatud 

taime hind  keskmiselt 0,32 eurot (Ibid). 

 

Eesti suurim maarjakase seemne- ja meristeempaljundusega tegelev ettevõtte Plantex 

AS on oma kodulehel välja toonud, et seisuga kevad 2014 maksab kvalifitseeritud 

seemlaseemnest kasvatatud istik 0,40 eurot ning koekultuurmeetodil paljundatud klooni 

Visakuningatar taim 1 euro (Plantex AS kodulehekülg). Kevadel 2012. aastal maksis 

kvalifitseeritud seemlaseemnest kasvatatud istik 0,32 eurot ning koekultuurmeetodil 

paljundatud klooni Visakuningatar taim 0,96 eurot. 

 

Suurem osa maarjakasetaimi on istutatud labidaga, ainult väheste kultuuride rajamisel 

on kasutatud ka istutuskiilu või -toru. Enamik kultuure on rajatud endistele põllumaade-

le või luhtadele. Metsamaad ja teistsugust haritavat maad kasutatakse harva. Vastavalt 

uuringus osalenute vastustele on hinnanguliselt 250–500 hektarit maarjakase kultuure 

rajatud käesoleval sajandil (Sibul et al. 2011). 

 

Kultuurihooldustöödest on kõige enam tehtud heina niitmist ja taimede ümbert rohu tal-

lamist, samuti ka okste lõikamist, puude laasimist, kastmist ja multšimist, kõige vähem 

aga puude väetamist ja keemilist umbrohutõrjet. Läbiviidud küsitluse andmetel on 

maarjakaskede kasvatamisega seonduvatest probleemidest olulisem uluki- ja putukakah-

justuste ennetamine juba rajatud kultuurides. Uluki- ja muude kahjustuste ennetamiseks 

pole enamikes rajatud kultuurides midagi ette võetud. Vähestel juhtudel on kasutatud 

võrktara, tagasihoidlikult on kasutatud ka lõhnarepellente sõraliste kahjustuste välti-

miseks, tüvekaitsmeid ja putukamürke  (Sibul et al. 2011). 

 

Eestis kasvavate kultuuride keskmine pindala on 2,37 hektarit. Kõige väiksem maarja-

kase kultuur katab vaid 0,05 hektarit, samal ajal kui suurim üle 50 hektariline kultuur 

Põhja-Eestis Harjumaal on teadaolevatel andmetel ka Euroopa suurim (Sibul et al. 

2011). Pärast Eesti Maarjakase Seltsi asutamist aastal 2000 suurenes nii inimeste tead-

likkus maarjakasest kui ka rajatud kultuuride arv. 
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1.4. Maarjakase puit ja selle kasutamine 
 

Erinevalt tavalisest arukasest leidub karjala kase koores suuri paksukestaliste kivisrak-

kude – sklereiidide kogumikke. Need asetsevad puidu mustrilises osas, säsikiirte tippu-

des, takistades kambiumi tööd, nii et puidu trahheede asemel moodustub hoopis paren-

hüümkude. Parenhüümirakud paiknevad tihedasti koos, põhjuseks suured fenoole sisal-

davad vakuoolid ja väga tihe hüaloplasma. Rakuvaheruume pole. Palju fenoolseid 

ühendeid kuhjub ka puiduosa rakkudesse, mida kambium on loonud niinerakkude ase-

mel. Karjala kase kambiumis on peroksüdaas (ensüüm, mis katalüüsib 

redoksreaktsioone, kus elektronide aktseptoriks on vesinikperoksiid) 40 korda aktiivsem 

kui arukasel. Aja jooksul, kui moodustub kalluskude, jäävad koorekambium ja 

sklereiidid edasi kasvava puiduosa sisse. Kahjustunud kohas aga taastub kambiumi ak-

tiivsus. Nii kujunevad katkendlikud aastarõngad (Tamm ja Kull 1997). Vastavalt 

Novitskaja uurimusele (Novitskaya 2008) põhjustab sahharoosi üleküllus floeemis ning 

kambiumirakkudes puidu struktuurilisi muutusi, mille tulemuseks on maarjakase must-

riline puit. 

 

Karjala kasel esineb hajulisooneline maltspuit. Selle puidu põhivärvus on kollane va-

rieerudes valkjast tumekollaseni, kuid leidub ka punaka või pruunika varjundiga puitu. 

Lisaks sellele väidetakse, et puit muudab värvust aja jooksul, sarnanedes lõpuks kollase-

le marmorile (Laaring 1992, Sibul 2009). 

 

Maarjakase hele- kuni tumepruun kirimustriline puit on tihe, raskesti lõhestatav ning 

hästi poleeritav (Eesti maaelu entsüklopeedia 2009 sub. maarjakask). 

 

Maarjakase puit erineb teiste kaseliikide puidust tumepruunide ja tumedate ribade, joon-

te ja „silmade“ esinemise poolest, mis paiknevad ühtlaselt või saarekestena. Teine karja-

la kase tekstuuri iseärasus on puidukiudude lainjassalmiline paiknemine ja omapäraste 

spiraalsete moodustiste esinemine, mis on hästi nähtavad tangentsiaallõikes ja tüve vä-

lispinnal koore eemaldamisega (Соколов 1950). Mõningates kirjandusallikates Jackson 

ja Day 2010) on ekslikult peetud maarjakasele omaseid „pruuni silmi” puidus kasvava 

puu kambiumis elutsevatest puitu uuristavatest vastsetest, mille all on ilmselt silmas 
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peetud kahetiivaliste seltsi kuuluva putuka Phytobia betulae vastse tegevusest põhjusta-

tud puiduriket. 

 

Arukase keskmine puidutihedus on 600–720 kg/m3, kuid karjala kasel 710–740 kg/m3 

(Sibul 2009). Maarjakase survetugevus pikikiudu on võrdne või madalam kui arukase 

survetugevus. Radiaal- ja tangentsiaalsuunas aga on karjala kase puidu survetugevus 

100% kõrgem kui tavalisel arukasel (Соколов 1950). 

 

Maarjakase väike paindetugevus on A. Allase arvates seletatav puidu ebaühtlase ehitu-

sega, mis muudab puidu hapramaks. Maarjakasest proovikehadel toimus katsetel tavali-

selt äkkpurunemine, samal ajal kui arukase proovikehad andsid survele järele küllalt 

elastselt (Allas 1975, Nugin 1977). 

 

Seoses sellega, et maarjakask on puidu ilusa tekstuuri ja eripärasuse poolest väga väär-

tuslik ning vähese esinemise tõttu pakutakse seda müügiks piiratult, on tema hind maa-

ilmaturul aegade jooksul olnud püsivalt väga kõrge. Maarjakase puidu väärtust näitab 

kasvõi seegi, et teda ei turustata mitte tihumeetrites, vaid kilogrammides. 20. sajandi al-

guses oli maarjakase puit sama kallis kui suhkur, maarjakase kvaliteetse vineeripaku 

hind on jõudsalt tõusnud aga aasta-aastalt (Sibul 2000b). 

 

Oli aeg, mil Soome metsades leidus karjala kaske üsna rohkesti. Kui aga 1910– 1920. 

aastate paiku Põhja- ja Kesk-Euroopas temast valmistatud mööbel ja esemed suurmoeks 

kujunesid, hakkasid selle kasvuvormi varud kiiresti kahanema. Peeti ju siis maarjakasest 

toasisustust isegi moodsamaks kui eksootilist mahagoni või palisandrit, kõnelemata 

tammest ja jalakast (Merihein 1970). 

 

Maarjakase puidu ettevalmistamine ja töötlemine ei erine teiste puuliikide töötlemise 

viisidest. Tänu oma suurele väärtusele ning dekoratiivsele väljanägemisele on otsitud 

erinevaid töötlemismeetodeid, et säilitada maarjakase erakordne välimus. Samuti pee-

geldab see materjali mitmesugust kasutamist. Kui varem oli maarjakase puidu põhiväär-

tuseks selle tugevus, siis tänapäeval hinnatakse pigem väljanägemist. Maarjakaske kasu-
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tatakse ümarpuiduna harva, enam leiab ta kasutust spooni toormena ning nikerdustöödel 

(Kosonen et al. 2004). 

 

Maarjakase spooni valmistatakse kahel moel. Spooni saadakse kas vineeripakkude ring-

koorimisel ehk treimisel või hööveldamisel. Enamasti kasutatakse tänapäeval ringkoor-

mise meetodit. Pehkinud puidu osa jäetakse ringkoormisel jäätmetesse. Kuna maarjaka-

se tüved ei ole pikad ning sirged, varieerub tema vineeri laius 90 kuni 120 sentimeetrini 

(Kosonen et al. 2004). 

 

Höövelspooni lõikamine pakub pikka, kuid kitsast vineeri, kus muster varieerub koore-

lähedastel ning säsi läbivatel  spoonilehtedel. Suurte pindade saamine nõuab küll kom-

bineerimist, kuid samas võimaldab rohkem alternatiive võrreldes  ringkoorimisega. Et 

iga palk on erinev, on raske säilitada spooni maarjakase mustrilist ilmet (Kosonen et al. 

2004). 

 

Vanad spoonitehnoloogia meetodid on nähtavad vanadel mööbliesemetel, kus maarja-

kase palk saeti õhukesteks tükkideks ja liimiti seejärel mööblile (Kosonen et al. 2004). 

 

Ajalooliselt on maarjakaske kasutatud tööriistade ja abivahendite tegemiseks. Jäik ja 

halvasti lõhestatav puit töödeldi kodumajapidamises vajaminevateks esemeteks. Osa-

vamad puidutöötlejad nikerdasid maarjakasest kaaluvihte, fototarvikuid, küünlajalgu 

ning suhkruhaamreid. Sel ajal olid olulisemad just maarjakase puidu tehnilised omadu-

sed, mitte väljanägemine. Olles halvasti lõhestatav, kuid andes rohkelt soojust põletati 

maarjakaske sügiseti reheaitades pakkudena. Puud nimetati  „kuradi puuks“, sest ta põ-

les hästi ja kaua nagu tuli põrgus. Seesugune ekstensiivne puidukasutus vähendas maar-

jakase arvukust ja selle kättesaadavust. Sel perioodil ei kaitsnud maarjakaske ka metsa-

majanduslikud määrused ja juhised. Seetõttu said kohalikud käsitöölised ja tislerid sage-

li puitu hankida küttepuude virnadest. Samuti leidis maarjakask tee Karjalast Soome 

tselluloositehastesse, kus asjatundlikumad inimesed üritasid seda päästa. Kui nõudlus 

tarbekaupadele hakkas suurenema, vähenes käsitsi valmistatavate toodete osakaal. 

Maarjakaske hakati kasutama tisleritöökodades ja mööblivabrikutes. Olles haruldane ja 

dekoratiivne, sattus maarjakask jõukamate inimeste huviorbiiti ning saavutas sümboolse 
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tähenduse. Enamasti toodeti maarjakasest kallist mööblit. Tänapäeval töödeldakse maar-

jakaske enamasti Saksamaal. 1990-ndatel hakkasid disainerid ja puidutislerid erineva-

tesse projektidesse kaasama erisugust tüüpi puitu, mis on uuesti päevakorda toonud ka 

maarjakase kasutamise modernsetes puitmaterjalides (Kosonen et al. 2004). 

 

Ka Eestis on andmeid puunikerdajaist, kes omapärase mustrilise puiduga maarjakasest 

valmistasid piibukahasid, pussipäid, karpe ja muid tarbeesemeid (Bander et al. 1971). 

 

Lisaks tüvepuidule kasutatakse maarjakasel ka oksi. Tegu on ainukese puuliigiga, mille 

okstel on samuti suur majanduslik tähtsus (Sibul 2000b, 2001). 

 

Tänapäeval võib leida internetioksjonitelt erinevaid maarjakasest nikerdatud esemeid: 

noapead, puidust toobrid, joogipudelid. Aeg-ajalt leiab pakkumistest ka antiikmööblit, 

mis on valmistatud sellest põhjamaade väärispuidust. Vähem on liikumas töödeldud 

maarjakase puitu, millest saab valmistada midagi meelepärast. Enamasti on interneti-

oksjonitel müüdavate maarjakasest toorikute maht 0,01 kuupmeetri ringis ning autori 

arvutuste kohaselt teeb see kilohinnaks  ligikaudu 6,8 eurot (eBay Inc.). 

 

Juba aastasadu on maarjakaske kasutatud erinevate esemete valmistamiseks. Algselt te-

ma tugevuse ja vastupidavuse pärast, hiljem tema dekoratiivse välimuse tõttu. Samuti 

on muutunud aja jooksul tema väärtustamine. Maarjakase järele on suur nõudlus auto-

tööstuses, kus karjala kase spooni kasutatakse luksusautode siseviimistluses. Tänapäe-

val on ta üks kallimaid puiduliike maailmas ning tegu on luksuskaubaga, mida saavad 

endale lubada suurema sissetulekuga inimesed. 

 

 

1.5. Laasimise olemus ja selle mõju puudele 
 

Laasimine kujutab endast eesmärgipärast kasvavate puude alumisel tüveosal paiknevate 

okste eemaldamist, et vähendada oksakohtade esinemist puidus ja parandada seega pui-

du kvaliteeti. Looduslikes oludes toimub puude laasumine valguskonkurentsi tagajärjel, 

kusjuures tihedamalt kasvavate puude puhul toimub looduslik laasumine varem. 
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Samas on puude radiaaljuurdekasv suurem siis, kui nende omavaheline kaugus on suu-

rem ehk puistu on hõredam. Seega on võimalik kasutada laasimisvõtteid, et kombinee-

rida omavahel suur juurdekasv ning tüvede hea kvaliteet (Rytter ja Jansson 2009). Li-

saks parandab laasimine tüvevormi, tüüakus väheneb ning tüvi kasvab rohkem silinder-

jamaks (Nylinder 1952). See on kasulik spooni treimisel, kuna ühtlast spoonilinti tuleb 

ringkoorimise teel võrreldes ovaalsemate tüvedega varem. 

 

Oksa eemaldamisel tüvest tekib lõikekohale armkude, mis ajapikku katab tüüka ning tu-

lemuseks saab olema oksavaba puit. Selline puit on väärtuselt suurem kui oksakohtade-

ga puit kasutamaks täispuidust toodetes ja spoonina, kuna see on oma omadustelt tuge-

vam ning parema väljanägemisega (Haygreen ja Bowyer 1989).  

 

Enamus puuliike on äärmiselt vastuvõtlikud erinevatele kahjustustele, sealhulgas laasi-

misele. Kaskedel ei mõjuta surnud okste laasimine puude tervislikku seisukorda kui ei 

kahjustata tüvekoort (Wilkes 1982, Shigo 1984). Elusate okste laasimise puhul tohib 

laasida oksi, mille läbimõõt ei ületaks 20 mm. Jämedamad oksaarmid kasvavad aegla-

semalt kinni ning seetõttu on oht nakatuda seenhaigusega suurem (Schatz et al. 2008, 

Heiskanen 1958). Mõningad autorid (Nicolescu 1999) väidavad, et laasitava oksa läbi-

mõõdu ülemine piir tohib olla vahemikus 3–5 cm ning viimane laasimine tuleks teha 

enne kui puu saavutab rinnasdiameetri 15 cm.  

 

Selleks, et vältida puu juurdekasvu vähenemist, tuleks jätta alles elusvõra ligikaudu 

50% puu kogupikkusest. On täheldatud, et alumise ühe või kahe oksakodara laasimine 

võib puu kasvu isegi parandada (Vuokila 1976, Lange et al. 1987, Giefing et al. 2004), 

kuna alumiste elusate okste funktsiooniline efektiivsus võib olla negatiivne. Siiski on 

märgatud, et enamjaolt vähenevad laasimise järel mõneks aastaks puude kõrgus- ja ra-

diaalkasv, sõltuvalt laasitud elusokste osakaalust (Heiskanen 1958, Vuokila 1976, 

Kannisto ja Heräjärvi 2006). Kuna elusatele okstele kinnituvad elujõulised fotosüntee-

sivad lehed, vähendab nende oksade laasimine puu fotosünteesipinda. Seetõttu väheneb  

elusate okste laasimisel puu poolne süsiniku sidumine ja seega ka puu kasv. 
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Kasel laasitakse Soomes ka elusoksi, kuid seda tehakse kahes etapis. Esmalt jäetakse 

elusokstest alles ca 10 cm pikkused jupid, kuivamise järel need saetakse või lüüakse 

küljest (Laas et al. 2011). 

 

Laasimise põhiseisukohad on (Laas et al. 2011): 

• et laasitud tüve lõpp-pikkuseks oleks vähemalt 5 – 6 m, s.o. esimese palgi ulatus, 

• laasitakse peamiselt kuivade okste tsooni, 

• kui laasitakse ka alumisi elavaid oksi, peab allesjääva võra pikkus moodustama 

40 – 50 % puu pikkusest, 

• kui alustatakse 6 – 7 m kõrguste puude laasimisega, tuleb laasimist teha vähe-

malt kaks korda – 1. korral kuni 3 – 3,5 m kõrguseni ja 2. korral 5 – 6 m-ni, kui 

puistu on 9 – 12 m kõrge, 

• laasitavate tüvede läbimõõt oleneb puude kõrgusest, kuid ühekordsel laasimisel 

on soovitavaks puistu keskmiseks läbimõõduks 9 – 13 cm, keskmine 

rinnasläbimõõt ei või ületada 15 cm, 

• laasitavate puude okste läbimõõt võib olla kuni 2,5 cm, üksikud oksad ka kuni 3 

cm. 

 
Laasimise positiivsed mõjud on: suurenenud puidu tihedus, kuna kevadpuidu osakaal on 

väiksem; tõmbepuidu suhtelise osa vähenemine, mis muidu tekiks oksakohtade ümber; 

laasitud tüve osas juveniilpuidu varasem juurdekasvu seiskumine; kuivamisel väiksem 

puidu kahanemine radiaal- ja tangentsiaalsuunas; pikemad trahheiidid laasitud alas 

(okaspuude puhul); väiksem spiraalkiulisuse nurk; väiksem säsilõhede esinemise tõe-

näosus. Negatiivsed tegurid on: sissekasvanud koor ja vaigupesad; pikikiudu survetuge-

vuse vähenemine; puidu kõvaduse vähenemine; laasitud okste kohal paiknevate elus 

okste mõõtmete suurenemine pärast laasimist; puul stressi tekkimine, mis hiljem aval-

dub saelaudade kõverdumise ja pragunemisena; uinuvatest pungadest tekkivate okste 

väljaarenemine (Nicolescu 1999). 
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1.6. Fotosünteesimehhanism 
 

Taimedele on leht olulise tähtsusega, moodustades assimilatsiooniaparaadi ja täites 

transpiratsioonifunktsiooni. Puidu (biomassi) juurdekasv fotosünteesist lähtuvalt oleneb 

mitmest põhitegurist (Laas et al. 2011): 

• valguse intensiivsusest, mis oleneb päikesekiirte langemisnurgast ja pilvisusest, 

• fotosünteesi e. valgustatuse kestusest (vegetatsiooniperioodi ja selles päeva pik-

kusest), 

• fotosünteesi intensiivsusest, 

• lehtede kogupindalast pindalaühiku kohta, 

• varjatusest maapealsete esemete või nende varju poolt. 

 

 

Joonis 5. Suurendus maarjakase ladvalehe alumisest küljest. Fotol on näha õhulõhed 
(kaamera Nikon AZ100, objektiiv AZ Plan Apo 4x) (autori foto) 
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Bioproduktsiooni suurema mahu määravad: suurem lehtede kogupindala, parem valgus-

tatus (lehed on suuremad ja paksemad, puidus on aastarõngad laiemad) ja suurem juurte 

mass ning suurem tõusvat voolu toetav pindala puu ristlõikepindalas (Laas et al. 2011). 

 

Õhulõhede kaudu toimub taime gaasivahetus. Nende avatust reguleerides määrab orga-

nism ära selle, palju veeauru kulutada transpiratsiooniks ning millisel määral teostada 

fotosünteesi. Õhulõhe peamine ülesanne on süsihappegaasi, veeauru ja hapniku liiku-

miskiiruse reguleerimine (Swarthout ja Hogan 2010).  Kuna kõik kolm mängivad foto-

sünteesil olulist rolli, saab järeldada nende liikumiskiirusest fotosünteesi intensiivsust. 

Mida enam on lehel õhulõhesid ja mida rohkem avatud need on, seda suurem on õhulõ-

hede juhtivus. Näide õhulõhedest on toodud joonisel 5. 
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2. Materjal ja metoodika 
 

2.1. Katseala üldiseloomustus 
 

2.1.1. Katseala paiknemine 
 

Uuetoa nimeline põllumassiiv (59°12′19″ N; 24°2′26″ E) asub Harjumaal Padise vallas 

Kõmmaste külas (joonis 6) ning koosneb neljast katastriüksusest (joonis 7). Kultuur 

kuulub ettevõtjale Johannes Valgule. Põllumassiivi pindala on 55,5 hektarit, millest 50 

hektarit on kaetud maarjakasekultuuriga. Ülejäänud osa, mida saab lugeda rohumaaks, 

ümbritseb rajatud maarjakasekultuuri. Ametlikult on istandus registreeritud puukoolina.  

 

 

Joonis 6. Katseala paiknemine (Allikas: Google Maps) 
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Joonis 7. Katseala kuju ning paiknemine teiste kinnistute suhtes (allikas: Metsaregister) 
 

Ligikaudu 40 aastat tagasi võeti praegune maarjakasekultuuri ala kasutusele rohumaana. 

2005. aastal hariti sellest ülepinnaliselt 20 hektarit ning seda kasutati kartuli ja köögivil-

ja kasvatamiseks kolm aastat. Katsealale hakati maarjakasekultuuri rajama 2008. aasta 

mai teisel poolel. 

 

Kuna äsja põllukultuuri alt vabanenud maa metsastamine on kerge, sest pideva maaha-

rimise ja vilja kasvuga on umbrohud tõrjutud seisundis ja sinna on lihtne istutada puu-

taimi. Palju keerulisem ja riskantsem on metsa kultiveerida vanadele söötidele, kus on 

tohutult rohke tugevakasvuliste umbrohtude hulk või kõrreliste kamar (Asi et al 2004). 

Teatud rolli puude kasvamaminekus ja kasvukiiruses võis mängida asjaolu, et osa kat-

sealast osales 3 aastat intensiivses põllumajanduses  ning ülejäänud osa vaid niideti. 

 



 44 

Kõik taimed istutati käsitsi istutustoruga ajavahemikul 18 – 31 mai 2008. Istutuskohtade 

markeerimiseks kasutati GPS- seadmeid, millest tulenevalt asetsevad piki- ja põikiread 

üksteise suhtes väga täpselt ning on teineteisega risti. Kultiveeritud puud paiknevad 

137-s piki- ja 698-s põikireas. Kaasik on rajatud seaduga 3,5 x 1,75 meetrit, kokku istu-

tati 84000 koekultuurmeetodil paljundatud potitaime, tihedusega 1680 tk/ha. Esimesed 

22 pikirida on istutatud 2-aastaste meristeemtaimedega ning töös on seda käsitletud kui 

nn. vana osa. Ülejäänud istandus on rajatud sama-aastaste meristeemtaimedega ning 

töös käsitletud kui nn. noor osa. Kultuuri täiendati 2010. aastal 3/4 ulatuses alates va-

nast osast 2- aastaste koekultuurtaimedega.  

 

Istutustihedust võib lugeda maarjakase koekultuurmeetodil paljundatud taimede kasu-

tamise korral väga suureks kultuuri algtiheduseks (Hagqvist & Mikkola 2008: 80). 

Soomes on tavaliseks seemnetaimede algtiheduseks hektari kohta 1600 – 2000 ning 

kloontaimedel põllule istutamisel 1400, raiesmikule 1200 taime. Kloontaimede puhul on 

oluline, et kasutatakse vähemalt kolme erinevat klooni, kuna sellega vähendatakse hai-

guste levikut ning harvendamisel saab nõrgemad isendid eemaldada (Visaseura ry). Sa-

mas on Eestis ilmunud kirjanduse järgi (Vares et al. 2006) meristeemmeetodil paljunda-

tud taimi soovitatavalt istutada 1000 – 1600 tükki hektarile ning seemnetaimi mitte vä-

hem kui 2000. Võrrelduna Soomes soovitatud algtihedustega, on Eestis soovitatud 

maarjakaasikute rajamisel kasutada taimi tunduvalt enam. 

 

Katsekultuuri muudab eriliseks tema paiknemine alaliselt liigniisketel muldadel, mistõt-

tu on alale 2011. aastal rajatud ka dreenisüsteem. Praeguseks on endisele põllumaale ra-

jatud kokku viis dreenirida, kogupikkusega ligikaudu 2480 m, mis on paigaldatud risti 

pikiridadega. Dreenide paigaldamiseks eemaldati põikiridadelt juba kasvavad puud mul-

lapalliga, mis teisaldati ning neid kasutati kultuuri täiendamiseks. Dreenid on ühendatud 

kultuuri ümbritseva kogumiskraaviga. Puude kasvu hoogustamiseks ning kahjurite tõr-

jeks ja profülaktikaks on kogu kultuuris esimesel neljal kasvuaastal kasutatud väga in-

tensiivselt mitmeid agrokeemilisi vahendeid: väetisi, insektitsiide, herbitsiide ja 

fungitsiide. Kuna maarjakaski kasvatatakse tulevikus spoonipakusortimendi saamiseks, 

viiakse kultuuris läbi ka laasimistöid, et vältida puidurikete esinemist. 
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Käesoleva magistritöö koostamisel on kasutatud järgnevaid materjale: 

1) põlluraamatut 

2) eesti, inglise, soome, vene ja rootsi keelseid kirjandusallikaid 

3) aastatel 2011 ja 2013 toimunud välitöödel kogutud andmeid 

 

 

2.2.1. Keskkonnatingimused 
 

Kuivõrd katsekultuur paikneb Põhja-Eestis, on ala mullale iseloomulikud lubjakivist 

moodustunud lühikese mullaprofiiliga vähehappelised ning rähksed mullad. Sellest on 

tingitud ka seisund, kus osa muldadest võib kevadeti ja sügiseti kannatada lühiaegselt 

liigniiskuse all ning sademetevaesel perioodil ala põuakartlik olla (Astover et al. 2012). 

Kultuur paikneb viiel erineval mullaliigil. Rähkne gleimuld (Gk) moodustab ligikaudu 

45% kultuuri pinnast, sama palju esineb seal ka väga õhukest madalsoomulda (M’). Vä-

hem on esindatud küllastunud turvastunud mulda (Go1) ehk ligikaudu 4%, võrdselt 

paikneb seal leostunud gleimulda (Go) ja koreserikast rähkset gleimulda (Gkr), mõlemat 

umbkaudu 3%. Peatükis 1.2.1. loetletud arukasele sobivatest mullaliikidest ei ole ükski 

siin esindatud. Kuivõrd mullaniiskust mõjutab rajatud kuivendussüsteem, on tegemist 

kuivendatud muldadega ja sellisel juhul ei pruugi vaadeldaval alal kasvavad puud käitu-

da tavalistes oludes samadel mullatüüpidel kasvavate puudega. 

 

Astover et al. (2012) on katsealal esinevaid muldi iseloomustatud järgnevalt: 

• Karbonaatsed gleimullad on alaliselt liigniisked paepealsed ja rähksed mullad. 

Karbonaatsetest gleimuldadest moodustavad põhiosa rähksed gleimullad, seal-

hulgas rähkne gleimuld (Gk), koreserikas rähkne gleimuld (Gkr ) ja rähkne tur-

vastunud gleimuld (Gk1). Madalatele ja märjematele aladele on moodustunud 

paepealsed ja rähksed turvastunud mullad, milles mineraalse osa tugeva karbo-

naatsuse tõttu toimub turba intensiivne lagunemine ja moodustub hästi lagune-

nud lämmastikurikas turbakiht. Nende muldade ülesharimisel moodustub eut-

roofne ehk toiteelemendirikas toorhuumuslik horisont, mille huumusesisaldus on 

9–10%, üldlämmastikusisaldus 0,38–0,42% ja C:N suhe 11–12. Paepealsete ja 

rähksete turvastunud muldade pealmine turbakiht on hästi lagunenud ja rikas toi-
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teelementidest, s.t. tegemist on õhukese eutroofse turbaga. Mulla üldpoorsus on 

suur (60–90%), mis tähendab suurt veehoiuvõimet.  

• Madalsoomullad jagunevad turba tüseduse järgi kolmeks: väga õhukesed – M’  

(30 – 50 cm), õhukesed – M’’ (50 – 100 cm) ja tüsedad – M’’’ (üle 100 cm). 

Madalsoomullad on toiteelemendirikkad (eutric), koosnedes valdavalt keskmi-

selt ja hästi lagunenud turbakihtidest. Madalsoomulla üldpoorsus on 80 – 90 %, 

üldlämmastikusisaldus üle 3 %. Madalsoode kuivendamisel intensiivistub turba 

lagunemine pindmistes kihtides, ületades uue turba aastase ladestumise 3 – 5 

korda. Kuivendatud madalsoomullal võib peale kase kasvada ka kuusk ja sellis-

tele muldadele moodustuvad hästi lagunenud kõduturbaga arumetsailmelised jä-

nesekapsa-kõdusoo kuusikud ja kaasikud. 

• Leostunud (Go) ja leetjad gleimullad (GI) on alaliselt liigniisked mullad, mille 

pealmiseks horisondiks on õhuke toorhuumuslik horisont. Metsastumise korral 

moodustuvad leostunud ja leetjatele gleimuldadele sõnajala, angervaksa või osja 

kasvukohatüübi lehtpuu- või leht- ja okaspuu segapuistuga sooviku- ja salumet-

sad. Nende gleimuldade ülesharimisel moodustub eutroofne toorhuumuslik hori-

sont, milles orgaanilise aine ja huumusesisaldus on 7 – 8 %, üldlämmastikusi-

saldus 0,35 – 0,4 %, üldine poorsus 60 – 90 % ja C:N suhe ligikaudu 11. 

• Küllastunud turvastunud muldade (Go1) pealmine, turbahorisont on neutraalse 

või nõrgalt happelise rektsiooniga. Turbahorisont võib olla kuni 30 cm ning 

keskmiselt kuni hästi lagunenud, rikas toiteelementidest. Metsastumisel moodus-

tuvad sõnajala, angervaksa või osja kasvukohatüübi lehtpuu või leht- ja okaspuu 

segapuistuga sooviku- ja salumetsad. Kergema lõimise korral tarna, raskema pu-

hul osja kasvukohatüüp. Ülesharimisel moodustub eutroofne toorhuumuslik ho-

risont, milles orgaanilise aine sialdus on 7 – 8 %, üldlämmastiku sisaldus 0,35 – 

0,4 %, üldine poorsus 80 – 90 % ja C:N suhe ligikaudu 11. 

 

Kuna tegemist on niiske alaga, ümbritsevad seda vanad kuivendussüsteemid. Kultuuri 

edelaküljest piirav peakraav kuulub riigile ning seda puhastati ligikaudu 10 aastat taga-

si. Põhja- ja idapoolset piirdekraavi puhastati 6 aastat tagasi. Puhastamist vajab lääne-

poolne üle tee asuv kraav, kuhu suubub üks piirdekraav ja kaks kogujat. 
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Katsealal paikneb viis kogujat, mis asetsevad risti pikiridadega. Kogujad on paigaldatud 

2011. aastal põikiridade 129, 193, 301, 412 ja 523 kohale. Neilt trassidelt olid eelnevalt 

eemaldatud seal kasvanud puud, et vältida kogujate ummistumist. Eemaldatud puudega 

täiendati pikiridasid 117–137. Kogujatele on ehitatud hakkepuidust dreenifiltrid. 

 

 

2.3. Istutusmaterjali iseloomustus 
 

Kogu maarjakasekultuur on rajatud üheainsa klooniga – Soome päritolu Hartola 

ʹVisakuningatarigá (klooni nr. C05-98-2, emapuu nr. E-3548) (Koivuranta et al. 2008), 

mida on koekultuurmeetodil paljundatud Eestis AS-s Plantex (Plantexi kodulehekülg). 

ʹVisakuningatariʹ tunnuseks on kõrgetüveline kasvu- ning paukuravisa tüüpi tüvevorm 

(vt. ptk. 1.2.3. Maarjakase kasvuvormid ja ptk. 1.2.4. Puukujuliste maarjakaskede tüve-

vormid). Keskkonnaamet on väljastatud Eestis maarjakase taimede tootmisega tegeleva-

le ettevõttele AS Plantex ʹVisakuningatariʹ kultiveerimismaterjali päritolutunnistuse (Li-

sa 2). 

 

Kultuuri esimesed 22 pikirida (nn. vana osa), on istutatud 2- aastaste ning ülejäänud 115 

rida (nn. noor osa) sama-aastaste mikropaljundatud potitaimedega 2008. aastal. Kahe-

aastaste taimede kõrgus isutamise ajal oli keskmiselt 50 cm ja samaaastase istutusmater-

jali kõrgus keskmiselt 10 cm; poti maht 95 ml; kasvamistihedus puukoolis 400 tk/m2 

(Plantexi kodulehekülg) (joonis 8).  
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Joonis 8. AS Plantex maarjakasetaimede kasvatamiseks kasutatav plastikust taimekas-
seti pott 90 cc (ehk pott mahuga 0,09 liitrit) on tugevate vertikaalsete külgribidega, mis 
takistab juurte keerdumist potis (Plantexi kodulehekülg) 
 

 

2.4. Senised hooldustööd 
 

Kultuuri rajamisel ehitati selle ümber ka puitpostidele kinnitatud võrktara, mille kogu-

pikkus on ligikaudu 3,5 kilomeetrit. Aed on 3 meetrit kõrge ja sellest ligikaudu 10 sen-

timeetrit on kaevatud maapinna sisse, vältimaks metsloomade istandikku sissepääse-

mist.   

 

Eelkõige on aed rajatud kaitseks põtrade (Alces alces) ja metskitsede (Capreolus 

capreolus) eest. Hamsterlaste sugukonnast on katsealal esindatud vesirott ehk mügri 

(Arvicola terrestris), kes on põhjustanud istanduses kahjustusi. Mügride vastu võitlemi-

seks on kogu katseala ümber paigaldatud 200 lindude pesakasti, et meelitada kohale nä-

riliste looduslikke vaenlasi, nagu kakud ja viud. 2012. aasta kevadel oli märgata maha 

kukkunud ja kehvas seisukorras pesakaste, mida uuendada ei ole plaanis, sest 2011. aas-

tal olid asustatud vaid 1/3 pesakastidest. Mügridest toituvad ka rebased (Vulpes vulpes), 

kes on kaevanud aia alt mitmeid urge istandusse pääsemiseks. Rebaste kohalolekut tun-

nistas lähidistantsilt ka käesoleva magistritöö autor. 
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Eelneva nelja aasta jooksul on istandust väga intensiivselt majandatud. Igal aastal on is-

tandust väetatud vähemalt kahel korral: esimesel kahel aastal ühe korra mineraalväeti-

sega, teisel korral orgaanilise väetisega. Mineraalväetistest on kasutatud superfosfaati, 

mis on granuleeritud fosforväetis ning mis lisaks sisaldab ka väävlit ja kaltsiumi. See on 

sobilik nii põllu- kui ka kasvuhoonetaimedele ning seda võib kasutada juhul, kui selle 

vajadus on kindlaks tehtud. Samal aastal on kasutatud ka mineraalväetist „Cropcare 10-

10-20“, mille puhul on tegemist kombineeritud kompleksväetisega. Orgaanilistest väe-

tistest kasutati esimesel kahel aastal „Humistar’i“, mille eesmärgiks on mulla struktuur-

sete ühendite parema siduvuse ja püsivuse tagamine, mis omakorda parandab mulla 

õhustatavust ja vee kinnipidamise võimet. Samuti aitab „Humistar“ lagundada fosfori 

lahustamatuid ühendeid. 2009. aastal kevadel külvati kompleksväetist, millele lisaks se-

gati juurde superfosfaati ning ammooniumsalpeetrit. 2010. aasta kevadel kasutati ka do-

lomiidijahu, et tõsta magneesiumi taset  mullas. Viimasel kahel aastal on aga kasutatud 

vaid mineraalväetisi. Mineraalväetisega on enim mulda viidud kaaliumi, selleks on ka-

sutatud „Yara Mila 5-14-28“. Siiski peatükis 3.1. esitletud 2012. aasta kevadel võetud 

mullaproovidest selgub, et elemendi sisaldus mullas on madal. Eraldi on ka 2010. aastal 

külvatud ammooniumsalpeetrit. 2011. aastal on mineraalväetisena puistatud ridadesse 

„Yara Mila 7-12-25“, mille puhul on tegemist sügisväetisega, mida kasutatakse talirapsi 

kasvatamisel.  

 

Samuti on igal aastal kasutatud insektitsiide, kokku 4 aasta jooksul üheksal korral. Sel-

leks on kasutatud erinevaid tera- ja köögivilja insektitsiide, mis hävitavad lehetäisid, 

ripslasi, lestasid, liblikate ja lehevaablaste esimestes kasvujärkudes olevaid vastseid, 

kahetiivaliste ja öölaste vastseid. Kasutusel on olnud neonikotinoid Actara 25 WG (toi-

meaine tiametoksaam), mis mõjub pikaajaliselt ning kahjurite organismi satub mürk nii 

haukamise kui imemise teel. Mitmel korral on taimi pristsitud püretroidpreparaadiga 

Proteus, mille põhiliseks toimeaineks on tiaklopriid ja lisatoimeaineks deltametriin. 

Tiaklopriid on süsteemne toimeaine, mis mõjub putukatele läbi seedetrakti ning mille 

toime taimedel kestab kolm nädalat. Deltametriin on kontaktne püretroid, mis toimib 

kahjuritele läbi kehakatete koheselt pärast pritsimist. Kolmanda insektitsiidina on kasu-

tatud süsteemset putukamürki Danadim, mis on kasutusel kahjurite tõrjena seemnekar-

tulilt, suhkru- ja söödapeedilt ning teraviljalt. Toimeaine dimetoaat  imendub taimedes-
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se lehtede, varte ja juurte kaudu ja liigub juhtkudesid mööda üles taime tipuni. Sellisel 

viisil hävitatakse ka varjatud eluviisiga ja raskesti tõrjutavaid taimekahjureid. 

 

Enne kultuuri rajamist kasutati üldhävitava toimega herbitsiidi Roundup Gold (toimeai-

ne glüfosaat), mis pärsib taimedele vajalike ensüümide tootmist. Teise herbitsiidina on 

kultuuris piserdatud kemikaali Agil, mida kasutatakse lühiealiste kõrreliste nagu tuule-

kaera ja murunurmika, aga ka orasheina tõrjumiseks. Aastatel 2010 ja 2011 hakati alal 

kasutama ka fungitsiide. Enim on kasutatavaks tõrjevahendiks Folicur, mis on süsteem-

ne fungitsiid kõrreliste jahukaste, roostete, lehelaiksuste ja teiste seenhaiguste tõrjeks 

nisul, odral, rukkil ja kaeral ning kuivlaiksuse ja valgemädaniku tõrjeks rapsil.  

 

Maarjakase istanduses on puude ridade vahesid niidetud vähemalt kaks korda aastas. 

Lisaks rohiti esimesel kahel aastal puude vahesid käsitsi. Kaskede tüvesid on laasitud 

alates 2010. aastast ning vastavalt vajadusele tehakse seda tööd igal aastal. Ära lõigatud 

oksad kogutakse kokku ning neist tehakse saunavihtasid müügi eesmärgil. Rikkalikku 

agrokeemia kasutust ja muid  hooldustöid on teostatud kogu katsealal. 

 

 

2.5. Kultuuri noor osa 
 

2.5.1. Puude takseertunnuste proovitükid 
 

Maarjakasekultuuri nn. noore osa mõõtmised toimusid diagonaalile paigutatud proovi-

tükkidel (joonis 9). Aastal 2011 sügisel moodustati kokku kolm diagonaali, mis läbisid 

pikiridasid 45-kraadise nurga all. Algselt oli planeeritud mõõtmised teostada kahel dia-

gonaalil, kuid siis ilmnes, et sellisel juhul ei ole valim esinduslik, sest kaks diagonaali 

oleksid haaranud enda alla vaid servade lähedased alad, jättes kultuuri keskosa katmata. 

 

Esimesel diagonaalil asub 18, teisel ja kolmandal 9 proovitükki. Proovitükkide omava-

heline kaugus esimesel diagonaalil oli ligikaudu 31 meetrit. Teisel ja kolmandal oli aga 

proovitükkide vahemaa ligikaudu 62 meetrit. Kokku mõõdeti kultuuri noores osas 36 
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proovitükki, hõlmates 2592 istutuskohaga andmestiku, mis moodustab 3,09 % kõigis 

kultuuris kasvavatest puudest. 

 

Iga proovitüki esimene puu ehk nn. nurgapuu märgistati vastava etiketiga, millele mää-

rati GPS-koordinaadid (Garmin Oregon 550) mõõtmisveaga 5 meetrit. Samuti said aju-

tise märgistuse kõik ülejäänud proovitüki nurgapuud. Proovitüki suurus oli 12 x 6 puud 

(kokku proovitükil 72 puud) ehk 19,25 x 17,5 meetrit ning pindala ligikaudu 337 ruut-

meetrit. Proovitüki mõõtmed valiti kõige ligilähedasemad ruudule. Kõigil proovitükki-

del mõõdeti puud kindlas järjekorras (joonis 10). Noore osa proovitükkide kogupindala 

on 1,21 hektarit. 

 

 

Joonis 9. Katseala skeem 
 

Kõikidel proovitükil olevatel puudel mõõdeti järgmised kasvuparameetrid: puu kõrgus 

(h), viimase aasta juurdekasv (hva), juurekaela diameeter (d0), rinnasdiameeter (d1,3) 
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ning märkusena vaadeldi maarjakase tunnuste avaldumist puutüvel. Puu kõrgus- ja 

juurdekasvunäitajate määramiseks kasutati kõrguslatti ning diameetrite mõõtmiseks ni-

hikut. Puude kõrgused ja kõrguse juurdekasv määrati 1-cm täpsusega ning esitati meet-

rites, puu diameetrid 1-mm täpsusega ning andmestikus on esitatud sentimeetrites. Lu-

gemislehele märkuse lahtrisse märgiti tunnuse esinemise korral „+“ ja mitteesinemise 

korral „–“ . Iga proovitüki kohta noores osas täideti mõõteleht  (Lisa 3). Esimene 

tekseertunnuste mõõtmine toimus nädalavahetuseti septembris-oktoobris 2011 ning see 

kestis 11 päeva. Selleks ajaks oli puude kasvuperiood lõppenud. 

 

 

Joonis 10. Mõõtmiste teostamise skeem noore osa proovitükil (rooma numbritega on 
tähistatud nurgapuud ning araabia numbrid märgivad proovitükil puude numbreid) 
 

Aastal 2013 toimunud mõõtmised kestsid 8 päeva – alates 12. oktoober kuni 03. no-

vember nädalavahetuse päevadel. Viidi läbi puude kordusmõõtmised ning sondeeriti iga 
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proovitüki mulla sügavust lähtekivimini. Samuti uuendati proovitükkide nurgapuude 

märgistusi. Kõigi lugemislehtede andmed sisestati hiljem arvutiprogrammi MS Excel, 

kus toimus ka esmane andmete analüüs. 

 

 

2.5.2. Mudelpuude valik fotosünteesiparameetrite mõ õtmiseks 
 

Fotosünteesi mõõtmiseks valiti välja 5 laasitud ja 5 laasimata puud ühelt mullaliigilt –  

rähkne gleimuld. Maarjakased, mille fotosünteesiaktiivsust mõõdeti, asuvad pikiridades 

39 ja 40 (5 laasitud) ning 44 ja 45 (5 laasimata). Kahe puudegrupi omavaheline kaugus 

oli ligikaudu 18 meetrit. Puude valik lähestikku oli eesmärgiga kõrvaldada mullaliigist 

ning mikroreljeefist tulenevad mõjutused. Kuna istanduse algmaterjal pärineb ühelt 

puult, siis on selle kultuuri näol tegemist sama taimega ja seega ei esine geneetilist eri-

nevust. Ainsa erinevuse kahe grupi vahel toob sisse asjaolu, et pooled puud on laasitud 

ning pooled laasimata. Fotosünteesi aktiivsuse mõõtmise puud ning nende andmed on 

esitatud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Fotosünteesi intensiivsuse mudelpuude andmed 
Puu laasi-

tus 

Puu 

nr. 

h 

(m) 

viimase aasta 

juurdekasv (m) 

lehtede 

arv (latv) 

lehtede arv 

(külgvõrse) 

külgvõrse 

pikkus (m) 

d1,3 

(cm) 

djk 

(cm) 

1 3,39 0,46 11 10 0,28 2,6 5,0 

2 3,72 0,54 8 8 0,16 3,9 5,1 

3 3,40 0,18 7 6 0,1 2,5 4,8 

4 3,38 0,5 9 7 0,13 2,9 5,5 

Laasitud 

5 3,44 0,58 11 7 0,1 2,1 4,4 

6 3,85 0,36 8 10 0,34 3,9 6,4 

7 2,97 0,72 12 10 0,31 2,2 4,8 

8 3,41 0,33 8 6 0,06 2,4 6,5 

9 3,55 0,23 7 6 0,16 2,6 5,9 

Laasimata 

10 3,37 0,37 9 6 0,13 2,8 4,9 

 

Kultuuri omaniku kinnitusel toimus puude laasimine 2013. aasta  9. ja 10. juulil ning fo-

tosünteesi mõõtmine viidi läbi 03. ja 04. augustil 2013. Mõõtmiste ajal oli laasimisest 

möödas 24 päeva. 
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Mõõdetavad puud jaotati esmalt kahte gruppi – laasitud okstega puud ja laasimata puud. 

Seejärel valiti igalt puult välja kaks lehte ladvast ning kaks lehte külgvõrselt, kusjuures 

kummagi puhul paiknesid lehed võrse keskkohas. Kokku analüüsiti 40 puulehte. Foto-

sünteesinäitajaid mõõdeti kasutades portatiivset gaasianalüsaatorit CIRAS-1 (PP 

Systems, Amesbury, USA), mis oli varustatud lehekambriga PLC6(U). Lehekambri ava 

oli läbimõõduga 18 mm ning kambri sees oleva ala pindala oli 2,5 cm2. 

 

Mõõtmisel kasutatavad seaded olid järgnevad: valguse intensiivsus 1200 (µmol m-2 s-1), 

lehekambrisse pumbatava õhu süsihappegaasi kontsentratsioon 400 (ppm), õhutempera-

tuur 24 (Co), lehekambrisse pumbatava õhu kogus 200 (ml/min). Iga lehe mõõtmisel 

tehti üks salvestus iga 30 sekundi järel. Ühe lehe kohta oli salvestusi 10. Lõplik fotosün-

teesi intensiivsuse mõõtmiste andmebaas koosnes 400 salvestisest. 

 

Mõõtmiste ajal olid ilmastikuolud mõlemal päeval sarnased. Ilmastiku andmed, mis on 

koostatud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI 2013) vaatlusandmete 

põhjal proovialale lähimast meteoroloogiajaamast Lääne-Nigulas on toodud tabelis 2. 

Mõõtmiste ajal oli minimaalse ja maksimaalse temperatuuri erinevus 7 kraadi, keskmine 

tuule kiirus oli maksimaalselt 3,3 meetrit sekundis, suhteline õhuniiskus oli vahemikus 

48 – 83 protsenti ning sademeid ei esinenud.  

 

Katsealal olevalt kümnelt puult koguti lehti ladvast ja külgvõrselt. Igalt mudelpuult 

kummastki osast 5, kokku korjati 100 mudellehte. Sealjuures peeti silmas seda, et lehed 

ei paikneks sama aasta kasvu alguses ega tipus, vaid keskel. Lehtedest saadus andmete 

põhjal oli eesmärk analüüsida õhulõhede tihedust ja mudellehtede pindala. Lehed toime-

tati laborisse temperatuuril alla 0 ºC, et säilitada nende seisund värskena.  

 

Mudellehed skaneeriti sisse eraldusvõimega 200 dpi ja resolutsiooniga 1658 x 2300 

pikslit. Lehtede pindala mõõtmiseks kasutati programmi WinFOLIA 2001a (Regent 

Instruments Inc.).  
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Tabel 2. Meteoroloogilised näitajad Lääne-Nigula ilmajaama andmeil 

Kellaaeg 
Tuule 
suund 

(°) 

Tuule 
kiirus 
(m/s) 

Tuule kii-
rus 1t 
maks. 
(m/s) 

Õhu 
temp. 
(°C) 

Õhu 
suht. 

niiskus 
(%) 

Sadas 
(mm) 

sademed 

Sadas 
(mm) 

nähtavus 

Õhu 
rõhk 
(hPa) 

Õhu 
rõhk 3t 
muut 
(hPa) 

Pilvisus 
1-10 
palli 

Nähtavus 
(km) 

3. august 2013 

15:00 306 3 5,5 24,7 51 0 0 1017,8 0,1  30 

16:00 338 2,2 5,1 24,1 56 0 0 1017,8 0,2  35 

17:00 324 2 4,1 23,2 61 0 0 1017,6 -0,1  41 

18:00 333 1,1 4 21,4 68 0 0 1017,8 0  32 

19:00 299 0,5 1,9 18 83 0 0 1018,1 0,3  32 

4. august 2013 

15:00 228 3,3 5,2 25,5 49 0 0 1018,6 -0,6  37 

16:00 230 2,7 4,8 24,4 48 0 0 1018,7 0  39 

17:00 217 1,8 3,6 23,6 57 0 0 1018,4 -0,4  39 

18:00 215 1,6 2,8 20,9 68 0 0 1018,6 0 4 50 

19:00 129 0,3 1,9 18 83 0 0 1018,7 0  44 

Allikas: Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI 2013) 

 

Õhulõhede tiheduse leidmiseks pildistati lehtede alumist külge elektronmikroskoobiga 

Nikon AZ100 (Nikon Corporation, Tokio, Jaapan), objektiiviks oli AZ Plan Apo 4x. 

Arvutiprogramm, mille abil sai mikroskoopi juhtida oli NIS-Elements D. Kõik pildid 

olid mõõduga 452 x 338 µm. Pildilt loeti üles kõik õhulõhed ning leiti õhulõhede tihe-

dus ühe ruutsentimeetri kohta valemiga: 

 

338452

000.000.100__
_

×

×
=

pildilõhulõhedloetletud
tihedusõhulõhede  

 

Mõõtmisandmete põhjal uuriti, kas laasimine on mõjutanud olemasolevate lehtede foto-

sünteesi intensiivsust mudelpuudel, lehtede pindala ning õhulõhede tihedust. 

 

 

2.6. Kultuuri vana osa 
 

Mõõtmised vanas osas toimusid pikiridades. Selle põhjuseks on puude paiknemine kul-

tuuri servas, kahekümne kahel pikireal. Mõõtmiste teostamiseks valiti puud ridadelt 11, 

12, 13, 14, 15 ja 16. Valitud ridadel oli mõistlik teostada mõõtmisi seetõttu, et need olid 
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kultuuri servast võimalikult kaugel ning samas ei asetse need ka liiga lähedal noorele 

osale. Taoliselt toimides loodeti sellega vältida servamõjudest tulenevaid moonutusi. 

Read, millel mõõtmisi sooritati on näha joonisel 9, proovipuude paiknemine aga jooni-

sel 11. 

 

Mõõtmiseks valiti igal real kümnes puu, millel takseeriti sarnaselt kultuuri noores osas 

mõõdetud väärtused: puu kõrgus (h), viimase aasta juurdekasv (hva), juurekaela diamee-

ter (d0),  rinnasdiameeter (d1,3). Samuti vaadeldi maarjakasele omaste tunnuste ilmne-

mist. 

 

Üheteistkümnenda rea iga kümnes puu märgistati ajutise märkelindiga, millele kanti 

proovipuu number ning millele anti GPS koordinaadid. Kokku mõõdeti kultuuri vanas 

osas 408 proovipuu andmed, mis moodustab 0,49 % kogu valimist. Välitöid teostati 

2011. aasta novembrikuu kahel päeval. 

 

 

Joonis 11. Proovipuude paiknemine vanas osas (must joon koos noolega tähistab mõõ-
tetrajektoori ridades, sinised punktid tähistavad mõõdetud puid reas; punkti all olev arv 
on puu number) 
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Kordusmõõtmised toimusid 2013. aasta 19. ja 20. oktoobril. Lisaks kordusmõõtmistele 

teostati sondiga lähtekivimi sügavuse uurimist ning uuendati märkelinte puudel.  

 

 

2.7. Muldade määramine ja mullaanalüüsid 
 

Muldade määramisel lähtuti maarjakase kultuuris kasvavast alustaimestikust ja mulla-

kaevetest. Saadud mullatüüpe ning nende piire looduses võrreldi Maa-ameti mullakaar-

diga (Maa-ameti Geoportaal 2012). Maa-ameti andmed ühtisid suurel määral autorite 

poolt määratud mullatüüpidega. Siiski tekkis 3. diagonaali proovitükkide 3.02, 3.03 

ning 3.04 puhul kahtlus nende paiknemisel rähksel gleimullal kuna alustaimestik, mulla 

konsistents ning nendel proovitükkidel kasvavate puude kõrgus oli sarnane õhukesel 

madalsoomullal paiknevate proovitükkide näitajatega. 

 

Mulla koondproovid koguti hindamaks makroelementide muutust mullas võrreldes 

2008. aastal tehtud proovidega, et seeläbi hinnata väetamise mõju mulla toitainete sisal-

dusele. Proovide kogumist teostati 2012. aasta mais kahel päeval. 

 

Kuivõrd kultuur asetseb viiel erineval mullatüübil (rähksel gleimullal, õhukesel madal-

soomullal, küllastunud turvastunud mullal, koreserikkal rähksel gleimullal, leostunud 

gleimullal), osutus vajalikuks hinnata iga mulla osatähtsust vaadeldaval alal. Kuna kul-

tuur asub 45% ulatuses rähksel gleimullal (Gk) ning sama palju esineb ka õhukest ma-

dalsoomulda (M′), siis osutus vajalikuks koguda nimetatud muldadelt rohkem koond-

proove kui küllastunud turvastunud mullalt (Go1), mis moodustas ainult 4%  kogu kul-

tuuri pindalast ning koreserikkalt rähkselt gleimullalt (Gkr) ja leostunud gleimullalt 

(Go), mis katavad kumbki vaid 3% põllust (joonis 9).  

 

Kokku võeti kogu alalt üheksa koondproovi. Suurema osatähtsusega muldadelt kum-

mastki kolm, ülejäänud mullatüüpidelt üks proov. Kogutud koondproovide asukohad on 

näha jooniselt 9, kus on näidatud keskne koht, millest kolmekümne meetri raadiuses 

mullaproovid koguti. Ühe koondproovi moodustavad 10 mullaproovi, mis võeti huu-

mushorisondist, mille sügavus varieerus 10–70 sentimeetrini. Igaks koondprooviks ko-
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guti mullasondi kasutades 500 milliliitrit mulda, mis paigutati säilituskarpidesse ning 

mis märgistati proovi numbri, proovivõtu koha, kuupäev ja proovi võtja nimega. 

Koondproovi tsentri asukoht salvestati GPS–seadmega ja tähistati numbriga.  

 

Kogutud proovid analüüsiti Põllumajandusuuringute Keskuses Sakus Harjumaal. Labori 

poolt määrati mulla reaktsioon, fosfori, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, vase, man-

gaani, boori ja orgaanilise aine sisaldus mullas (Lisa 4). Üldlämmastiku sisalduse mää-

ramine jäi seoses finantsilistele kaalutlustele tegemata. Elemendid P, K, Ca, Mg, Cu ja 

Mn määrati Mehlich III meetodiga ning B määrati Bergeri ja Truogi meetodi abil. 

 

2013. aasta sügisel toimunud kordusmõõtmiste käigus mõõdeti mullasondiga noores 

osas proovitükkide lähtekivimi sügavus, igal proovitükil tehti 5 sondeerimist ja leiti 

nende keskmine. Vanas osas võeti igast proovipuude reast kaks lähtekivimi sügavuse 

sondiväärtust, puuderidade 2 ja 3 ning 4 ja 5 vahelt. Kokku võeti vanast osast 136 son-

diproovi. 

 

Muldade käsitlemisel on oluline silmas pidada seda, et alaliselt liigniisked ja turbamul-

lad on kuivenduse tõttu teistsuguste omadustega ning võrreldes looduslike tingimustega 

vähem liigniisked. Seepärast ei saa käesolevas magistritöös uuritud proovtükkidel kas-

vavate puude käekäiku võrrelda looduslike sama mullaliigil kasvavate puude omaga. 

 

 

2.8. Andmetöötlus 
 

Välitöödel kogutud andmed sisestati tabelarvutusprogrammi MS Excel 2003 keskkonda, 

kus toimus ka esmane andmete sorteerimine ja analüüs. Kogutud andmestikust filtreeriti 

välja juurdeistutatud puud, kuna nende andmed moonutaksid tulemusi. Juurdeistutatud 

puude määramisel lähtuti ümbritsevate puude mõõtmetest, ehk kui üldiselt suurte 

mõõtmetega puude vahel leidus äärmiselt väikeste mõõtmetega isend, oli põhjust arvata 

seda olevat juurdeistutus. Juurdeistutatud puud lisati surnud puude hulka ning neid ka-

sutati suremuse arvutamisel. Kuna analüüsi käigus selgus, et rinnasdiameeter ning juu-

rekaeladiameeter olid väga sarnaste statistiliste seoste näitajatega muude teguritega 
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(mullaliik, lähtekivimi sügavus, lähima kraavi ja dreeni kaugus), otsustas autor mahu 

vähendamiseks jätta välja rinnasdiameeter ning kasutada vaid juurekaeladiameetrit. 

 

Edasine statistiline andmete analüüs teostati vabavaraprogrammiga „R“ (R 

Development Core Team 2013). Proovialadele arvutati mõõtmistel kogutud andmete 

põhjal kõrgust, viimase aasta kõrgusjuurdekasvu ning juurekaeladiameetrit iseloomus-

tavad karakteristikud: aritmeetiline keskmine, minimaalne ja maksimaalne väärtus, 

standardviga ja standardhälve ning variatsioonikordaja. Tekstis esitatud aritmeetilised 

keskmised on esitatud standardveaga. 

 

Kasutades Shapiro-Wilki testi kontrolliti andmestiku sobivust normaaljaotusele. Kuna 

tegemist ei olnud normaaljaotusega, otsustati keskväärtusi võrrelda Wilcoxon–Mann–

Whitney testi abil. Tunnuste vahel seoste kirjeldamiseks kasutati lineaarset regressioon-

regressioonianalüüsi, Spearmani (ρ) ja Kendalli (τ) korrelatsioonianalüüse. Regressioo-

nianalüüsi sobivuse hindamisel võeti aluseks determinatsioonikordaja (r2) ja olulisuse 

tõenäosus (p). Erinevusi peeti statistiliselt usaldusväärseks, kui olulisuse tõenäosus p < 

0,05. 

 

Lisaks eelnevale töödeldi ja rühmitati andmeid ning kanti nende tulemused joonistele ka 

MS Exceli keskkonnas. 
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3. Tulemused ja arutelu 
 

3.1. Mullaproovide analüüs 
 

Katsealal tehtud mullaproovide tulemused on esitatud lisas 4 ning sisaldavad ka nende 

pHKCl reaktsioone, millest madalaim on 5,5 ning suurim 7,2. Eestis muldadele rakenda-

tav pHKCl skaala on järgmine (Astover et al. 2012): < 3,5 – väga tugevalt happeline; 3,6 

– 4,5 – tugevalt happeline; 4,6 – 5,5 – mõõdukalt happeline; 5,6 – 6,5 – nõrgalt happeli-

ne; 6,6 – 7,2 – neutraalne; > 7,2 – leeliseline. 

 

Puistute üldistatud boniteediklassid uuritavatel mullatüüpidel looduslikus seisundis on 

järgmised: M’ – II…III; Gk – III…V; Go1 – IV…V; Go – II…IV; Gkr – III…V 

(Astover et al. 2012).  

 

Mullasondiga võetud lähtekivimi sügavused (cm) vanas osas esinenud muldadel koos 

standardvigadega on: Go – 20,3±0,70; Gk – 49,9±5,90; M’ – 89,3±4,45; Gkr – 

28,9±1,37; Go1 – 40,6±1,57. Noores osas olevate muldade lähtekivimi sügavused (cm) 

koos standardvigadega on: Gk – 26,3±1,29, M’ – 69,0±7,66. 

 

Enne kultuuri rajamist 2008. aastal võeti mullaproovid, mille käigus analüüsiti happeli-

sust ning fosfori ja kaaliumi sisaldust mullas. Analüüsi tulemusena oli põllu pH tase va-

hemikus 5,7–7,1. Fosfori sisaldus mullas oli 23–50 mg/kg ning vastav kaaliumi näitaja 

70–207 mg/kg. Mulla happesus on jäänud samadesse piiridesse, kaaliumi tase on suure-

nenud, olles ühe mullaproovi puhul 253 mg/kg. 

 

Vastavalt Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud väetistarbe gradatsioonita-

belile saab neid kolme tulemust hinnata nende sisalduse kohta mullas ning sellest tule-
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nevalt määrata väetamise vajadus. Väetistarbe astmete seletus taimetoiteelementide si-

salduse kohta mullas ja väetamise vajadus (PMK Agrokeemia labor): 

1. väga madal sisaldus mullas 

Väetamise vajadus väga suur, saagiga eemaldatavast kogusest kuni 150%, et ühtlasi 

täiendada mullavarusid; väga suur väetamisefekt. 

2. madal sisaldus mullas 

Väetamise vajadus suur, saagiga eemaldatavast kogusest kuni 130%, et ühtlasi täienda-

da mullavarusid; suur väetamisefekt. 

3. keskmine, ehk optimaalne sisaldus mullas 

Väetamine vastavalt saagiga eemaldatavale kogusele, säilitusväetamine; väike väeta-

misefekt. 

4. kõrge sisaldus mullas 

Väetamise vajadus väike, saagiga eemaldatavast kuni 50%, kuni sisaldus langeb C-

sisaldustasemele; väetamisefekt enamasti puudub. 

5. väga kõrge sisaldus mullas 

Väetamine ei ole üldjuhul vajalik, väetamisefekt puudub; perioodiliselt teha mullaana-

lüüse sisalduse kontrollimiseks. 

 

Põllumulla pH tase oli tabeli punktiskaalal vahemikus 4 kuni 5, fosfor 2 kuni 3 ning 

kaalium 1 kuni 4. Kuna eelmise mullaproovi võtmiskoha lõimis ei ole täpselt teada, siis 

varieerub ka väetistarbeaste, kuna igal lõimisel on erinevad määrad. Uued koondproovid 

võeti 05.05.2012 ning tulemused laekusid 15.05.2012. Mullaproovide paiknemine on 

välja toodud peatükis „Materjal ja metoodika“ ning joonisel 9.  

 

Lisas 4 on esitatud Põllumajandusuuringute Keskuse Agrokeemia Laboratooriumi poolt 

analüüsitud mulla koondproovide tulemused. Esimesed kolm koondproovi liigituvad 

„kerge liivsavi“ lõimise hulka, ülejäänud kuus paiknevad suurema orgaanilise süsiniku 

tõttu lõimise „toorhuumuslik turvasmuld, turvas“ alla. 

 

Mulla happesust näitav parameeter pH omab gradatsioonitabeli andmetel väärtust 4 ja 5, 

mis on sama tase kui eelmise proovi tulemustes. Fosfori puhul kerge liivsavi lõimise 

proovidel on punktiskaala väärtus 3 ning toorhuumusliku turvasmulla puhul 2 ning 3. 
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Kaaliumi väärtus oli esimese lõimise puhul 2 ning teise lõimise puhul 1 ja 2. Seega on 

tegemist elemendi madala sisaldusega mullas ja vaja oleks selle lisamist. Kaltsiumi si-

saldus mullas on väga kõrge, mida saab põhjendada katseala asukohaga. Magneesiumi 

sisaldus mullas on üldjuhul kõrge, vaid kahel proovil oli see madal (6 ja 8). Vase sisal-

dus oli madal proovidel 1, 2, 5, 7 ja 9 ning ülejäänute puhul oli seda keskmiselt. Man-

gaani puhul näitasid kõikide proovide analüüsid tabeli väärtust 2, mis viitab madalale 

sisaldusele mullas. Boori oli kerge liivsaviga lõimiste proovidel keskmiselt, toorhuu-

musliku turvasmullaga proovidel oli sisaldus kõrge. Esimese kolme mullaproovi orgaa-

nilise süsiniku sisaldus mullas oli alla üheksa protsendi, suurim oli see proovides 7 ja 5. 

Elementide sisaldus erinevates mullaproovides ei andud oluliselt usaldusväärseid tule-

musi. Nende tulemuste põhjal ei saa järeldada elementide mõju puu kasvule. 

 

 

3.2. Kultuuri noor osa 
 

3.2.1. Puude kõrgus ja väljalangevus 
 

Noores osas mõõdetud üksikpuude andmed rühmitati proovitükkidesse ning käsitletakse 

edaspidi proovitükkide kaupa ning mullaliikide lõikes. Lisas 5 toodud tabelis 7 on esita-

tud 2013. aastal mõõdetud noore osa proovitükkide maarjakaskede kõrgusi iseloomus-

tavad statistilised karakteristikud. Aasta 2013 seisuga olid noore osa puud 5-aastased. 

Ülevaated noore osa maarjakaskede kõrguse hajuvusest diagonaalide kaupa proovitük-

kide lõikes on esitatud joonistel 12, 13 ning 14. Kaart diagonaalide ja proovitükkide 

paiknemisest ning mullaliikide kulgemisest katsealal on toodud peatükis 2.5.1. 

 

Noores osas kasvavate maarjakaskede kõrguste testimisel normaaljaotusele Shapiro-

Wilk’i testiga ilmnes asjaolu, et tegemist ei ole normaaljaotusega andmetega (W = 

0.962, p < 2.2e-16). Et võrrelda omavahel erineval mullaliigil kasvavaid puudegruppe, 

kasutati Wilcoxon–Mann–Whitney testi. 

Noores osas paikneb 36 proovitükki hõlmates 2592 istutuskohta. Noore osa proovitükid 

jagunevad mullaliikide põhjal: rähkne gleimuld (Gk) – 21 (1512 istutuskohta), õhuke 
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madalsoomuld (Ḿ) – 14 (1008 istutuskohta) ning üks proovitükk (72 istutuskohta) asub 

2. diagonaalil kahe mullaliigi üleminekukohal (Gk/Mʹ). Elusaid puid paikneb nendel 

kohtadel 2025 (Lisa 6, tabel 10) ning välja on läinud 567, kogu väljalangevus on 28 %. 

Rähkse gleimulla puhul on istutuskohti 1512, elusaid puid 1214, välja on läinud 298 

ning väljalangevus on 25 %. Õhukesel madalsoomullal on istutuskohtade arv 1008 tük-

ki, alles olevaid puid on 742 ning puud on puudu 266 kohal, väljalangevus on 36 %. 

Kahe mullaüleminekualal olevas proovitükis on istutuskohti 72, alles on 69 puud ning 

väljalangevus on 4,2 %. Kõige suurem väljalangevus esineb õhukesel madalsoomullal, 

rähkse gleimulla puhul on suhteline näitaja väiksem. Võimalikuks põhjuseks võib pida-

da külmakohrutust suure turbasisaldusega õhukesel madalsoomullal. Mõned autorid 

(Laas et al. 2011) leiavad, et metsakultuur loetakse kahjustuskoldeks, kuid selles on 

hukkunud enam kui 25 % kultiveeritud puuliigi taimedest. Kuna 2013. aasta seisuga on 

proovitükkide keskmine tihedus 1276 tk ha-1, ei saa noores osas paiknevate puude olu-

korda lugeda kriitiliseks. 

 

I diagonaali proovitükid 1.01 – 1.13 asetsesid rähksel gleimullal (Gk), proovitükid 

1.14–1.18 õhukesel madalsoomullal (Mʹ). II diagonaali esimesed neli proovitükki paik-

nesid samuti rähksel gleimullal, viies proovitükk asus kahe mullaliigi üleminekukohal 

ning viimased neli proovitükki asetsesid õhukesel madalsoomullal. III diagonaal jagu-

nes kahe mullaliigi vahel proovitükkide kaupa: 3.01–3.04 asusid rähksel gleimullal ning 

3.05–3.09 õhukesel madalsoomullal. 

 

I diagonaali puude keskmine kõrgus aastal 2013 oli 3,42±0,01 meetrit (m). Mullal Gk 

kasvavate kaskede proovitükkide keskmised kõrgused olid vahemikus 2,96 ja 3,50 m, 

seevastu Ḿ mullal paiknevate proovitükkide keskmised olid vahemikus 3,65 ja 3,85 m.  

 

II diagonaalil kasvavate puude keskmine kõrgus oli aastal 2013 3,64±0,02 m. Rähksel 

gleimullal jäid nimetatud diagonaalil proovitükkide puude keskmised kõrgused vahe-

mikku 2,71 ja 3,70 m. Õhukesel madalsoomullal seevastu 3,75 ja 4,09 m. 
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Joonis 12. Noore osa I diagonaali proovitükkide keskmist kõrgust iseloomustavad 
karpdiagrammid 
 

III diagonaali kaskede keskmine kõrgus oli 3,68±0,02 m. Mullal Gk jäid väärtused va-

hemikku 2,61 ja 3,91 m, mullal Ḿ aga 3,58 ja 4,00 m. 

 

Noore osa maarjakaskede keskmine kõrgus rähksel gleimullal oli 3,35±0,01 m ning 

õhukesel madalsoomullal 3,81±0,01 m, kahe mullaliigi kõrguse näitajad erinesid usalda-

tavalt (W = 164335, p < 0,05).  

 

Maarjakaskede keskmine kõrgus õhukesel madalsoomullal ja rähksel gleimullal on sa-

muti erinenud aastatel 2010 - W = 315976.5, p < 0,05; 2011 - W = 158136, p < 0,05 

ning 2012 - W = 161861, p < 0,05. Puude keskmiste kõrguste hajuvust ajavahemikus 

2010 – 2013 on näha karpdiagrammina joonisel 15. 
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Jooniselt on näha, kuidas viimase 4 aastaga on kahel põhilisel mullaliigil kasvavate 

puude kõrgus igal aastal eristunud. 
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Joonis 13. Noore osa II diagonaali proovitükkide keskmist kõrgust iseloomustavad 
karpdiagrammid 
 

Maarjakaskede kõrgust noores osas aastate lõikes võisid mõjutada mulla omadused. 

Vastavalt lineaarsele mudelile oli puu kõrgus noores osas sõltuvuses mullaliigist, siiski 

võib seost pidada nõrgaks (2010 – R2 = 0,07684, p < 0,05; 2011 - R2 = 0,2922, p < 0,05; 

2012 - R2 = 0,2656, p < 0,05; 2013 - R2 = 0,2538, p < 0,05). Veel uuriti lineaarseid seo-

seid puude kõrguste ning teiste mõõtmisandmete vahel.  
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Joonis 14. Noore osa III diagonaali proovitükkide keskmist kõrgust iseloomustavad 
karpdiagrammid 
 

Näiteks esines nõrk, kuid statistiliselt usaldatav, seos lähtekivimi sügavuse ja puude 

kõrguse vahel aastatel 2010–2013 (R2 = 0,04222; R2 = 0,2438; R2 = 0,1992; R2 = 

0,191), p < 0,05. Lisas 9 tabelis 17 on esitatud korrelatsioonianalüüsi tulemustena 

Spearmani roo ja Kendalli tau väärtused. Nende põhjal saab samuti väita, et seos lähte-

kivimi sügavuse ja puude kõrguse vahel eksisteerib. 

 

Seos lähima kraavi ja puude kõrguse vahel aastatel 2010–2013 oli järgmine (R2 = 0,109; 

R2 = 0,1207; R2 = 0,1476; R2 = 0,1014), p < 0,05. Tegemist oli väga nõrga seosega. Lä-

him dreen ei avaldanud puude kõrguskasvule mõju (R2 = 0,01905; R2 = 0,0264; R2 = 

0,02789; R2 = 0,01576), p < 0,05. Seos oli peaaegu olematu. 
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Joonis 15. Noore osa maarjakaskede keskmist kõrgust iseloomustavad karpdiagrammid 
mõõtmisaastate ja mullaliikide lõikes 
 

Joonisel 16 esitatud histogramm iseloomustab noores osas kõrgusklassidesse jaotunud 

puid vastavalt mullaliigile ning tabelis 3 on esitatud nende kõrguste jaotust iseloomus-

tavad momendid asümmeetriakordaja ning ekstsess koos vigadega. Lisas 7 tabelis 12 on 

toodud puude arvud klassides. Jaotus on mullaliikide puhul sarnane, õhukesel madal-

soomullal kasvavate maarjakaskede jaotus kaldub suuremate kõrgusklasside poole, mi-

da iseloomustab ka suurema negatiivse väärtusega asümmeetriakordaja (-0,807). Eks-

tsess näitab kõrguste koondumist teatud vahemikku, positiivne väärtus iseloomustab 

jaotuse järskust. Negatiivsem asümmeetriakordaja ja positiivsem ekstsess iseloomusta-

vad kõrguste paiknemist suuremates kõrgusklassides ning tihedamalt.  
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Joonis 16. Kultuuri noores osas paiknevate maarjakaskede jaotumine kõrgusklassidesse 
mullaliikide lõikes 
 

Tabel 3. Kultuuri noore osa puude kõrguste momendid 
Mullaliik Assümmeetriakordaja Assümmeetriakordaja viga Ekstsess Ekstsessi viga 

Gk -0.744 0.072 0.473 0.143 

Gk/Mʹ -0.938 0.295 2.260 0.590 

Mʹ -0.807 0.087 1.240 0.175 

 

Histogrammilt on näha, et mulla Gk kõrgused on jaotunud ühtlasemalt klasside vahel 

kui muldade Ḿ ja Gk/Mʹ näitajad. Samuti paiknevad rähksel gleimullal kasvavate puu-

de kõrguste väärtused joonise keskel asuvates kõrgusklassides. Õhukesel madalsoomul-

lal olevate puude keskmised kõrgused on koondunud joonisel suurema väärtusega klas-

sidesse ning nende osakaal on seal suurem võrreldes rähksel gleimullal kasvavate puude 

näitajaga. Üleminekumuld Gk/Ḿ on jaotunud sarnaselt mullale Mʹ, kuid valimi väiksu-

se tõttu on momentide vead suuremad ning seega on see vähemesinduslik. 
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3.2.2. Puude kõrguse juurdekasv 
 

Lisas 5 toodud tabelis 8 on esitatud 2013. aastal mõõdetud noore osa proovitükkide 

maarjakaskede kõrguse juurdekasvu iseloomustavad statistilised karakteristikud. Üle-

vaade noore osa maarjakaskede aastase kõrguse juurdekasvu hajuvusest 2011. – 2013. 

aastal on esitatud joonisel 17. 

 

Rähksel gleimullal kasvavate puude keskmine aastane kõrgusjuurdekasv oli viimase 

kolme aasta lõikes suurim aastal 2012. Seevastu õhukesel madalsoomullal kasvavate 

puude keskmine aastane juurdekasv on viimase kolme aastaga ühtlaselt vähenenud. 

Põhjus aastase juurdekasvu vähenemises võib olla puude radiaaljuurdekasvu intensiivis-

tumises ja seeläbi on kõrguse juurdekasv vähenenud. Samuti võib kõrgusjuurdekasvu 

vähenemise põhjuseks olla puudevahelise konkurentsi intensiivistumine. 

 

Rähksel gleimullal kasvavate puude suurem aastane kõrguse juurdekasv aastal 2012 

võib olla tingitud asjaolust, et aastaks 2011 jõudsid õhukesel madalsoomullal kasvavad 

maarjakased aastase kõrguse juurdekasvu maksimumini. Puud, mis kasvasid rähksel 

gleimullal saavutasid selle punkti aastal 2012. Sellest punktist edasi toimub puude juur-

dekasv peamiselt radiaalsuunas ning vähem kõrgusesse. Selle teooria paikapidavuse 

kinnitamiseks on tarvis jätkata katsealal edasisi mõõtmistöid tulevikus. 
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Joonis 17. Noore osa maarjakaskede keskmist aastase kõrguse juurdekasvu iseloomus-
tavad karpdiagrammid mõõtmisaastate ja mullaliikide lõikes 
 

I diagonaali maarjakaskede keskmine kõrguse juurdekasv aastal 2013 oli 0,50±0,004 m. 

Mullal Gk kasvavate kaskede proovitükkide keskmised kõrguse juurdekasvud olid va-

hemikus 0,43 ja 0,58 m, seevastu Mʹ mullal paiknevate proovitükkide keskmised juur-

dekasvud olid vahemikus 0,45 ja 0,59 m.  

 

II diagonaalil kasvavate puude keskmine kõrguse juurdekasv oli aastal 2013 0,45±0,006 

m. Rähksel gleimullal jäid nimetatud diagonaalil proovitükkide puude keskmised kõr-

guse juurdekasvud vahemikku 0,45 ja 0,55 m. Õhukesel madalsoomullal seevastu 0,35 

ja 0,52 m. 
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III diagonaali maarjakaskede keskmine kõrguse juurdekasv oli 0,43±0,005 m. Mullal 

Gk jäid väärtused vahemikku 0,35 ja 0,51 m, mullal Mʹ 0,34 ja 0,43 m. 

 

Maarjakaskede keskmine kõrguse juurdekasv õhukesel madalsoomullal ja rähksel 

gleimullal on erinenud aastatel 2011 – W = 104006, p < 0,05; 2012 – W = 475718, p < 

0,05 ning 2013 – W = 561055, p < 0,05. 

 

Maarjakaskede keskmist kõrguse juurdekasvu noores osas aastate lõikes võisid sarnaselt 

keskmisele kõrgusele mõjutada mulla omadused. Vastavalt lineaarsele mudelile oli puu 

aastane kõrguse juurdekasv noores osas sõltuvuses mullaliigist vaid aastal 2011. Järg-

neva kahe aasta juurdekasv ei paistnud olevat mõjutaud mullaliigist (2011 – R2 = 

0,4072, p < 2.2e-16; 2012 – R2 = -0,0004734, p = 0,5939; 2013 – R2 = 0,0273, p = 

2,582e-13. Lisas 9 asub Spearmani ja Kendalli korrelatsioonianalüüsi tulemuste tabel, 

mille väärtused kinnitavad lineaarse mudeli seoseid. 

 

Seos lähtekivimi sügavuse ja puude keskmise aastase kõrguse juurdekasvu vahel esines 

samuti vaid aastal 2011 (2011 – R2 = 0,3916; 2012 – R2 = 0,004061; 2013 – R2 = 

0,02038), p < 0,05. Viimase kahe aasta kõrguse juurdekasvud ning lähtekivimi sügavus 

ei paistnud olevat statistiliselt seotud. 

 

Seos lähima kraavi ja puude kõrguse vahel ei olnud suur. Siiski oli viimase aasta kõrgu-

se juurdekasv rohkem sõltuv lähima kraavi kaugusest kui eelnevate aastate aastased 

juurdekasvud (R2 = 0,03002; R2 = 0,0152; R2 = 0,1098), p < 0,05. Viimase aasta kõrgu-

se juurdekasv oli negatiivse korrelatsiooniga (Spearmani ρ = -0,381, Kendalli τ = -

0,259). Kuna seos oli nõrk, ei saa väita, et kraav oleks omanud aastasele kõrguse juur-

dekasvule olulist negatiivset mõju. Tulevaste mõõtmiste abil saaks tõestada kraavi kau-

guse ning puude keskmise aastase kõrgusjuurdekasvu  vahelise seose eksisteerimist. 

 

Lähim dreen ei avaldanud aastatel 2011–2013 puude kõrguskasvule mõju (R2 = 0,0106, 

p < 0,05; R2 = -0,0001647, p = 0,4143; R2 = 0,0354, p < 0,05). 
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3.2.3. Puude juurekaeladiameeter 
 

Lisas 5 toodud tabelis 9 on esitatud 2013. aastal mõõdetud noore osa proovitükkide 

maarjakaskede juurekaela diameetrit iseloomustavad statistilised karakteristikud. Üle-

vaated noore osa maarjakaskede juurekaela diameetri hajuvusest 2011. – 2013. aastal on 

esitatud joonisel 18. 
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Joonis 18. Noore osa maarjakaskede keskmist juurekaeladiameetrit iseloomustavad 
karpdiagrammid mõõtmisaastate ja mullaliikide lõikes 
 

Noore osa maarjakaskede keskmine juurekaela diameeter rähksel gleimullal oli 

4,83±0,03 cm ning õhukesel madalsoomullal 6,27±0,04 cm, kahe mullaliigi kõrguse 

näitajad erinesid usaldatavalt (2011 – W = 164776, p < 0,05 ning 2013 – W = 142521, p 

< 0,05). 
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I diagonaali puude keskmine juurekaela diameeter aastal 2013 oli 5,04±0,03 cm. Mullal 

Gk kasvavate kaskede proovitükkide keskmised juurekaela diameetrid olid vahemikus 

4,48 ja 5,15 cm, seevastu Mʹ mullal paiknevate proovitükkide keskmised juurekaela 

diameetrid olid vahemikus 5,02 ja 6,77 cm.  

 

II diagonaalil kasvavate puude keskmine juurekaela diameeter oli aastal 2013 5,77±0,06 

cm. Rähksel gleimullal jäid nimetatud diagonaalil proovitükkide puude keskmised juu-

rekaela diameetrid vahemikku 3,72 ja 5,47 cm. Õhukesel madalsoomullal seevastu 6,53 

ja 7,16 cm. 

 

III diagonaali kaskede keskmine juurekaela diameeter oli 5,80±0,06 m. Mullal Gk jäid 

väärtused vahemikku 2,99 ja 6,07 cm, mullal Mʹ 5,30 ja 6,87 cm. 

 

Maarjakaskede juurekaela diameetrit noores osas aastate lõikes võisid mõjutada mulla 

omadused. Vastavalt lineaarsele mudelile oli puu juurekaela diameeter noores osas sõl-

tuvuses mullaliigist (2011 – R2 = 0,2981, p < 2,2e-16; 2013 – R2 = 0,3159, p < 0,05. Veel 

uuriti lineaarseid seoseid puude kõrguste ning teiste mõõtmisandmete vahel.  

 

Näiteks esines seos lähtekivimi sügavuse ja puude juurekaela diameetri vahel aastatel 

2011 ja 2013 (R2 = 0,239 ja R2 = 0,2835), p < 0,05.  

 

Samuti esines seos lähima kraavi ja puude kõrguse vahel aastatel 2011 ja 2013 (R2 = 

0,1854 ja R2 = 0,1665), p < 0,05. Siiski võib antud seost pidada nõrgaks. 

 

Lähim dreen ei avaldanud puude kõrguskasvule erilist mõju (R2 = 0,04702 ja R2 = 

0,03881), p < 0,05. Sarnased tulemused ilmnesid Spearmani ja Kendalli korrelatsiooni-

analüüsidest. 
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3.2.4. Maarjakase tunnuste ilmnemine 2011. ja 2013.  aastal 
 

Maarjakasele iseloomulike tunnuste (muhvitaoliselt paksenenud tüvi, tihedad väikesed 

kühmud, vertikaalsed ribid, rõngad) ilmnemine noores osas aastatel 2011 ja 2013 on 

esitatud tabelis 4. Puude bioloogilised vanused mõõtmiste ajal olid vastavalt 3 ja 5 aas-

tat. 

 

Aastal 2011 esines mõõdetud puudest enim maarjakasele omaseid paksendeid rähkse 

gleimulla ja õhukese madalsoomulla vahealal kasvavatel isenditel ehk 97,1 % puudest.  

 

Õhukesel madalsoomullal kasvavad puud omasid 79 % juhtudest tunnuseid ning rähkse 

gleimulla puud 49 %. Arvestades, et puudele ilmnevad omased tunnused vanusevahe-

mikus 2 kuni 30 aastat (Velling et al. 2000), võis keskmist tunnuse esinemise tulemust 

64% 3-aastastel puudel pidada väga heaks näitajaks. 

 

Aastaks 2013 on vaheala proovitüki puudel kõigil tunnused olemas. Õhukesel madal-

soomullal esinevatel puudel on maarjakasele iseloomulikud paksendid olemas 99,11 % 

isenditest. Sarnaselt aastale 2013 on rähksel gleimullal kasvavatel puudel suhtarvuna 

vähim maarjakasele omaseid paksendeid – 94,35 %. Nende andmete põhjal võib öelda, 

et noore osa muldadel kasvavate maarjakaskede tunnused esinevad peaaegu kõigil puu-

del pärast viiendat kasvuaastat. 

 

Tabel 4. Maarjakase tunnuste esinemine noore osa puudel aastal 2011 ja 2013 
2011 2013 

Mullaliik 
Olemas Puudu Tunnuseid (%) Olemas Puudu Tunnuseid (%) 

Gk 575 593 49.2 1102 66 94.4 
Gk/Mʹ 67 2 97.1 69 0 100 
Mʹ 621 167 78.8 781 7 99.1 
Kokku 1263 762 62.4 1952 73 96.4 
 

Autor märkas 2013. aastal välitööde käigus, et noores osas õhukesel madalsoomullal 

kasvavatest puudest paljudel olid küljes urvad. Samas rähksel gleimullal kasvavatel 

maarjakaskedel esines urbi harva. 
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3.3. Kultuuri vana osa 
 

3.3.1. Puude kõrgus ja väljalangevus 
 

Vanas osas paiknesid proovipuud 6 pikireas ning 68 põikireas. Põikiread valiti iga küm-

ne puu järel. Täpsem proovipuude paiknemine ja valik on kirjeldatud peatükis 2.6. Ühes 

reas paiknes 68 proovipuu istutuskohta, kuue rea peale kokku 408 istutuskohta. Vanas 

osas mõõdetud üksikpuude andmed rühmitati esmalt põikiridade kaupa, saades 68 proo-

vipuude gruppi. Proovigrupid rühmitati omakorda mullaliikide kaupa. Vanas osas jagu-

nesid istutuskohad mullaliikide põhjal järgmiselt: Leostunud gleimuld (Go) – 54 (13,2 

%), rähkne gleimuld (Gk) – 48 (11,8 %), õhuke madalsoomuld (Ḿ) – 162 (39,7 %), 

koreserikas rähkne gleimuld (Gkr) – 72 (17,6 %) ja küllastunud turvastunud muld (Go1) 

– 72 (17,6 %). 

 

Lisas 8 toodud tabelis 14 on esitatud 2013. aastal mõõdetud vana osa proovitükkide 

maarjakaskede kõrgusi iseloomustavad statistilised karakteristikud. Aasta 2013 mõõt-

miste seisuga olid vana osa puud 7-aastased. Peatükis „Materjal ja metoodika” on mai-

nitud, et kogu katseala rajati 2008. aastal ning vana osa rajamisel on kasutatud 2-

aastaseid kloonitaimi. Kuigi vana osa puud on katsealal kasvanud sama kaua, käsitletak-

se käesolevas magistritöös taimi nende bioloogilise vanuse järgi. 

 

Proovipuude ellujäänud isendite arv ning väljalangevus mullaliikide lõikes on toodud li-

sas 6 tabelis 11. Suurim väljalangevus esines leostunud gleimullal (33,3 %), samuti oli 

näitaja suur õhukesel madalsoomullal (24,1 %). Rähksel gleimullal oli väljalangevuse 

määr 18,8 %, koreserikkal rähksel gleimullal 13,9 %  ning väikseim oli see näitaja kül-

lastunud turvastunud mullal – 6,9 %. Kokku oli vanas osas algsest puude arvust (408) 

alles jäänud 327, mis teeb vana osa proovipuude väljalangevuse määraks 19,9 %. Kok-

kuvõttes on vana osa puude ellujäämise protsent noore osa puudega võrreldes suurem, 

vastavalt 80,1 % ja 72 %. Erandiks vana osa mullaliikidest oli leostunud gleimuld, mille 

suur väljalangevus võis olla tingitud maapinnale lähedal paiknevast lähtekivimist (17,5–

21 cm), millest on tingitud õhuke huumushorisont. 
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Kuna katsealas toimunud puude istutamine leidis aset ajavahemikus 18.–31. mai 2008. 

a., siis ei saa väita, et istutusaeg oli noore osa puude hukkumise põhjuseks. Võimalikeks 

põhjusteks võib pidada taimede bioloogilist vanust ja mõõtmete erinevust istutamise 

ajal ning istutamisest tingitud inimlikke eksimusi. Sellest tulenevalt võib väita, et istu-

tusmaterjal, mis on 2-aastane, jääb suurema tõenäosusega ellu kui sama-aastane istu-

tusmaterjal. Kultiveerimisel tuleks seega eelistada kauem ettekasvatatud istutusmaterja-

li. 

 

Vanas osas kasvavate maarjakaskede kõrguste testimisel normaaljaotusele Shapiro-

Wilk’i testiga ilmnes asjaolu, et tegemist ei ole normaaljaotusega andmetega (W = 

0,9515, p < 0,05). Et võrrelda omavahel erineval mullaliigil kasvavaid puudegruppe, 

kasutati Wilcoxoni- Mann-Whitney testi. 

 

Ülevaated vana osa maarjakaskede kõrguse hajuvusest prooviuude kaupa mullaliikide 

lõikes on esitatud joonisel 19. Leostunud gleimullal (Go) kasvavate kaskede keskmine 

kõrgus oli 2,74±0,11 m, madalaim puu oli 0,86 ning kõrgem 3,65 m. Rähksel gleimullal 

olid näitajad 3,31±0,09 m, väikseim ning suurim puu kõrgus olid vastavalt 2,12 ja 4,68 

m. Õhukesel madalsoomullal oli keskmine puu kõrgus 3,85±0,03 m,  väikseim 1,78 ja 

kõrgeim 4,93 m. Koreserikkal rähksel gleimullal oli keskmise puu kõrguseks 

3,16±0,05m, madalaim puu 2,26 ning suurim 4,04 m. Küllastunud turvastunud 

gleimullal oli keskmise puu kõrgus 3,83±0,05 m, väikseim ning suurim vastavalt 2,81 ja 

4,93 m. Vanas osas oli kõigi proovipuude keskmine kõrgus 3,53±0,03 m, väikseim puu 

2,81 ning kõrgeim 4,93 m. 

 

Vana osa maarjakaskede keskmised kõrgused mullaliikide lõikes olid usaldatavalt sar-

nased muldade Ḿ ja Go1 (W = 3806, p = 0,3866) ning Gkr ja Gk (W = 1424, p = 

0,1345) vahel. Teistel muldadel kasvavate maarjakaskede omavahelisel võrdlusel ei ol-

nud statistiliselt usaldatavaid sarnasusi (p<0,05). Sarnane tendents puude kõrguse erine-

vuses muldade lõikes on olnud ka aastatel 2010–2012. Mullad Mʹ ja Go1 on arvestades 

puude kõrgusi 7-aastastena sobilikumad maarjakase kasvatamiseks kui Go, Gk ja Gkr. 

Kuna erinevalt teistest uuritud mullaliikidest oli nii õhuke madalsoomuld kui ka küllas-
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tunud turvastunud gleimuld toitainerikkad ja suure veemahutavusega, võib neid tegureid 

pidada puude parema kasvu põhilisteks mõjutajateks. 
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Joonis 19. Vana osa proovipuude keskmist kõrgust iseloomustavad karpdiagrammid 
 

Joonisel 20 on esitatud histogramm, mis iseloomustab vanas osas kõrgusklassidesse jao-

tunud puid vastavalt mullaliigile ning tabelis 5 on esitatud nende kõrguste jaotust ise-

loomustavad momendid asümmeetriakordaja ning ekstsess koos vigadega.  

 

Histogrammilt on näha, et leostunud gleimullal (Go) olevate puude keskmised kõrgused 

on koondunud vasakpoolsele teljele, samuti on nende jaotus laugem, mis on tingitud 

kõrguste ühtlase jaotuse tõttu nelja klassi vahel. Assümmeetriakordaja näitab, et oma 

väärtuste siseselt on leostunud gleimullal kasvavad puud jaotunud paremale ehk kõrge-

mate väärtuste suunas. Võrreldes teiste muldade kõrguste väärtustega, on mulla Go kõr-
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gused siiski madalamad, kõige suuremad kõrgused paiknevad kõrgusklassis 3,37 m. 

Rähkse gleimulla (Gk) kõrguse väärtused on jaotunud sarnaselt normaaljaotusele, mida 

iseloomustab ka nullilähedane asümmeetriakordaja väärtus. Siiski paikneb enamus väär-

tustest klassides 2,75 – 4,00 m, mis asuvad graafiku keskosa lähedal. Õhukesel madal-

soomullal (Ḿ) kasvavate puude kõrgused on jaotunud paremas suunas, mida kinnitab 

ka kolmandat järku põhimoment (-1,536), samuti on suurem osa nendest väärtustest 

graafiku paremal küljel, kus on ka suuremad kõrgusväärtused. Ekstsessi väärtus (7,675) 

näitab, et väärtused on koondunud tihedalt klassi, mille suurus on 4,00 m, ümber. 

Koreserikkal rähksel gleimullal (Gkr) kasvavate puude kõrgused on samuti kaldu pare-

male, siiski paikneb enamus kõrguste väärtustest klassis 3,37 m. Küllastunud turvastu-

nud mullal kasvavate maarjakaskede kõrgused on ühtlasema jaotusega (asümmeetria-

kordaja 0,227), enim väärtusi on koondunud kõrgusklassi 4,00 m. 

 

Kõrgeima väärtusega kõrgusklassis olid esindatud puud, mis kasvasid mullaliikidel Gk, 

Mʹ ja Go1. Graafiku põhjal võib väita, et mullad, millel kasvavate maarjakaskede kesk-

mised kõrgused on suurimad, on õhuke madalsoomuld ning küllastunud turvastunud 

muld. 
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Joonis 20. Kultuuri vanas osas paiknevate maarjakaskede jaotumine kõrgusklassidesse 
mullaliikide lõikes 
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Tabel 5. Kultuuri vana osa puude kõrguste momendid 
Mullaliik Assümmeetriakordaja Assümmeetriakordaja viga Ekstsess Ekstsessi viga 

Go -1,092 0,41 0,947 0,82 

Gk 0,061 0,39 0,201 0,78 

Mʹ -1,536 0,22 7,675 0,44 

Gkr -0,379 0,31 0,437 0,62 

Go1 0,227 0,30 1,372 0,60 

 

Joonisel 21 on esitatud hajuvusdiagramm, mis iseloomustab puude kõrgusi aastal 2013 

ning nende paiknemist vana osa pikiridades mullaliikide lõikes. Suurimad maarjakaske-

de kõrgused asuvad muldadel Mʹ ja Go1, neile järgneb rähkne gleimuld, seejärel 

koreserikas rähkne gleimuld ning madalaimad puud asuvad leostunud gleimullal. 
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Joonis 21. Vanas osas paiknevate proovipuude kõrguste hajuvusdiagramm 
 

Vanas osas kasvavate maarjakaskede keskmised kõrgused aastatel 2010 – 2013 on esita-

tud karpdiagrammil (joonis 22). 
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Leostunud gleimullal kasvavate puude kõrgused on kolme aasta jooksul suurenenud 

keskmiselt ligikaudu 1,5 m, rähksel gleimullal aga ligikaudu 2,2 m, õhukesel madal-

soomullal 1,7 m, koreserikkal rähksel gleimullal 1,6 m ning küllastunud turvastunud 

mullal 1,5 m. 
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Joonis 22. Vana osa maarjakaskede keskmist kõrgust iseloomustavad karpdiagrammid 
mõõtmisaastate ja mullaliikide lõikes 
 

Maarjakaskede kõrgust vanas osas aastate lõikes võisid sarnaselt noore osa puudele mõ-

jutada mulla omadused. Vastavalt lineaarsele mudelile oli puu kõrgus vanas osas sõltu-

vuses mullaliigist (2010 – R2 = 0,4106 p < 0,05; 2011 - R2 = 0,5586 p < 0,05; 2012 - R2 

= 0,4824, p < 0,05; 2013 - R2 = 0,4479 p < 0,05). Veel uuriti lineaarseid seoseid puude 

kõrguste ning teiste mõõtmisandmete vahel.  

 



 81 

Näiteks esines usaldatav seos lähtekivimi sügavuse ja puude kõrguse vahel aastatel 

2010–2013 (R2 = 0,1818, R2 = 0,3191, R2 = 0,2725, R2 = 0,2443), p < 0,05. Sarnaselt 

lineaarmudelile, näitasid Spearmani roo ja Kendalli tau väärtused sarnaseid tulemusi (li-

sa 9 tabel 18). 

 

Lähima kraavi ja puude kõrguse vahel seos puudus (R2 = ~0, p > 0,05). Põhjuseks võis 

olla kraavi kauguse väike varieeruvus, kus lähimad puud olid kraavist 45 m kaugusel 

ning kaugeimad puud 62,5 m kaugusel. Sarnaselt kraavile ei avaldanud lähim dreen 

puude kõrguskasvule mõju (R2 = ~0, p > 0.05. Põhjuseks võis dreeni mõju avaldumises 

olla kraavi lähedus kõikidele puudele. Kendalli tau väärtused näitasid nõrka seost puude 

kõrguste aastal 2011 ning lähima dreeni puhul. Järgmiste aastatega seos hääbus. 

 

Joonisel 23 on kujutatud hajuvusdiagrammi, kus esineb seos lähtekivimi sügavuse ning 

puude kõrguse vahel, eristatud on mullaliigid. Jooniselt on näha, millises lähtekivimi 

sügavuse vahemikus mullaliik levib ning millised on sellel mullaliigil kasvavate puude 

kõrgused.  

 

Suurima vahemikuga on õhuke madalsoomuld, mille puhul on lähtekivimi väikseim sü-

gavus 40 cm ning suurim 130 cm. Jooniselt on näha, et puude kõrgused on stabiilse 

väärtusega varieerudes ja 3,6 ja 4,1 m vahel. 

 

Lähtekivimi sügavuse vahemikus 27 kuni 75 cm levib rähkne gleimuld, millel kasvavad 

puud kõrgusega 2,8 – 3,9 m. Maarjakaskede kõrgus on selgelt väiksem kui küllastunud 

turvastunud gleimullal ja õhukesel madalsoomullal kasvavatel puudel. 

 

Küllastunud turvastunud gleimulla lähtekivimi sügavus varieerub vahemikus 25 kuni 55 

cm ning sellel kasvavate puude mõõtmed on alates 3,4 kuni 4,2 m. 

 

Koreserikka rähkse gleimulla puhul on lähtekivim 22 kuni 35 cm sügavusel. Sellel mul-

laliigil on puud 2013. aasta seisuga kasvanud 3,0 kuni 3,4 meetri kõrguseks. 
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Joonis 23. Vanas osas paiknevate proovipuude kõrguste hajuvusdiagramm vastavalt 
lähtekivimi sügavusele mullaliikide lõikes 
 

Kõige lähedamal maapinnale asuva lähtekivimiga muld katsealal on leostunud 

gleimuld, mille puhul on paekivi 17 kuni 25 cm sügavusel. Sellel mullal kasvanud puud 

on 2013. aasta seisuga saavutanud kõrguse vahemikus 2,6 kuni 3,2 m. 

 

 

3.3.2. Puude kõrguse juurdekasv 
 

Lisas 8 toodud tabelis 15 on esitatud 2013. aastal mõõdetud vana osa proovitükkide 

maarjakaskede kõrguse juurdekasvu iseloomustavad statistilised karakteristikud. Üle-

vaated vana osa maarjakaskede aastase kõrguse juurdekasvu hajuvusest 2011. – 2013. 

aastal on esitatud joonisel 24. Täpsemalt analüüsiti aastate 2011, 2012 ja 2013 puude 

kõrguse juurdekasvu muldade lõikes, kasutades Wilcoxon–Mann–Whitney testi. 
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Puude kõrgus 5 kasvuaasta jooksul, sellest 3 aastat katsealal, on aastaks 2010 soosinud 

puid, mis kasvasid muldadel Mʹ ja Go1, muldadel Gk ja Gkr on puude kõrgused olnud 

vähem edukad ning mullal Go kõige kehvemad. Jälgides viimase aasta kõrguste kesk-

mist juurdekasvu, on märgata, et puud järjestatuna kiireimast aastasest kõrgusjuurde-

kasvust väiksemani, kasvavad muldadel: Gkr, Go1, Mʹ, Gk, ning Go. 

 

Leostunud gleimullal (Go) kasvavate kaskede keskmine aastane kõrguse juurdekasv 

aastal 2013 oli 0,43±0,03 m, madalaim oli 0,08 ning kõrgem 0,74 m. Rähksel gleimullal 

olid näitajad 0,44±0,02 m, väikseim ning suurim kõrguse juurdekasv olid vastavalt 0,11 

ja 0,66 m. Õhukesel madalsoomullal oli keskmine puu kõrguse juurdekasv 0,46±0,01 m,  

väikseim 0,24 ja suurim 0,80 m. Koreserikkal rähksel gleimullal oli keskmise puu kõr-

guse juurdekasvuks 0,52±0,01m, madalaim 0,30 ning suurim 0,78 m. Küllastunud tur-

vastunud gleimullal oli keskmise puu kõrguse juurdekasv 0,47±0,01 m, väikseim ning 

suurim vastavalt 0,28 ja 0,72 m. Vanas osas oli kõigi proovipuude keskmine kõrguse 

juurdekasv aastal 2013 0,47±0,01 m, väikseim 0,08 ning suurim 0,80 m. 

 

Maarjakaskede kõrguse juurdekasvu vanas osas aastatel võisid mõjutada mulla omadu-

sed. Vastavalt lineaarsele mudelile oli puu kõrguse juurdekasv vanas osas sõltuvuses 

mullaliigist aastal 2011 (2011 – R2 = 0,5405 p < 0,05; 2012 – R2 = 0,04677 p < 0,05; 

2013 – R2 = 0,04277 p < 0,05. Mudelist selgub, et aastal 2011 oli kõrguse juurdekasv 

sõltuv mullaliigist, edaspidi aga mitte. Veel uuriti lineaarseid seoseid puude kõrguste 

ning teiste mõõtmisandmete vahel.  

 

Sarnaselt noorele osale, võis vanas osas kõrguskasvu pidurdumise põhjuseks olla aasta-

se kõrguse juurdekasvu maksimumi saavutamine. Muldadel Mʹ ja Go1 toimus see aastal 

2011 ning ülejäänud muldadel paiknevatel puudel aastal 2012. Et seda teooriat kinnita-

da, on tulevikus vaja viia läbi kordusmõõtmisi. 

 

Lähtekivimi sügavuse ja puude kõrguse juurdekasvu vahel esines seos aastal 2011 (R2 = 

0,5405 p < 0,05). Aastal 2012 ja 2013 olid seosed aga olematud (2012 – 0,04677 p < 

0,05 ; 2013 – 0,04277 p < 0,05). Sama tulemust näitasid ka Spearmani ja Kendalli koe-

fitsiendid (τ = 0.6996, p < 2,2e-16, ρ = 0,50175, p < 2,2e-16).  
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Lähima kraavi ja puude kõrguse aastase juurdekasvu vahel seos puudus (R2 = ~0, p > 

0,05). Sarnaselt kraavile ei avaldanud lähim dreen puude jämedusele mõju (2011 – R2 = 

~0, p < 0,05; 2013 – R2 = ~0, p > 0,05). Sama kinnitavad ka Spearmani ja Kendalli koe-

fitsiendid. 
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Joonis 24. Vana osa maarjakaskede keskmist kõrguse juurdekasvu iseloomustavad 
karpdiagrammid mõõtmisaastate ja mullaliikide lõikes 
 

Aastal 2011 toimunud vana osa maarjakaskede kõrguse juurdekasvus muldade lõikes 

ilmnes, et statistiliselt usaldatavalt sarnased olid näitajad muldade Go ja Gkr (W = 1043, 

p = 0,5929) vahel. Ülejäänud muldadel kasvavate puude aastane kõrgusjuurdekasv eris-

tus omavahel. 

 

Aastal 2012 olid statistiliselt usaldatavalt sarnased puude juurdekasvud muldade Go ja 

Gk (W = 606, p = 0,3135), Go ja Mʹ (W = 2472, p = 0,2891), Go ja Gkr (W = 875, p = 

0,07624), Go ja Go1 (W = 1298, p = 0,5245), Gk ja Gkr (W = 1117, p = 0,5255) ning M 

ja Go1 (W = 4011, p = 0,7634) vahel. Aastal 2013 erinesid kõrguse juurdekasvu poolest 
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statistiliselt usaldatavalt puud, mis kasvasid muldadel Gk ja Ḿ, Gk ja Go1, M ja Gkr 

ning Gkr ja Go1. 

 

Aastal 2013 olid statistiliselt usaldatavalt sarnased puude juurdekasvud muldade Go ja 

Gk (W = 710, p = 0,9366), Go ja Mʹ (W = 2016, p = 0,4161), Go ja Go1 (W = 1056, p = 

0,3008), Gk ja Ḿ (W = 2198, p = 0,4331), Gk ja Go1 (W = 1092, p = 0,1615) ning Ḿ 

ja Go1 (W = 3837, p = 0,4343) vahel. Aastal 2013 erines teistest muldadest puude kõr-

guse juurdekasvus vaid koreserikas rähkne gleimuld (Gkr), millel oli teistest muldadest 

kõrgem näitaja. 

 

Viimase kolme aastaga on vanas osas muutunud aastased kõrguse juurdekasvud ühtla-

semaks. Kui aastal 2011 olid vaid kahe mulla aastased juurdekasvud statistiliselt usalda-

tavalt sarnased, siis aastal 2011 erinesid omavahel nelja mullapaari näitajad. Aastal 

2013 toimunud juurdekasv oli siiani statistiliselt usaldatavalt kõige ühtlasem võttes alu-

seks mullaliigid. Teistest erines vaid koreserikas rähkne gleimuld, mille keskmine aas-

tane juurdekasv oli 0,52±0,01 m. 

 

 

3.3.3. Puude juurekaeladiameeter 
 

Lisas 8 toodud tabelis 16 on esitatud 2013. aastal mõõdetud vana osa proovipuude juu-

rekaela diameetrit iseloomustavad statistilised karakteristikud. Ülevaated vana osa 

maarjakaskede juurekaela diameetri hajuvusest 2011. ja 2013. aastal on esitatud joonisel 

25. 

 

Vana osa maarjakaskede keskmine juurekaela diameeter leostunud gleimullal oli 

3,46±0,22 cm, väikseim läbimõõt oli 0,50 ning suurim 5,70 cm. Rähksel gleimullal olid 

näitajad 4,65±0,20 cm, väikseim ning suurim puu juurekaela diameeter olid vastavalt 

2,30 ja 8,50 cm. Õhukesel madalsoomullal oli keskmine puu juurekaela läbimõõt 

6,02±0,09 cm, väikseim 1,10 ja jämedaim 8,20 cm. Koreserikkal rähksel gleimullal oli 

keskmise puu juurekaela diameetriks 4,06±0,11 cm, väikseimaks 2,00 ning suurimaks 

6,00 cm. Küllastunud turvastunud gleimullal oli keskmise puu juurekaela diameeter 
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5,80±0,12 cm, väikseim ning suurim vastavalt 3,90 ja 10,10 cm. Vanas osas oli kõigi 

proovipuude keskmine juurekaela läbimõõt 5,16±0,08 cm, väikseim 0,50 ning jäme-

daim 10,10 cm. Arvestades juurekaela diameetri mõõtmeid aastal 2013 võib järjestada 

suuremast väiksemani mullaliikide järgi: Mʹ, Go1, Gk, Gkr ja Go. 

 

Maarjakaskede juurekaela diameetrit vanas osas aastate lõikes võisid mõjutada mulla 

omadused. Vastavalt lineaarsele mudelile oli puu juurekaela diameeter vanas osas sõl-

tuvuses mullaliigist (2011 – R2 = 0,4565, p < 0,05; 2013 – R2 = 0,4625, p < 0,05. Veel 

uuriti lineaarseid seoseid puude juurekaela diameetri ning teiste mõõtmisandmete vahel.  
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Joonis 25. Vana osa maarjakaskede keskmist juurekaela diameetrit iseloomustavad 
karpdiagrammid mõõtmisaastate ja mullaliikide lõikes 
 

Näiteks esines seos lähtekivimi sügavuse ja puude juurekaela diameetri vahel aastatel 

2011 ja 2013 (R2 = 0,2736, R2 = 0,3146), p < 0,05. Spearmani ja Kendalli koefitsiendid 

aastatel 2011 ja 2103 olid vastavalt ρ = 0,60297 < 2,2e-16, τ = 0,42683 < 2,2e-16 ja ρ = 
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0,66135 < 2,2e-16, τ = 0,47515 < 2,2e-16. Juurekaeladiameetri seosed nii mullaliigiga kui 

lähtekivimi sügavusega on kahe mõõtmisaastaga tugevnenud. 

 

Lähima kraavi ja puude juurekaela läbimõõdu vahel seos puudus (R2 = ~0, p > 0,05). 

Sarnaselt kraavile ei avaldanud lähim dreen puude jämedusele mõju (2011 – R2 = ~0, p 

< 0,05; 2013 – R2 = ~0, p > 0,05). Sama kinnitavad Spearmani ja Kendalli koefitsien-

did. 

 

Vana osa maarjakaskede keskmised juurekaela diameetrid aastal 2011 olid usaldatavalt 

sarnased muldade Gk ja Gkr (W = 1350, p = 0,3266) ning Mʹ ja Go1 (W = 4221, p = 

0,7823) vahel. Aastal 2013 tehtud juurekaela diameetri mõõtmistest ilmnes, et diameet-

rid erinevate mullaliikide peal kasvavate maarjakaskede vahel ei ole enam usaldatavalt 

sarnased. Puud, mis kasvasid õhukesel madalsoomullal olid juurekaelalt keskmiselt jä-

medamad kui ülejäänud mullaliikidel kasvanud isendid. Neile järgnesid jämeduse poo-

lest puud, mis kasvasid küllastunud turvastunud gleimullal, rähksel gleimullal, 

koreserikkal rähksel gleimullal ning väikseimad juurekaela läbimõõdud olid maarjakas-

kedel, mis asusid leostunud gleimullal. 

 

Joonisel 26 on esitatud hajuvusdiagramm, mis iseloomustab puude juurekaela diameet-

rit proovipuude ja mullaliikide lõikes aastal 2013. Suurimad väärtused on mullaliikidel 

M ʹ ja Go1. Väikseimad diameetrid on puudel, mis on kasvanud muldadel Gkr ja Go. 
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Joonis 26. Vanas osas paiknevate proovipuude juurekaela diameetri hajuvusdiagramm 
 

 

3.3.4. Maarjakase välistunnuste esinemine 2011. ja 2013. aastal 
 

Maarjakasele iseloomulike tunnuste ilmnemine vanas osas aastatel 2011 ja 2013 on esi-

tatud tabelis 6. Puude bioloogilised vanused mõõtmiste ajal olid vastavalt 5 ja 7 aastat. 

 

Tabel 6. Tunnuste esinemine vana osa puudel aastal 2011 ja 2013 
2011 2013 

Mullaliik 
Olemas Puudu Tunnuseid (%) Olemas Puudu Tunnuseid (%) 

Go 4 32 11,1 26 10 72,2 
Gk 12 27 30,8 38 1 97,4 
Mʹ 91 32 74,0 123 0 100 
Gkr 1 61 1,6 57 5 91,9 
Go1 48 19 71,6 67 0 100 
Kokku 156 171 47,7 311 16 95,1 
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Aastal 2011 esines mõõdetud puudest enim maarjakasele omaseid paksendeid oli õhu-

kesel madalsoomullal ning küllastunud turvastunud gleimullal kasvavatel puudel, vasta-

valt 74 ja 71,6 % puudest. Rähksel gleimullal kasvavad puud omasid 30,8 % juhtudest 

tunnuseid, leostunud gleimulla puud 11,1 % ning kõige vähem tunnuseid esines puudel, 

mis kasvasid koreserikkal rähksel gleimullal (1.6 %). 

 

Aastaks 2013 olid õhukese madalsoomullal ning küllastunud turvastunud mullal kasva-

vatel puudel kõigil tunnused olmnenud. Rähksel gleimullal kasvavatel puudel on maar-

jakasele iseloomulikud paksendid olemas 97,4 % isenditest, koreserikkal rähksel 

gleimullal on tunnuseid 91,9 % puudest. Kõige vähem paksendeid on puudel, mis kas-

vavad leostunud gleimullal (72,2 %). 

 

Kahe mõõtmisaasta tulemustes esines erinevus muldade Go ja Gkr vahel. Kui aastal 

2011 oli koreserikkal rähksel gleimullal leostunud gleimullaga võrreldes suhtarvult vä-

hem tunnuseid, siis aastaks 2013 on koreserikkal rähksel gleimullal kasvavatel puudel 

tunnuseid enam. 

 

Lähtudes tabelis esinevatest tulemustest võib öelda, et vana osa muldadel kasvavate 

maarjakaskede tunnused esinevad pooltel puudel pärast viit kasvuaastat. Viiest kasvu-

aastast kolm on puud kasvanud katsealal. Aastaks 2013 ehk pärast viit kasvuaastat kul-

tuuris on kokkuvõttes peaaegu kõigil puudel ilmnenud tunnused. Muldade lõikes eraldi 

vaadatuna ei ole pärast viit kultuuris kasvanud aastat iseloomulikke paksendeid üle 25 

% puudel, mis kasvasid leostunud gleimullal. 

 

Võrreldes tunnuste ilmnemist noores ja vanas osas, võib andmete põhjal väita, et noore 

osa puudel tekkisid maarjakasele omased paksendid varem ning neid esinesrohkemal 

arvul puudest. 
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3.4. Noore ja vana osa puude võrdlus erinevate aast ate lõikes 
 

Katseala rajamisel aastal 2008 olid vana osa puud 2–aastased ning noores osas sama-

aastased taimed. Kuna kumbki partii kloontaimi on kasvanud sama aja katsealal (viis 

aastat), on võimalik analüüsida, kas vana osa puudel, mille bioloogiline vanus on seitse 

aastat, on olnud edumaa noore osa taimede ees, mis on bioloogiliselt 5-aastased. Jooni-

sel 27 on esitatud karpdiagramm, mis näitab kõrguse hajuvust võrreldes puid noores ja 

vanas osas, mil mõlema bioloogilised vanused on 5 aastat.  
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Joonis 27. Vana ja noore osa bioloogiliselt samavanuselisi puude keskmisi kõrguseid 
iseloomustavad karpdiagrammid 
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Joonis 28. Vana ja noore osa keskmist puu kõrgust pärast 5 aastat katsealal kasvamist 
iseloomustavad karpdiagrammid 
 

Kasutades Wilcoxon–Mann–Whitney testi, uuriti taimede kõrguse, aastase kõrguse 

juurdekasvu ning juurekaeladiameetri erinevusi. 

 

Kõrvutades noore osa puude kõrgusi aastal 2013 ning vana osa puude kõrgusi 2011. 

aastal, ilmnes, et puud olid keskmise kõrguse poolest erinevad (W = 598757, p < 2,2e-

16). Noore osa puude kõrgus oli selles bioloogilises vanuses statistiliselt usaldatavalt 

suurem. Võrreldes noore osa puude kõrgust aasta 2013 seisuga ning vana osa sama näi-

tajat aastal 2012 oli erinevus ikkagi suur (W = 497586, p < 2,2e-16). Võrreldes mõlema 

osa kõrgusi aastal 2011 ilmnes, et puude keskmised kõrgused olid statistiliselt usaldata-

valt sarnased (W = 323086, p = 0,4826). Sarnased olid ka noore ja vana osa puude kõr-
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gused aastatel 2012 (W = 328030, p = 0,7885). Aastatel 2011 ning 2010 olid vana osa 

puude kõrgused suuremad kui noore osa puude vastavad näitajad (W = 269309, p = 

5,903e-08, W = 258233, p = 1,618e-10). Kuni aastani 2011, kaasa arvatud, oli vana osa 

puude keskmine kõrgus suurem kui noore osa puude vastav näitaja. Aastal 2012 möö-

dusid noore osa maarjakased kõrguse poolest nendest bioloogiliselt 2 aastat vanematest 

puudest. 

 

Joonisel 28 on esitatud karpdiagramm, mis näitab kõrguse hajuvust võrreldes puid noo-

res ja vanas osas, mil mõlemad on katsealal kasvanud 5 aastat.  

 

Noore osa puude keskmine kõrgus 2013. aastal oli sarnane, mis vana osa puudel samal 

aastal (W = 323086, p = 0,7587). Seega ei sõltunud keskmine puude kõrgus kahe uuri-

tud istutusmaterjali vanusevahest. Arvestades puude keskmisi kõrgusi aastal 2013 võib 

soovitada maarjakaasikute rajamist ka sama-aastaste kloontaimedega. 

 

Samuti sai võrreldud puude aastaseid keskmisi juurdekasve aastatel 2011–2013. Aastal 

2013 toimunud juurdekasv noore osa puudel ning 2011. aastal toimunud vana osa puude 

kõrguse juurdekasv olid statistiliselt erinevad (W = 230456, p < 2,2e-16), vana osa juur-

dekasv oli suurem. Samuti oli ka vanas osas 2012. aasta juurdekasv suurem kui 2013. 

aasta juurdekasv noores osas (W = 264637, p = 5,442e-09). Võrreldes mõlema osa aasta 

2013 kõrguse juurdekasvusid, ilmnes, et näitajad olid statistiliselt sarnased (W = 

325974, p = 0,6535). Aastal 2012 toimunud kõrguse juurdekasv noore osa puudel erines 

sama aasta näitajast vanas osas (W = 487655, p < 2,2e-16) ning näitajast vanas osas aas-

tal 2011 (W = 419555, p = 8,161e-15). Statistika järgi oli noores osas aastal 2012 suurem 

keskmine aastane kõrgusjuurdekasv kui vanas osas aastatel 2012 ja 2011. Aastal 2011 

toimunud keskmine kõrgusjuurdekasv noores osas oli väiksem võrreldes sama aasta näi-

tajaga vanas osas (W = 319497, p = 0,8455). Puude keskmine aastane juurdekasv oli 

aastal 2011 suurem vana osa puudel, aastal 2012 oli kiirem aastane kõrgusjuurdekasv 

noore osa puudel. Aastal 2013 toimunud kõrguse juurdekasvus olid noore ja vana osa 

puud sarnased. 
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Kui aastal 2011 toimus vana osa puudel intensiivne kõrgusjuurdekasv, siis aastal 2012 

oli kõrguse juurdekasv vähenenud. Aastal 2012 oli noore osa puudel kõrguse juurde-

kasv suurim ning aastaks 2013 oli see vähenenud. Aastaks 2013 oli nii noore kui vana 

osa puude aastane juurdekasv ühtlustunud. Kõrguse juurdekasvu maksimumid saabusid 

vanas osas aastal 2011 ning noores osas 2012, mida näeb ka joonistelt 17 ja 24. 

 

Võrreldes vana ja noore osa puude juurekaeladiameetrit, ilmnes, et aastal 2013 mõõde-

tud noore osa puude juurekaela jämedus oli suurem kui vana osa puude sama näitaja 

aastal 2011 (W = 634723, p < 2,2e-16). Võrreldes omavahel aastal 2013 mõõdetud noore 

ja vana osa juurekaela diameetreid, oli keskmine väärtus nende vahel erinev (W = 

358074, p = 0,01783). Jämedamaks osutusid puud noores osas. Puude keskmised läbi-

mõõdud aastal 2011 näitasid, et kahe osa puud olid selle näitaja poolest sarnasemad (W 

= 342540, p = 0,3148) kui aastal 2013, kuid noore osa puude keskmine juurekaela dia-

meeter oli statistiliselt usaldatavalt suurem vana osa puude näitajast (W = 342540, p = 

0,8426, ühepoolne test). Noore osa puud olid aastaks 2011 oma keskmise juurekaela-

diameetri poolest ületanud vana osa puid. Aastaks 2013 olid kahe osa puude keskmised 

juurekaela läbimõõdud enam eristunud. 

 

Joonisel 29 on esitatud karpdiagramm, mis näitab juurekaeladiameetri hajuvust võrrel-

des puid noores ja vanas osas, mil mõlema bioloogilised vanused on 5 aastat.  

 

Joonisel 30 on esitatud karpdiagramm, mis näitab juurekaela diameetri hajuvust võrrel-

des puid noores ja vanas osas, mil mõlemad on katsealal kasvanud 5 aastat.  

 

Sarnaselt puude kõrgusele oli noorem istutusmaterjal möödunud vanemast juurekaela 

diameetri poolest, see toimus 3 kasvuaasta jooksul. Sellest tulenevalt võib ka selle võrd-

luse tulemuste põhjal soovitada nooremat istutusmaterjali maarjakasekultuuri rajami-

seks. 

 

Puud, mis olid katsealal kasvanud 3 aastat (vana osa puud 2011. aastal) olid võrreldes 5 

aastat kultuuris kasvanud puudega (noore osa puud 2013. aastal) juurekaela diameetri 
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poolest väiksemad. Kuigi istutusmaterjali vanusevaheks oli 2 aastat, ei andud see vane-

matele taimedele edumaad. Määravaks teguriks sai siiski kasvamine katsealal.  
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Joonis 29. Vana ja noore osa bioloogiliselt samavanuselisi puude keskmisi juurekaela 
diameetreid iseloomustavad karpdiagrammid 
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Joonis 30. Vana ja noore osa keskmist puu juurekaela diameetrit pärast 5 aastat katse-
alal kasvamist iseloomustavad karpdiagrammid 
 

 

3.5. Laasimise mõju maarjakaskede lehtedele ning 
fotosünteesile 
 

3.5.1. Lehetunnused 
 

Maarjakaskede lehetunnuseid analüüsiti 2013. aasta augustikuul välitöödel kogutud 

kokku 100 lehe põhjal. Lisas 10 tabelis 19 on esitatud fotosünteesiaktiivsuse mõõtmise 

mudelpuudelt korjatud lehtede parameetrid ning nende õhulõhede tihedus. Iga puu 

külgvõrselt ja ladvast korjati kummastki 5 lehte ning iga rida on viie lehe keskmine tu-

lemus. 
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Laasitud puude külgvõrse lehe pindala (11,14±0,39 cm2) oli väiksem võrreldes laasima-

ta puude külgvõrse lehe pindalaga (11,60±0,82 cm2). Kahe grupi külgvõrsete lehtede 

keskmise ümbermõõdu võrdlemisel ilmnes, et näitaja oli samuti suurem laasimata puu-

de puhul 17,62 cm ning laasitud puude lehtede keskmine ümbermõõt oli 16,79 cm. Laa-

simata puude lehtede keskmised pikkused ja laiused olid laasitud puude näitajatest suu-

remad, vastavalt 4,98 ja 3,89 ning 4,79 ja 3,82 cm. Lehtede laiuse ja pikkuse suhtes ei 

olnud erilisi erinevusi: laasimata puude lehed olid 0,78 ning laasitud 0,80. Laasitud 

puude külgvõrse lehtede õhulõhede keskmine tihedus osutus suuremaks kui laasimata 

puude näitaja, vastavalt 21,52 tuh. cm-1 ja 21,18 tuh. cm-1. Arvestades külgvõrse lehe 

keskmist pindala ja õhulõhede tihedust, leiti keskmine õhulõhede arv lehe kohta – tule-

museks oli laasimata puude lehtede õhulõhede suurem arv (246,92 tuh.) võrreldes laasi-

tud puude lehtedega (239,04 tuh.). Laasimata puude õhulõhede tihedus lehe kohta oli 

tingitud suuremast lehe pindalast. 

 

Võrreldes laasitud ja laasimata puude ladvalehtede keskmist pindala, oli esimesel näita-

ja suurem, vastavalt 14,26±0,68 cm2 ja 10,70±0,97 cm2. Sama tulemus oli ladvalehtede 

ümbermõõdu puhul, kus laasitud puul oli näitaja 19,72 cm ning laasimata puul 16,61 

cm. Samuti olid laasimata puude ladvalehtede pikkused ja laiused suuremad võrreldes 

laasimata puude lehtede näitajatega, vastavalt 5,29 ja 4,47 cm ning 4,74 ja 3,74 cm. 

Laiuse ja pikkuse suhe laasimata puude puhul (0,79) näitas, et need olid võrreldes laasi-

tud puude lehtedega (0,84) pigem piklikumad. Õhulõhesid esines tihedamalt laasitud 

puude ladvalehtedel (27,52 tuh. cm-1) võrreldes laasimata puude ladvalehtedega (24,01 

tuh. cm-1). Arvestades ladvalehtede keskmist pindala ja õhulõhede tihedust, leiti kesk-

mine õhulõhede arv lehe kohta – tulemuseks oli laasitud lehtedel õhulõhede suurem arv 

(388,20 tuh.) võrreldes laasimata puude lehtedega (254,05 tuh.). Kuna nii õhulõhede ti-

hedus kui ka lehe pindala oli laasitud puude ladvalehtedel laasimata puude näitajast suu-

remad, oli ka õhulõhede arv lehe kohta esimese puhul suurem. 

 

Kasutades Wilcoxon-Mann-Whitney testi, ilmnes, et laasitud ja laasimata puude kõikide 

lehtede pindala vahel oli statistiliselt usaldatav erinevus (W = 14400, p = 1,239e-06). 

Sama tulemus oli ka ümbermõõtude võrdlemisel (W = 14400, p = 1,239e-06). Pikkus ja 

laius erinesid laasitud puude gruppide vahel statistiliselt usaldatavalt, vastavalt W = 
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15200, p = 3,232e-05 ning W = 13800, p = 7,745e-08. Erinevus laasitud ja laasimata puu-

de lehtede õhulõhede tiheduse ja õhulõhede arvu kohta lehes oli samuti suur, vastavalt 

W = 14600, p = 2,874e-06 ja W = 12600, p = 1,45e-10. 

 

Joonisel 31 on esitatud karpdiagramm, mis iseloomustab lehtede pindala hajuvust lehte-

de asukoha ja puude laasituse lõikes. 

 

Külg.Laasimata Latv.Laasimata Külg.Laasitud Latv.Laasitud

10
12

14
16

18

Lehe pindala sõltuvalt asukohast ja puu laasitusest

Lehe asukoht / okste laasitus

Le
he

 p
in

da
la

  
 c

m
2

 

Joonis 31. Mudelpuude lehtede pindala iseloomustavad karpdiagrammid lehtede asuko-
ha ja okste laasituse lõikes 
 

Tulemustest selgus, et sama puu lehed erinevad üksteisest pindalalt kuni 1,3 korda. Laa-

simata maarjakaskede ladvalehed (10,70±0,29 cm2) osutusid külgvõrselehtedest 

(11,60±0,19 cm2) väiksemaks. Laasitud puude ladvalehed olid külgvõrsel kasvanud leh-

tedest keskmiselt suurema pindalaga, vastavalt 14,26±0,32 ja 11,14±0,14 cm2. Laasima-

ta puude keskmine lehe pindala (11,15±0,18 cm2) oli väiksem laasitud puu näitajast 

(12,70±0,21 cm2). Kuigi laasitud puude külgvõrsete lehed olid keskmistest laasimata 
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puude külgvõrse lehtedest väiksemad, olid laasitud puude ladvalehed laasimata puude 

ladvalehtedest oluliselt suuremad. 

 

Joonisel 32 on kujutatud karpdiagrammi, mis iseloomustab laasitud ja laasimata puude 

lehtede õhulõhede tihedust. 

 

Andmetest selgus, et sama puu lehed erinevad üksteisest õhulõhede tiheduse poolest 

kuni 1,3 korda. Laasimata maarjakaskede ladvalehtede õhulõhede tihedus (24,01±0,14 

tuh. cm-2) osutus külgvõrse lehtede näitajast (21,18±0,21 tuh. cm-2) suuremaks. Sarnane 

olukord oli ka laasitud puude lehtede puhul, vastavalt 27,52±0,16 ning 21,52±0,10 tuh. 

cm-2. Õhulõhede tihedus oli ladvas olevates lehtedes suurem kui külgvõrse lehtedes. 

Laasitud puude puhul oli erinevus suurem, ligikaudu 6 tuhat tk cm-2. Laasimata puude 

keskmine lehe õhulõhede tihedus (22,60±0,16 tuh. cm-2) oli väiksem laasitud puu näita-

jast (24,52±0,23 tuh. cm-2). 
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Joonis 32. Mudelpuude õhulõhede tihedust iseloomustavad karpdiagrammid lehtede 
asukoha ja okste laasituse lõikes 
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Joonisel 33 on esitatud karpdiagramm, kus andmed arvestavad õhulõhede tihedust ning 

lehe pindala. Karpdiagrammid iseloomustavad õhulõhede hajuvust keskmise lehe pind-

ala kohta. 

 

Sama puu lehed erinevad üksteisest õhulõhede tiheduse poolest lehe pindala kohta kuni 

1,6 korda. Laasimata maarjakaskede ladvalehtede õhulõhede tihedus lehe pindala kohta 

(254,05±5,63 tuh.) osutus külgvõrse lehtede näitajast (246,92±4,86 tuh) suuremaks. 

Sarnane olukord oli ka laasitud puude lehtede puhul, vastavalt 388,2±7,51 ja 

239,04±2,62 tuh. Tulemusele, et ladvalehtede õhulõhede tihedus on alumiste lehtede 

näitajaga võrreldes suurem jõudis ka Eensalu et al. (2008). Laasimata puude keskmine 

lehe õhulõhede arv (250±3,72 tuh.) oli väiksem laasitud puu näitajast (313,62±6,61 tuh). 
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Joonis 33. Mudelpuude õhulõhede arvu lehe kohta iseloomustavad karpdiagrammid 
lehtede asukoha ja okste laasituse lõikes 
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3.5.2. Fotosünteesi aktiivsuse näitajad 
 

Joonistel 34, 35 ja 36 on esitatud netoassimilatsiooni määr (µmol m-2 s-1), õhulõhede 

juhtimine (mmol m-2 s-1) ja süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus (osakest miljoni 

kohta ehk ppm) lehtede asukoha ja puude laasituse lõikes. 

 

Laasimata grupis oli netoassimilatsiooni määr külgvõrse lehtedes keskmiselt 11,91±0,21 

ning ladvalehtedes 11,43±0,18 µmol m-2 s-1. Laasitud puudel olid vastavad näitajad 

14,79±0,45 ning 14,96±0,34 µmol m-2 s-1. Kokkuvõttes oli laasimata puude lehtede 

keskmine netoassimilatsiooni määr 11,67±0,14 ning laasitud puu näitaja 14,88±0,28 

µmol m-2 s-1. Seos puu laasituse ja netoassimilatsiooni määra vahel oli madal, aga statis-

tiliselt usaldatav (R2 = 0,2038, p < 0,05), lehe asukoht ei omanud mõju ning ei olnud ka 

statistiliselt usaldatav (R2 = -0,002038 p = 0,6642). 
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Joonis 34. Mudelpuude assimilatsiooni määra iseloomustavad karpdiagrammid lehtede 
asukoha ja okste laasituse lõikes 
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Laasimata grupis oli õhulõhede juhtivus külgvõrse lehtedes keskmiselt 149,1±5,69 ning 

ladvalehtedes 124,93±3,27 mmol m-2 s-1. Laasitud puudel olid vastavad näitajad 

157,59±6,49 ning 176,65±4,03 mmol m-2 s-1. Kokkuvõttes oli laasimata puude õhulõhe-

de juhtivus 137,02±3,38 ning laasitud puu näitaja 167,12±3,87 mmol m-2 s-1. 

 

Laasimata grupis oli süsihappegaasi kontsentratsiooni vähenemine külgvõrse lehtede 

puhul keskmiselt 23,11±0,41 ning ladvalehtede puhul 22,22±0,34 osakest miljoni kohta 

(ppm). Laasitud puudel olid vastavad näitajad 28,48±0,87 ning 28,86±0,63 ppm. Kok-

kuvõttes oli laasimata puude lehtede süsihappegaasi kontsentratsiooni vähenemine 

22,67±0,27 ning laasitud puu näitaja 28,67±0,53 ppm. 
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Joonis 35. Mudelpuude õhulõhede juhtivust iseloomustavad karpdiagrammid lehtede 
asukoha ja okste laasituse lõikes 
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Joonis 36. Mudelpuude süsihappegaasi kontsentratsiooni vähenemist iseloomustavad 
karpdiagrammid lehtede asukoha ja okste laasituse lõikes 
 

Joonisel 37 on esitatud hajuvusdiagramm, mis iseloomustab netoassimilatsiooni määra 

ja õhulõhede tiheduse vahelist seost okste laasituse ning lehtede asukoha lõikes. Kasu-

tades Spearmani korrelatsioonianalüüsi oli tulemuseks, et roo väärtus on 0,18 ning p < 

0,05, mis tähendab nõrka, kuid statistiliselt usaldatavat, seost. Analüüsides lehe pindala 

ja netoassimilatsiooni seost, oli tulemuseks samuti nõrk seos (roo = 0,15, p< 0,05). 

 

Joonisel on näha, et laasitud puude lehtede netoassimilatsiooni määr oli vahemikus 4 

kuni 27 ning laasimata puude näitaja 4 kuni 16 µ mol m-2 s-1. Laasitud puude puhul on 

netoassimilatsiooni määr intensiivsem ning õhulõhede arv on ühtlane. Laasimata puude 

puhul toimub netoassimilatsioon intensiivsemalt väiksema õhulõhede tiheduse puhul. 

 

Joonisel 38 on hajuvusdiagrammina esitatud netofotosünteesi ja õhulõhede juhtivuse 

seos. Spearmani analüüsi tulemusena selgus, et roo = 0,64 p < 0,05, mis tähendab kahe 

tunnuse vahelist keskmist seost. Laasitud ladva- ja külgvõrse lehtede õhulõhede juhtivu-

se suurenemisega intensiivistub ka netoassimilatsiooni määr. Laasimata puude puhul on 
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muutus samasuunaline, aga sama õhulõhede juhtivuse korral on netoassimilatsiooni-

määr madalam. 
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Joonis 37. Mudelpuude õhulõhede tihedust ning netoassimilatsiooni iseloomustav haju-
vusdiagramm lehtede asukoha ja okste laasituse lõikes 
 

Joonisel 39 on hajuvusdiagramm, kus on esitatud õhulõhede juhtivus ning õhulõhede ti-

hedus. Nende vaheline seos Spearmani korrelatsioonianalüüsi tulemusena on: roo = 

0,33, p < 0,05. Seose tugevus on keskmise ja madala vahel. Laasitud puude õhulõhede 

juhtivus ei olnud mõjutatud õhulõhede tihedusest, samas laasimata puude puhul tõi suu-

rem õhulõhede tihedus kaasa õhulõhede juhtivuse suurenemise. Laasitud puude õhulõ-

hede juhtivus oli suurem ka väiksema õhulõhede tiheduse juures. See võis olla tingitud 

õhulõhede suurusest. Kuna käesolevas magistritöös ei uuritud õhulõhede mõõtmeid, et 

saa väita, et laasitud puude õhulõhede mõõtmed oleksid suurenenud. 
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Joonis 38. Mudelpuude õhulõhede juhtivust ning netoassimilatsiooni iseloomustav ha-
juvusdiagramm lehtede asukoha ja okste laasituse lõikes 
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Joonis 39. Mudelpuude õhulõhede juhtivust ning õhulõhede tihedust iseloomustav ha-
juvusdiagramm lehtede asukoha ja okste laasituse lõikes 
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Kokkuvõte 
 

Maarjakask on tuntud oma kauni salmilise mustrilise puidutekstuuri poolest. Sellest tu-

lenevalt on nõudlus tema väärtusliku puidu järele maailmas jätkuvalt suur. Looduslikult 

esineb maarjakaske Eestis harva, kuid üha enam on hakatud maarjakaske kultiveerima 

endistele väheviljakatele ja söötis põllumajanduskõlvikutele.  

 

Käesoleva töö eesmärk oli hinnata maarjakase kultuurpuistut erinevatel muldadel, selgi-

tamaks välja puude sõltuvust kasvukoha mullastikutingimustest ja veerežiimist. 

 

Põhja-Eestis asuva katseala uurimisel selgus, et maarjakaskede kasv kultuuris oli mulla-

tüüpide lõikes erinev. Töö planeerimisfaasis oli püstitatud hüpotees, mille puhul eeldati, 

et puude keskmised aastased juurdekasvud on suuremad mullaliikidel, kus ka puude 

kõrgused on suurimad. Analüüsi käigus selgus, et noores osas kasvasid kõrgeimad puud 

õhukesel madalsoomullal. Kuigi aastal 2011 oli aastane juurdekasv sellel mullal kasva-

vatel maarjakaskedel suurim, toimus aastal 2012 muutus, kus suurim aastane juurdekasv 

esines rähksel gleimullal kasvavatel puudel. Samuti paiknesid aastal 2013 parima kesk-

mise juurdekasvuga puud rähksel gleimullal. Leiti, et selle põhjuseks võib olla asjaolu, 

et õhukesel madalsoomullal kasvavad puud jõudsid varem aastase juurdekasvu maksi-

mumini (2011. a.) ning rähksel gleimullal kasvavatel puudel saabus see aasta hiljem. 

Sellest punktist edasi toimub põhiline juurdekasv radiaalsuunas ning kõrguse juurde-

kasv on teisejärguline. Sarnane tendents oli ka vanas osas kasvavate puude puhul – 

õhukesel madalsoomullal ning küllastunud turvastunud mullal kasvanud puude kõrgu-

sed ületasid puid, mis kasvasid leostunud gleimullal, rähksel gleimullal ning 

koreserikkal rähksel gleimullal. Kui aastal 2011 oli kõrgemate puudega mullaliikidel 

kasvavate puude aastane kõrguse juurdekasv teistest parem, oli see näitaja aastaks 2012 

järsult vähenenud ning aastal 2013 veelgi väiksem. Ülejäänud kolme mullaliigi puudel 

oli parim aastane kõrguse juurdekasv aastal 2012 ning aastaks 2013 olid nende puude 
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aastased juurdekasvud küll vähenenud, aga mitte sellise tempoga nagu lõhukese madal-

soomullal ning küllastunud turvastunud mullal kasvavatel puudel. Seega jõudis mõle-

mas osas kõrgeimate puude kõrguse juurdekasv maksimumini aastal 2011 ning mada-

lamatel puudel aastal 2012. 

 

Teises esitatud hüpoteesis eeldati, et puude väljalangevus oli mõjutatud istutusmaterjali 

vanusest. Töö tulemustest ilmnes, et noores osas oli väljalangevus 28 ning vanas osas 

19,9 %. Vanas osas kasutatud 2-aastane istutusmaterjal osutus kasvamaminekul elujõu-

lisemaks kui noores osas kasutatud sama-aastane istutusmaterjal. Samu mullaliike võr-

reldes olid tulemused sarnased: noores osas rähksel gleimullal oli väljalangevus 25 ning 

vanas osas 18,8 %; noores osas õhukesel madalsoomullal oli väljalangevus 36 ning va-

nas osas 24,1 %. Vanas osas oleva kolme ülejäänud mullaliigi väljalangevused olid: 

leostunud gleimuld – 33,3 %, koreserikas rähkne gleimuld – 13,9 % ning küllastunud 

turvastunud gleimuld – 6,9%. Vanas osas erandiks oleva mullaliigi leostunud gleimuld 

suur väljalangevus võis autori arvates olla tingitud õhukesest huumushorisondist (17,5–

21 cm). Tööst ilmnes ka, et sama-aastane istutusmaterjal oli suurema suremusega ning 

puude väljalangevus on seda väiksem, mida vanem oli istutusmaterjal. 

 

Kolmanda hüpoteesina peeti maarjakasele omaste paksendite avaldumist tüvedel seo-

tuks mullaliigiga, millel puud kasvavad. Tunnuste avaldumine noores osas aastal 2011 

näitas, et tunnused esinesid 62,4 % puudest, seejuures õhukesel madalsoomullal paikne-

vatel puudel olid paksendid olemas 78,8 % ning rähksel gleimullal 49,2 %. Aastaks 

2013 oli noore osa puudel tunnused 96,4 % puudest, seejuures õhukesel madalsoomullal 

kasvavatest maarjakaskedest esines paksendeid 99,1 % ning rähksel gleimullal 94,4 %. 

Noores osas kasvavate puude näitel omasid üle kolmveerandi õhukesel madalsoomullal 

kasvavatest puudest 3–aastastena tunnused, rähksel gleimullal oli neid alla poole. 

 

Vanas osas oli aastal 2011 tunnused muldade lõikes puudel: leostunud gleimuld – 11,1 

%, rähkne gleimuld – 30,8 %, õhuke madalsoomuld – 74,0 %, koreserikas rähkne 

gleimuld – 1,6 % ning küllastunud turvastunud gleimuld – 71,6 %. Aastaks 2013 olid 

tunnused muldade lõikes puudel: leostunud gleimuld – 72,2 %, rähkne gleimuld – 97,4 

%, õhuke madalsoomuld – 100 %, koreserikas rähkne gleimuld – 91,9 % ning küllastu-
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nud turvastunud gleimuld – 100 %. Sarnaselt noorele osale oli puudel, mis kasvasid 

õhukesel madalsoomullal enamikul olemas tunnused, seevastu rähksel gleimullal oli 

neid vähe. Vanas osas osutus tunnuste esinemine eeskujulikuks küllastunud turvastunud 

mullal. Leostunud gleimullal ning koreserikkal rähksel gleimullal kasvavatel puudel 

esines aastal 2011 paksendeid vähe ning ka aastaks 2013 oli nendel muldadel kasvavatel 

puudel tunnuseid teistel muldadel kasvavatest puudest vähem. Antud tulemused viita-

vad seosele mullaliigi ning maarjakasele omaste paksendite tekkimisele puudel. 

 

Neljanda esitatud hüpoteesiga eeldati, et puude laasimine mõjutab sama aasta fotosün-

teesi aktiivsust, olles positiivse mõjuga. Tulemustest selgus, et laasitud puudel oli lad-

vas olevate lehtede pindala suurem kui laasimata puude ladvalehtede pindala. Samas 

laasitud puude külgvõrse lehed olid oma pindalalt sarnased ning kohati ka väiksemad 

võrreldes laasimata puude külgvõrse lehtede pindalaga. Laasitud puude ladvalehtedes 

oli suurem ka õhulõhede tihedus. Netoassimilatsiooni määr laasitud puude lehtedes oli 

suurem laasimata puude näitajatest. Õhulõhede juhtivus oli suurem vaid laasitud puude 

ladvalehtedel, külgvõrselehed olid selle näitaja poolest sarnased. Süsihappegaasi kont-

sentratsiooni muutumine oli intensiivsem laasitud puude puhul, mis viitas aktiivsele 

õhuvahetusele. Tulemustest ilmnes, et netoassimilatsiooni määr oli laasitud puude leh-

tedel vahemikus 4 kuni 27 ning laasimata puude lehtede netoassimilatsioon 4 kuni 16 µ 

mol m-2 s-1. Statistilisest analüüsist selgus, et nõrk, kuid statistiliselt usaldatav seos esi-

neb puu laasituse ja netoassimilatsiooni määra vahel. Seega ei saa väita, et puude laasi-

mine ei mõjutaks allesjäänud lehtede fotosünteesi aktiivsust. 

 

Eelnevalt saadud tulemused kinnitasid, et kaugus kraavist ja dreenist ei mõjuta puude 

takseertunnuseid. Kuigi kaugus kraavidest ja dreenidest ei mõjutanud tulemusi, tuleb 

arvestada, et katseala on piiratud kolmest küljest kraaviga ning on seepärast ühtlaselt 

kuivendatud. Olukorras, kus kuivendus puudub, oleksid uuritavad mullad looduslikus 

olekus ehk alaliselt niisked ning maarjakask kasvaks seal vaevarikkalt. 

 

Magistritööst avaldus, et antud tingimustes sobivad maarjakase kasvuks enim viiest 

vaadeldavast mullatüübist õhuke madalsoo (Mʹ) ning küllastunud turvastunud muld 

(Go1), samad olid ka bakalaureusetöö tulemused. Kahe aasta möödudes on mullad Mʹ 
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ning Go1 jäänud sobivaimaks põllul esinevatest muldadest. Nendel mullatüüpidel olid 

paremad puude kasvuparameetrid: puu kõrgus (h) ning juurekaela diameeter (d0). Samas 

oli viimase aasta juurdekasv olnud parem muldadel, kus puude keskmine kõrgus on ma-

dal.  

 

Kuigi sama-aastase istutusmaterjaliga puudel esineb tunnuseid enam ning nad on saavu-

tanud suurema kõrguse ja juurekaeladiameetri, on nende suremus kultuuris suurem. Ar-

vestades meristeemmeetodil paljundatud istiku hinda, tasuks soetada kultuuri rajamiseks 

2-aastaseid istikuid, mitte nooremaid. 

 

Maarjakaskede laasimine on puudele kasulik, kuna selle tegevusega antakse puule sirge 

tüvi, mis puidu realiseerimisel väärtust juurde lisab. Kuigi mingiks ajaks väheneb foto-

sünteesi pind, siis mõne aastaga on see pind taastunud. Pärast laasimist allesjäänud le-

hed on muutunud fotosünteesiprotsessis aktiivsemaks ning see vähendab mingil määral 

kaotatud lehepinnast tingitud puudust. 

 

Saadud tulemuste toetudes võib väita, et suurimaks maarjakase kasvu mõjutajaks on 

siiski mullatüüp ning ka lähtekivimi sügavus. Uuritud puude näitel võib soovitada raja-

da maarjakaasik õhukesele madalsoomullale ning küllastunud turvastunud mullale. 

Kindlasti tuleks vältida maarjakaskede istutamist leostunud gleimullale. 

 

Et mõista maarjakase kasvukäiku võiks rajatud proovitükkidel tulevikus viia läbi kor-

dusmõõtmisi, et koguda selle puu kasvu hästi kirjeldav andmestik ning võimalusel luua 

seda omapärase väärispuu mõõtmeid iseloomustav kasvumudel.  

 

Arusaamaks mullaliigi mõju puudele tuleks korraldada ka juurekava ja võrastiku uurin-

gud. Saades teada juurestiku hargnemise erinevatel muldadel saab leida lahendusi pa-

randamaks maarjakaskede kasvu muldadel, kus takseertunnused on tagasihoidlikumad. 
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Lisa 1. Maarjakaskede kasvuvormide jaotumine A. J. 
Ljubavskaja järgi 
 

       

Ia kõrgetüveline         Ib sirgetüveline 

 

       

IIa madalatüveline      IIb lüürakujuline 
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Lisa 1 järg 
 

      

III põõsakujuline                 IV Põõsasjas 

 

 

   Tavapuiduline 

Piltide autor: N. V. Laur (Дендролого-лесоводственная) 
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Lisa 2. Visakuningatari klooni põhitunnistus 
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Lisa 3. Mõõtelehe näidis 
 
Puu nr. Djuurekael (cm) Drinnas (cm) Kõrgus (m) Juurdekasv (m) Märkus

1 4.7 1.9 3.35 2.87 +
2 5.1 2.3 3.55 3 +
3 5.3 2.6 3.78 3.2 +
4 4.9 1.7 3.12 2.49 +
5 4.3 2.9 3.4 2.93 +
6 3.4 1.4 2.83 2.35 +
7 3.5 1.3 2.91 2.35 +
8 4.6 2 3.38 2.8 +
9 - - - - -

10 4.9 2.3 3.58 3.01 +
11 4.8 1.9 3.39 2.81 +
12 5 2.4 3.69 3.12 +
13 5.1 2.5 3.38 2.94 +
14 4.3 1.8 3.31 2.67 +
15 4.6 2.2 3.51 2.93 +
16 4.2 1.8 3.29 2.62 +
17 4.8 2.7 3.55 2.94 +
18 - - - - -
19 3.2 1.6 2.79 2.44 +
20 5.1 2.5 3.66 3.12 +
21 4.6 2.2 3.62 3.03 +
22 5.4 2.6 3.53 2.98 +
23 4.3 1.9 3.44 2.9 +
24 3.4 1.3 2.38 2.04 -
25 5.4 2.4 3.7 3.07 +
26 5.5 2.6 3.78 3.27 +
27 5 2.8 3.62 3.08 +
28 4.3 2.1 3.46 2.87 +
29 4.8 2.4 3.73 3.16 +
30 4.9 2.2 3.46 2.94 +
31 4.3 1.8 3.1 2.78 +
32 4.5 2.4 3.67 3.22 +
33 3.8 1.6 2.9 2.46 +
34 5.6 3 4.01 3.62 +
35 5.1 2.6 3.8 3.17 +
36 4 1.9 3.24 2.83 +
37 5.3 2.2 3.62 3.08 +
38 4.8 1.7 3.57 2.93 +
39 4.5 2.1 3.75 3.16 +
40 4.1 2.1 3.16 2.67 +
41 4.7 2.4 3.74 3.14 +
42 4.6 2.2 3.51 2.95 +
43 4 1.9 3.32 2.84 +
44 4.8 2 3.69 3.19 +
45 4.7 2.8 3.74 3.25 +
46 4.9 2.1 3.25 2.8 +
47 5.8 2.5 3.89 3.47 +
48 4.9 2.4 3.51 3.01 +
49 4.1 2.1 3.49 3.03 +
50 4.6 2 3.45 2.89 +
51 4.9 2.8 3.79 3.29 +
52 3.8 2 3.45 3.01 +
53 4.2 2.3 3.66 3.15 +
54 3.9 2.1 3.34 2.79 +
55 4.4 2.5 3.35 2.73 +
56 4.5 2.1 3.44 2.87 +
57 5.1 2.4 3.83 3.25 +
58 5.2 3 3.91 3.45 +
59 4.3 1.8 3.19 2.92 +
60 4.2 1.9 3.26 2.73 +
61 3.8 1.7 2.97 2.52 +
62 5.8 2.4 3.63 3.13 +
63 4.8 2 3.57 3.04 +
64 4.9 2.1 3.5 2.93 +
65 5.3 2.2 3.54 2.97 +
66 4.4 1.8 3.49 2.94 +
67 4.6 2.5 3.62 3.18 +
68 4.3 2.1 3.51 3.01 +
69 5.2 2.6 3.62 3.22 +
70 5.4 2.4 3.53 2.92 +
71 - - - - -
72 3.7 1.1 2.7 2.11 +  
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Lisa 4. Mulla koondproovide analüüs 
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Lisa 5. Noore osa maarjakaskede kõrguse, aastase ju urdekasvu 
ja juurekaeladiameetri mõõtmistulemused 
 

Tabel 7. Noore osa proovitükkide maarjakaskede kõrguse statistilised karakteristikud 
2013. aasta seisuga 
  H 2013 (m) 
Prt Mullašiffer Keskmine HMin HMax SE SD Var. kordaja % 
1.01 Gk 3.46 2.38 4.01 0.04 0.30 8.8 
1.02 Gk 2.96 2.19 3.60 0.05 0.36 12.2 
1.03 Gk 3.44 2.50 3.88 0.03 0.26 7.6 
1.04 Gk 3.23 2.58 3.74 0.04 0.28 8.6 
1.05 Gk 3.25 2.64 3.81 0.03 0.28 8.5 
1.06 Gk 3.21 1.61 3.88 0.05 0.44 13.8 
1.07 Gk 3.23 1.93 3.86 0.05 0.36 11.1 
1.08 Gk 3.48 2.26 3.94 0.04 0.31 8.9 
1.09 Gk 3.50 2.25 4.21 0.04 0.30 8.5 
1.10 Gk 3.40 2.16 4.23 0.05 0.42 12.4 
1.11 Gk 3.28 2.47 3.82 0.04 0.29 8.9 
1.12 Gk 3.45 2.54 3.84 0.03 0.27 7.9 
1.13 Gk 2.98 2.25 3.85 0.06 0.40 13.6 
1.14 M' 3.65 2.88 4.63 0.05 0.35 9.6 
1.15 M' 3.84 3.28 4.50 0.03 0.23 6.1 
1.16 M' 3.68 2.87 4.24 0.05 0.29 7.8 
1.17 M' 3.85 3.01 4.44 0.05 0.36 9.3 
1.18 M' 3.69 2.62 4.21 0.05 0.35 9.4 
        
2.01 Gk 2.95 2.02 3.60 0.05 0.41 13.9 
2.02 Gk 2.71 1.75 3.66 0.08 0.49 17.9 
2.03 Gk 3.36 2.45 3.95 0.05 0.40 11.9 
2.04 Gk 3.70 3.01 4.08 0.03 0.22 5.9 
2.05 Gk/M' 3.84 2.71 4.35 0.04 0.29 7.6 
2.06 M' 3.96 3.58 4.36 0.02 0.17 4.2 
2.07 M' 3.88 3.32 4.29 0.03 0.20 5.2 
2.08 M' 3.75 2.96 4.32 0.04 0.27 7.3 
2.09 M' 4.09 3.59 4.45 0.02 0.19 4.5 
        
3.01 Gk 2.61 1.69 3.40 0.08 0.42 16.3 
3.02 Gk 3.69 2.91 4.22 0.04 0.28 7.6 
3.03 Gk 3.65 2.99 4.10 0.04 0.28 7.7 
3.04 Gk 3.91 3.34 4.34 0.02 0.18 4.7 
3.05 M' 3.86 3.33 4.65 0.03 0.24 6.2 
3.06 M' 3.61 2.54 4.00 0.05 0.31 8.7 
3.07 M' 3.58 2.56 4.13 0.06 0.38 10.5 
3.08 M' 3.65 2.90 4.34 0.05 0.35 9. 5 
3.09 M' 4.00 3.54 4.39 0.02 0.18 4.6 
        
Gk  3.35 1.61 4.34 0.01 0.44 13.1 
M'  3.81 2.54 4.65 0.01 0.31 8.2 
Keskmine 3.54 1.61 4.65 0.01 0.46 12.9 
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Tabel 8. Noore osa proovitükkide maarjakaskede kõrguse juurdekasvu statistilised ka-
rakteristikud 2013. aasta kohta 
  Hjk 2013 (m)  
Prt Mullašiffer Keskmine Hjk Min Hjk Max SE SD Var. kordaja % 
1.01 Gk 0.52 0.14 0.67 0.01 0.09 17.7 
1.02 Gk 0.51 0.26 0.76 0.01 0.10 19.5 
1.03 Gk 0.56 0.33 0.89 0.01 0.11 20.2 
1.04 Gk 0.58 0.38 0.82 0.01 0.09 15.3 
1.05 Gk 0.56 0.37 0.72 0.01 0.08 15.1 
1.06 Gk 0.51 0.13 0.75 0.01 0.10 19.4 
1.07 Gk 0.45 0.29 0.66 0.01 0.09 19.4 
1.08 Gk 0.45 0.18 0.77 0.01 0.11 23.9 
1.09 Gk 0.45 0.26 0.64 0.01 0.09 20.3 
1.10 Gk 0.44 0.28 0.57 0.01 0.08 18.6 
1.11 Gk 0.44 0.21 0.62 0.01 0.09 21.1 
1.12 Gk 0.43 0.26 0.54 0.01 0.07 15.4 
1.13 Gk 0.44 0.19 0.72 0.02 0.13 29.9 
1.14 M' 0.45 0.22 0.97 0.02 0.15 33.2 
1.15 M' 0.46 0.24 0.86 0.02 0.14 31.1 
1.16 M' 0.52 0.25 0.93 0.02 0.15 28.3 
1.17 M' 0.59 0.32 0.88 0.02 0.13 22.2 
1.18 M' 0.59 0.33 0.78 0.02 0.11 19.4 
        
2.01 Gk 0.55 0.24 0.70 0.01 0.10 18.1 
2.02 Gk 0.47 0.26 0.67 0.02 0.12 26.5 
2.03 Gk 0.52 0.28 0.81 0.01 0.10 19.3 
2.04 Gk 0.45 0.27 0.79 0.01 0.11 25.2 
2.05 Gk/M' 0.45 0.19 0.83 0.01 0.11 24.8 
2.06 M' 0.36 0.18 0.64 0.01 0.10 26.9 
2.07 M' 0.38 0.16 0.72 0.01 0.11 27.8 
2.08 M' 0.35 0.19 0.90 0.02 0.11 31.9 
2.09 M' 0.52 0.18 0.88 0.02 0.15 29.0 
        
3.01 Gk 0.35 0.05 0.70 0.03 0.16 45.5 
3.02 Gk 0.51 0.31 0.81 0.01 0.10 20.1 
3.03 Gk 0.47 0.25 0.74 0.02 0.12 25.4 
3.04 Gk 0.45 0.20 0.63 0.01 0.09 20.9 
3.05 M' 0.43 0.22 0.67 0.01 0.11 24.5 
3.06 M' 0.41 0.21 0.62 0.02 0.10 23. 9 
3.07 M' 0.39 0.23 0.65 0.01 0.08 20.2 
3.08 M' 0.34 0.03 0.70 0.02 0.12 34.5 
3.09 M' 0.39 0.25 0.64 0.01 0.09 21.8 
        
Gk  0.49 0.05 0.89 0.00 0.11 23.3 
M'  0.44 0.03 0.97 0.01 0.14 32.3 
Keskmine 0.47 0.03 0.97 0.00 0.13 27.0 
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Tabel 9. Noore osa proovitükkide maarjakaskede juurekaela diameetri statistilised ka-
rakteristikud 2013. aasta seisuga 
  Djk 2013 (cm)  
Prt Mullašiffer Keskmine Djk Min Djk Max SE SD Var. kordaja % 
1.01 Gk 4.63 3.20 5.80 0.07 0.58 12.6 
1.02 Gk 3.65 2.00 4.90 0.11 0.81 22.1 
1.03 Gk 4.90 3.30 6.70 0.08 0.62 12.6 
1.04 Gk 4.48 3.10 6.00 0.09 0.68 15.3 
1.05 Gk 4.67 3.20 6.30 0.09 0.71 15.2 
1.06 Gk 4.59 2.10 6.20 0.09 0.88 19.2 
1.07 Gk 4.59 2.70 6.70 0.11 0.79 17.2 
1.08 Gk 5.15 2.70 6.90 0.11 0.89 17.3 
1.09 Gk 5.10 3.60 7.40 0.10 0.78 15.3 
1.10 Gk 4.70 2.90 6.30 0.12 0.92 19.6 
1.11 Gk 5.01 3.10 7.10 0.11 0.84 16.7 
1.12 Gk 4.84 3.40 6.40 0.08 0.67 13.9 
1.13 Gk 4.93 2.90 8.10 0.16 1.08 22.0 
1.14 M' 6.14 3.40 8.30 0.15 1.09 17.8 
1.15 M' 6.77 4.70 9.00 0.12 0.92 13.5 
1.16 M' 5.77 4.00 7.70 0.14 0.88 15.2 
1.17 M' 5.87 3.10 8.40 0.12 0.94 16.0 
1.18 M' 5.02 2.80 6.10 0.12 0.82 16.4 
        
2.01 Gk 3.91 2.00 6.40 0.13 0.96 24.6 
2.02 Gk 3.72 2.00 6.00 0.16 0.93 25.0 
2.03 Gk 4.90 2.70 6.60 0.12 0.94 19.2 
2.04 Gk 5.47 4.10 7.10 0.08 0.63 11.6 
2.05 Gk/M' 5.96 3.70 8.20 0.11 0.89 14.9 
2.06 M' 6.58 5.10 7.90 0.08 0.65 9.9 
2.07 M' 7.16 4.60 8.90 0.11 0.83 11.6 
2.08 M' 6.53 5.10 8.30 0.10 0.74 11.3 
2.09 M' 6.70 4.80 8.40 0.10 0.83 12.5 
        
3.01 Gk 2.99 1.40 4.90 0.16 0.89 29.7 
3.02 Gk 5.63 3.90 8.00 0.11 0.84 14.9 
3.03 Gk 5.80 4.00 7.10 0.10 0.76 13.2 
3.04 Gk 6.07 4.80 7.00 0.06 0.45 7.5 
3.05 M' 6.40 4.20 8.20 0.10 0.76 11.9 
3.06 M' 5.86 3.70 7.90 0.14 0.92 15.7 
3.07 M' 5.30 2.80 7.20 0.17 1.09 20.5 
3.08 M' 5.79 4.00 7.50 0.13 0.84 14.6 
3.09 M' 6.87 5.30 8.30 0.10 0.78 11.3 
        
Gk  4.83 1.40 8.10 0.03 1.03 21.3 
M'  6.27 2.80 9.00 0.04 1.04 16.5 
Keskmine 5.39 1.40 9.00 0.03 1.24 23.0 
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Tabel 10. Noore osa puude väljalangevus (%) algtihedusest esimese 7 kasvuaasta jook-
sul aastal 2013 

Prt Mullaliik Elusad 
Välja 
läinud 

Väljalangevus 
(%) 

     

     2.01 Gk 59 13 18.1 
1.01 Gk 69 3 4.2 2.02 Gk 33 39 54.2 
1.02 Gk 54 18 25.0 2.03 Gk 64 8 11.1 
1.03 Gk 65 7 9.7 2.04 Gk 62 10 13.9 
1.04 Gk 56 16 22.2 2.05 Gk/M' 69 3 4.2 
1.05 Gk 68 4 5.6 2.06 M' 66 6 8.3 
1.06 Gk 59 13 18.1 2.07 M' 62 10 13.9 
1.07 Gk 55 17 23.6 2.08 M' 52 20 27.8 
1.08 Gk 60 12 16.7 2.09 M' 64 8 11.1 
1.09 Gk 65 7 9.7      
1.10 Gk 62 10 13.9 3.01 Gk 31 41 56.9 
1.11 Gk 54 18 25.0 3.02 Gk 58 14 19.4 
1.12 Gk 65 7 9.7 3.03 Gk 61 11 15.3 
1.13 Gk 46 26 36.1 3.04 Gk 60 12 16.7 
1.14 M' 55 17 23.6 3.05 M' 63 9 12.5 
1.15 M' 55 17 23.6 3.06 M' 41 31 43.1 
1.16 M' 40 32 44.4 3.07 M' 41 31 43.1 
1.17 M' 58 14 19.4 3.08 M' 41 31 43.1 
1.18 M' 47 25 34.7 3.09 M' 57 15 20.8 

          

Mullaliik  
Istutus-
kohti 

Elusad 
Välja 
läinud 

Väljalangevus 
(%) 

     

Gk 1512 1214 298 25  
Gk/M' 72 69 3 4.2  
M' 1008 742 266 36  
Kokku 2592 2025 567 28  

 
 

Tabel 11. Vana osa puude väljalangevus (%) algtihedusest esimese 7 kasvuaasta jook-
sul aastal 2013 

Mullaliik Istutuskohti Elusaid 
Välja 
läinud 

Väljalangevus 
(%) 

Go 54 36 18 33.3 
Gk 48 39 9 18.8 
M' 162 123 39 24.1 
Gkr 72 62 10 13.9 
Go1 72 67 5 6.9 
Kokku 408 327 81 19.9 
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Tabel 12. Noore osa puude kõrguste jaotumine klassidesse mullaliikide lõikes sammuga 
0,38 m aastal 2013 

Kõrgusklassi keskmine (m) Gk Gk/M' M' 

1.8 6 0 0 
2.18 34 1 0 
2.56 86 0 3 
2.94 208 12 25 
3.32 378 27 76 
3.7 415 28 310 
4.08 86 1 293 
4.46 1 0 35 
Kokku 1214 69 742 

 

 

Tabel 13. Vana osa puude kõrguste jaotumine klassidesse mullaliikide lõikes sammuga 
0,62 m aastal 2013 

Kõrgusklassi keskmine (m) Go Gk M' Gkr Go1 

0.88 2 0 0 0 0 
1.50 0 0 1 0 0 
2.13 7 3 0 2 0 
2.75 13 9 2 18 1 
3.37 14 19 31 39 20 
4.00 0 7 81 3 42 
4.62 0 1 8 0 4 
Kokku 36 39 123 62 67 
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Tabel 14. Vana osa proovipuude kõrguse statistilised karakteristikud 2013. aasta seisu-
ga 

H 2013 (m)  
Proovipuu Mullašiffer 

Keskmine HMin HMax SE SD Var. Kordaja % 

10 Go 3.02 1.84 3.65 0.26 0.64 21.3 
20 Go 2.94 1.91 3.26 0.26 0.58 19.7 
30 Go 2.90 2.10 3.53 0.29 0.64 22.1 
40 Go 2.30 0.86 3.31 0.43 0.97 42.2 
50 Go 1.06 1.06 1.06 - - - 
60 Go - - - - - - 
70 Go 2.74 2.35 2.95 0.13 0.27 9.8 
80 Go 2.77 2.17 3.16 0.15 0.38 13.7 
90 Go 2.76 1.92 3.31 0.34 0.67 24.3 
Go keskmine 2.74 0.86 3.65 0.11 0.67 24.5 
        
100 Gk 3.13 2.54 3.44 0.18 0.40 12.7 
110 Gk 3.15 2.67 3.61 0.16 0.36 11.4 
120 Gk 3.23 2.68 3.64 0.14 0.34 10.4 
130 Gk 2.90 2.40 3.29 0.12 0.30 10.2 
140 Gk 2.91 2.12 3.82 0.43 0.85 29.3 
150 Gk 3.77 3.16 4.26 0.23 0.45 12.1 
160 Gk 3.77 3.11 4.68 0.23 0.56 14.8 
170 Gk 3.81 3.60 4.18 0.19 0.32 8.4 
Gk keskmine 3.31 2.12 4.68 0.09 0.55 16.7 
        
180 M' 3.57 1.78 4.93 0.51 1.14 32.0 
190 M' 3.66 3.35 4.21 0.15 0.34 9.2 
200 M' 3.63 2.82 4.09 0.29 0.58 15.9 
210 M' 3.75 3.66 3.87 0.04 0.09 2.4 
220 M' 3.83 3.56 4.10 0.09 0.23 5.9 
230 M' 4.00 3.90 4.20 0.10 0.17 4.3 
240 M' 3.52 3.21 3.69 0.11 0.21 6.0 
250 M' 3.93 3.81 4.15 0.05 0.13 3.3 
260 M' 3.74 3.39 4.03 0.12 0.26 7.0 
270 M' 3.85 3.42 4.11 0.16 0.32 8.3 
280 M' 3.92 3.52 4.22 0.11 0.27 6.8 
290 M' 3.70 2.95 4.24 0.21 0.50 13.6 
300 M' 3.72 3.11 4.17 0.15 0.37 10.0 
310 M' 4.00 3.83 4.28 0.10 0.20 5.0 
320 M' 3.96 3.83 4.09 0.05 0.11 2.7 
330 M' 4.01 3.61 4.29 0.20 0.35 8.8 
340 M' 3.91 3.60 4.19 0.13 0.26 6.7 
350 M' 3.96 3.78 4.30 0.09 0.21 5.2 
360 M' 3.88 3.65 3.99 0.08 0.16 4.1 
370 M' 4.26 4.07 4.39 0.06 0.12 2.9 
380 M' 4.15 3.89 4.32 0.10 0.19 4.7 
390 M' 4.15 3.72 4.32 0.14 0.29 7.0 
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400 M' 4.12 3.91 4.33 0.09 0.18 4.5 
410 M' 3.73 3.46 3.94 0.08 0.18 4.8 
420 M' 3.84 3.35 4.54 0.20 0.45 11.6 
430 M' 3.66 3.32 3.88 0.10 0.23 6.2 
440 M' 3.77 3.65 3.91 0.08 0.13 3.5 
M' keskmine 3.85 1.78 4.93 0.03 0.37 9.6 
        
450 Gkr 2.95 2.95 2.95 - - - 
460 Gkr 3.01 2.45 3.86 0.26 0.59 19.5 
470 Gkr 3.16 2.87 3.30 0.06 0.16 5.0 
480 Gkr 3.17 2.56 4.04 0.21 0.51 16.2 
490 Gkr 2.95 2.26 3.35 0.17 0.41 14.0 
500 Gkr 3.32 3.09 3.47 0.07 0.16 4.6 
510 Gkr 3.11 2.48 3.67 0.19 0.46 14.7 
520 Gkr 3.30 2.99 3.47 0.09 0.19 5.8 
530 Gkr 2.94 2.34 3.42 0.21 0.46 15.7 
540 Gkr 3.29 3.12 3.55 0.06 0.15 4.7 
550 Gkr 3.35 3.02 3.52 0.07 0.18 5.3 
560 Gkr 3.19 2.79 3.91 0.20 0.45 14.1 
Gkr keskmine 3.16 2.26 4.04 0.05 0.36 11.6 
570 Go1 3.34 2.81 3.87 0.18 0.41 12.2 
580 Go1 3.91 3.69 4.13 0.07 0.16 4.1 
590 Go1 3.75 3.53 3.87 0.06 0.14 3.7 
600 Go1 3.73 3.07 4.77 0.26 0.63 17.0 
610 Go1 3.87 3.61 4.09 0.08 0.20 5.1 
620 Go1 3.83 3.56 4.06 0.07 0.16 4.2 
630 Go1 3.77 3.54 3.96 0.09 0.20 5.3 
640 Go1 4.10 3.64 4.90 0.17 0.43 10.4 
650 Go1 3.96 3.68 4.30 0.11 0.25 6.3 
660 Go1 3.70 3.20 4.07 0.15 0.36 9.7 
670 Go1 3.88 3.17 4.30 0.18 0.43 11.1 
680 Go1 4.12 3.23 4.93 0.29 0.66 16.0 
       
Go1 keskmine 3.83 2.81 4.93 0.05 0.39 10.3 
Kokku keskmine 3.53 0.86 4.93 0.03 0.59 16.8 
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Tabel 15. Vana osa proovipuude kõrguse juurdekasvu statistilised karakteristikud 2013. 
aasta seisuga 

Hjk 2013 (m)  
Proovipuu Muld 

Keskmine Hjk Min Hjk Max SE SD Var. Kordaja % 
10 Go 0.45 0.28 0.58 0.05 0.12 26.9 
20 Go 0.47 0.10 0.74 0.11 0.25 53.7 
30 Go 0.46 0.24 0.64 0.07 0.16 34.9 
40 Go 0.39 0.08 0.70 0.11 0.24 60.2 
50 Go 0.17 0.17 0.17 - - - 
60 Go - - - - - - 
70 Go 0.36 0.23 0.52 0.07 0.14 38.1 
80 Go 0.47 0.30 0.63 0.05 0.13 27.3 
90 Go 0.44 0.38 0.49 0.02 0.05 10.5 
Go keskmine 0.43 0.08 0.74 0.03 0.16 37.7 
        
100 Gk 0.30 0.11 0.46 0.07 0.15 51.5 
110 Gk 0.49 0.37 0.63 0.05 0.11 21.7 
120 Gk 0.57 0.50 0.66 0.03 0.07 12.0 
130 Gk 0.39 0.18 0.59 0.06 0.13 34.4 
140 Gk 0.45 0.28 0.59 0.06 0.13 28.7 
150 Gk 0.48 0.42 0.66 0.06 0.12 24.5 
160 Gk 0.40 0.30 0.56 0.04 0.10 25.5 
170 Gk 0.39 0.32 0.43 0.04 0.06 15.6 
Gk keskmine 0.44 0.11 0.66 0.02 0.13 30.1 
        
180 M' 0.55 0.25 0.80 0.10 0.22 40.6 
190 M' 0.51 0.35 0.68 0.07 0.15 29.6 
200 M' 0.50 0.36 0.65 0.06 0.13 25.4 
210 M' 0.44 0.27 0.70 0.10 0.20 45.2 
220 M' 0.43 0.31 0.51 0.03 0.08 18.7 
230 M' 0.42 0.36 0.48 0.03 0.06 14.5 
240 M' 0.41 0.32 0.51 0.05 0.10 24.6 
250 M' 0.44 0.33 0.62 0.05 0.13 28.8 
260 M' 0.43 0.41 0.45 0.01 0.02 3.8 
270 M' 0.55 0.45 0.74 0.07 0.13 24.2 
280 M' 0.50 0.29 0.74 0.07 0.17 33.4 
290 M' 0.44 0.27 0.54 0.04 0.10 22.5 
300 M' 0.49 0.27 0.62 0.05 0.13 25.7 
310 M' 0.50 0.24 0.80 0.13 0.26 51.3 
320 M' 0.43 0.36 0.47 0.02 0.05 11.0 
330 M' 0.46 0.34 0.54 0.06 0.11 23.0 
340 M' 0.47 0.32 0.67 0.08 0.15 32.6 
350 M' 0.46 0.33 0.67 0.06 0.13 28.4 
360 M' 0.40 0.35 0.50 0.04 0.07 17.6 
370 M' 0.43 0.36 0.52 0.03 0.07 16.1 
380 M' 0.47 0.39 0.50 0.03 0.05 11.2 
390 M' 0.38 0.33 0.49 0.04 0.07 19.0 
400 M' 0.46 0.29 0.67 0.08 0.16 34.1 
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410 M' 0.43 0.36 0.52 0.03 0.08 17.4 
420 M' 0.55 0.39 0.70 0.05 0.11 20.5 
430 M' 0.48 0.39 0.56 0.03 0.07 15.4 
440 M' 0.51 0.45 0.56 0.03 0.06 11.1 
M' keskmine 0.46 0.24 0.80 0.01 0.12 25.8 
        
450 Gkr 0.61 0.61 0.61 - - - 
460 Gkr 0.46 0.38 0.53 0.03 0.06 13.9 
470 Gkr 0.54 0.50 0.58 0.01 0.03 5.3 
480 Gkr 0.51 0.37 0.72 0.05 0.13 25.8 
490 Gkr 0.50 0.37 0.65 0.05 0.11 22.4 
500 Gkr 0.52 0.39 0.64 0.04 0.09 17.0 
510 Gkr 0.55 0.48 0.76 0.04 0.10 19.0 
520 Gkr 0.53 0.49 0.58 0.01 0.03 6.3 
530 Gkr 0.45 0.30 0.60 0.06 0.13 28.5 
540 Gkr 0.60 0.42 0.72 0.05 0.11 19.2 
550 Gkr 0.45 0.30 0.55 0.04 0.09 20.3 
560 Gkr 0.61 0.46 0.78 0.06 0.14 22.0 
Gkr keskmine 0.52 0.30 0.78 0.01 0.11 20.2 
        
570 Go1 0.49 0.45 0.53 0.02 0.03 6.9 
580 Go1 0.45 0.36 0.57 0.04 0.09 19.4 
590 Go1 0.44 0.30 0.52 0.04 0.08 18.7 
600 Go1 0.50 0.41 0.66 0.04 0.10 20.5 
610 Go1 0.40 0.28 0.48 0.03 0.07 17.6 
620 Go1 0.44 0.30 0.52 0.03 0.08 18.7 
630 Go1 0.47 0.42 0.53 0.02 0.05 9.9 
640 Go1 0.49 0.39 0.67 0.06 0.14 27.8 
650 Go1 0.57 0.44 0.65 0.04 0.08 14.3 
660 Go1 0.51 0.29 0.66 0.06 0.14 27.3 
670 Go1 0.45 0.37 0.51 0.02 0.05 10.5 
680 Go1 0.51 0.35 0.72 0.07 0.15 28.5 
       
Go1 keskmine 0.47 0.28 0.72 0.01 0.10 20.6 
Kokku keskmine 0.47 0.08 0.80 0.01 0.12 26.1 
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Tabel 16. Vana osa proovipuude juurekaela diameetri statistilised karakteristikud 2013. 
aasta kohta 

Djk 2013 (cm)  
Proovipuu Mullašiffer 

Keskmine Djk Min Djk Max SE SD Var. Kordaja % 

10 Go 3.85 2.60 5.60 0.48 1.19 30.9 
20 Go 4.10 1.50 5.30 0.71 1.59 38.7 
30 Go 3.54 2.80 5.30 0.45 1.02 28.7 
40 Go 2.66 0.50 3.90 0.61 1.36 51.2 
50 Go 0.90 0.90 0.90 - - - 
60 Go - - - - - - 
70 Go 3.30 2.90 3.70 0.17 0.34 10.2 
80 Go 3.52 1.90 5.40 0.50 1.22 34.7 
90 Go 3.70 1.70 5.70 0.93 1.86 50.4 
Go keskmine 3.46 0.50 5.70 0.22 1.31 37.8 
        
100 Gk 4.36 3.20 5.40 0.41 0.92 21.2 
110 Gk 4.58 3.60 5.50 0.33 0.75 16.3 
120 Gk 4.32 3.60 5.50 0.28 0.68 15.7 
130 Gk 3.75 3.20 4.50 0.23 0.57 15.2 
140 Gk 3.45 2.30 4.70 0.64 1.28 37.0 
150 Gk 5.70 4.20 7.70 0.73 1.46 25.7 
160 Gk 5.78 4.20 8.50 0.65 1.58 27.3 
170 Gk 5.63 5.20 6.30 0.34 0.59 10.4 
Gk keskmine 4.65 2.30 8.50 0.20 1.27 27.2 
        
180 M' 4.94 1.10 7.80 1.12 2.51 50.9 
190 M' 5.20 4.60 6.30 0.29 0.66 12.7 
200 M' 5.23 4.00 6.20 0.49 0.98 18.8 
210 M' 6.20 5.90 6.50 0.15 0.29 4.7 
220 M' 6.38 5.40 7.50 0.35 0.86 13.4 
230 M' 7.17 6.70 7.90 0.37 0.64 9.0 
240 M' 5.15 4.40 5.80 0.30 0.60 11.6 
250 M' 6.18 5.60 7.10 0.22 0.54 8.8 
260 M' 6.30 5.40 7.20 0.29 0.65 10.3 
270 M' 5.68 3.90 6.70 0.62 1.24 21.8 
280 M' 6.38 5.00 7.00 0.30 0.74 11.7 
290 M' 6.12 5.20 7.40 0.33 0.81 13.2 
300 M' 5.80 3.90 6.90 0.42 1.02 17.6 
310 M' 6.05 5.60 7.10 0.35 0.70 11.6 
320 M' 6.68 6.00 7.30 0.28 0.56 8.3 
330 M' 7.13 6.90 7.40 0.15 0.25 3.5 
340 M' 6.18 5.20 7.10 0.44 0.88 14.2 
350 M' 5.94 5.60 6.30 0.11 0.25 4.2 
360 M' 6.53 5.90 7.50 0.37 0.74 11.4 
370 M' 6.78 6.00 7.30 0.25 0.56 8.2 
380 M' 6.60 5.80 7.20 0.29 0.59 8.9 
390 M' 6.55 5.90 6.90 0.23 0.45 6.9 
400 M' 6.28 5.70 7.20 0.33 0.65 10.4 
410 M' 5.54 4.40 6.30 0.36 0.80 14.5 
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420 M' 5.72 4.30 8.20 0.71 1.58 27.7 
430 M' 5.02 4.20 5.50 0.22 0.50 9.9 
440 M' 5.40 5.20 5.50 0.10 0.17 3.2 
M' keskmine 6.02 1.10 8.20 0.09 1.00 16.6 
        
450 Gkr 3.90 3.90 3.90 - - - 
460 Gkr 3.38 2.00 5.30 0.57 1.27 37.6 
470 Gkr 4.18 3.30 4.70 0.22 0.53 12.8 
480 Gkr 4.00 2.90 5.90 0.42 1.02 25.5 
490 Gkr 3.47 2.30 4.20 0.31 0.75 21.7 
500 Gkr 4.46 4.20 5.10 0.17 0.38 8.5 
510 Gkr 4.25 2.40 6.00 0.48 1.19 27.9 
520 Gkr 4.30 3.60 4.80 0.22 0.48 11.3 
530 Gkr 3.92 2.70 4.70 0.42 0.94 24.1 
540 Gkr 4.23 3.70 4.90 0.16 0.40 9.5 
550 Gkr 4.70 4.10 5.70 0.25 0.61 13.0 
560 Gkr 3.76 3.00 4.70 0.34 0.75 20.0 
Gkr keskmine 4.06 2.00 6.00 0.11 0.83 20.4 
        
570 Go1 4.74 4.00 5.60 0.27 0.60 12.6 
580 Go1 6.02 4.80 7.40 0.37 0.90 14.9 
590 Go1 5.68 5.20 6.20 0.19 0.43 7.6 
600 Go1 5.75 3.90 7.50 0.47 1.15 20.0 
610 Go1 6.03 5.80 6.40 0.08 0.21 3.4 
620 Go1 5.83 5.30 6.30 0.16 0.39 6.7 
630 Go1 5.52 4.20 6.20 0.36 0.79 14.4 
640 Go1 6.87 5.10 10.10 0.71 1.73 25.2 
650 Go1 5.98 4.40 7.00 0.46 1.03 17.2 
660 Go1 5.40 4.20 6.30 0.28 0.68 12.6 
670 Go1 5.55 4.90 5.90 0.18 0.44 7.9 
680 Go1 6.10 4.20 8.00 0.65 1.45 23.7 
       
Go1 keskmine 5.80 3.90 10.10 0.12 0.97 16.8 
Kokku keskmine 5.16 0.50 10.10 0.08 1.42 27.4 
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Tabel 17. Korrelatsioonianalüüsi tulemused noores osas 
Kendall Spearman 

Tunnus 1 Tunnus 2 
Tau p-väärtus Rho p-väärtus 

H_2010 Lähtekivimi sügavus 0.204 < 2.2e-16 0.300 < 2.2e-16 
H_2011 Lähtekivimi sügavus 0.394 < 2.2e-16 0.557 < 2.2e-16 
H_2012 Lähtekivimi sügavus 0.386 < 2.2e-16 0.547 < 2.2e-16 
H_2013 Lähtekivimi sügavus 0.372 < 2.2e-16 0.531 < 2.2e-16 

Hjk_2011 Lähtekivimi sügavus 0.429 < 2.2e-16 0.601 < 2.2e-16 
Hjk_2012 Lähtekivimi sügavus -0.017 0.2726 -0.027 0.218 
Hjk_2013 Lähtekivimi sügavus -0.197 < 2.2e-16 -0.270 < 2.2e-16 
Djk_2011 Lähtekivimi sügavus 0.396 < 2.2e-16 0.558 < 2.2e-16 
Djk_2013 Lähtekivimi sügavus 0.419 < 2.2e-16 0.586 < 2.2e-16 

      
H_2010 Lähim kraav 0.223 < 2.2e-16 0.328 < 2.2e-16 
H_2011 Lähim kraav 0.216 < 2.2e-16 0.322 < 2.2e-16 
H_2012 Lähim kraav 0.241 < 2.2e-16 0.353 < 2.2e-16 
H_2013 Lähim kraav 0.185 < 2.2e-16 0.274 < 2.2e-16 

Hjk_2011 Lähim kraav 0.095 3.17E-10 0.134 1.40E-09 
Hjk_2012 Lähim kraav 0.085 2.30E-08 0.123 2.74E-08 
Hjk_2013 Lähim kraav -0.259 < 2.2e-16 -0.381 < 2.2e-16 
Djk_2011 Lähim kraav 0.283 < 2.2e-16 0.405 < 2.2e-16 
Djk_2013 Lähim kraav 0.261 < 2.2e-16 0.370 < 2.2e-16 

      
H_2010 Lähim dreen -0.108 8.97E-13 -0.159 5.73E-13 
H_2011 Lähim dreen -0.083 4.42E-08 -0.126 1.37E-08 
H_2012 Lähim dreen -0.102 1.75E-11 -0.153 4.94E-12 
H_2013 Lähim dreen -0.075 6.31E-07 -0.113 3.32E-07 

Hjk_2011 Lähim dreen -0.009 0.544 -0.013 0.565 
Hjk_2012 Lähim dreen -0.053 0.001 -0.082 0.0002 
Hjk_2013 Lähim dreen 0.133 < 2.2e-16 0.197 < 2.2e-16 
Djk_2011 Lähim dreen -0.110 5.90E-13 -0.161 2.69E-13 
Djk_2013 Lähim dreen -0.102 1.96E-11 -0.152 6.22E-12 
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Tabel 18. Korrelatsioonianalüüsi tulemused vanas osas 
Kendall Spearman 

Tunnus 1 Tunnus 2 
Tau p-väärtus Rho p-väärtus 

H_2010 Lähtekivimi sügavus 0.360 < 2.2e-16 0.522 < 2.2e-16 
H_2011 Lähtekivimi sügavus 0.461 < 2.2e-16 0.653 < 2.2e-16 
H_2012 Lähtekivimi sügavus 0.445 < 2.2e-16 0.635 < 2.2e-16 
H_2013 Lähtekivimi sügavus 0.439 < 2.2e-16 0.627 < 2.2e-16 

Hjk_2011 Lähtekivimi sügavus 0.502 < 2.2e-16 0.700 < 2.2e-16 
Hjk_2012 Lähtekivimi sügavus -0.145 0.0001 -0.210 0.0001 
Hjk_2013 Lähtekivimi sügavus -0.065 0.088 -0.090 0.105 
Djk_2011 Lähtekivimi sügavus 0.427 < 2.2e-16 0.603 < 2.2e-16 
Djk_2013 Lähtekivimi sügavus 0.475 < 2.2e-16 0.661 < 2.2e-16 

      
H_2010 Lähim kraav -0.018 0.653 -0.023 0.677 
H_2011 Lähim kraav 0.001 0.972 0.002 0.969 
H_2012 Lähim kraav 0.015 0.702 0.024 0.671 
H_2013 Lähim kraav 0.004 0.919 0.009 0.876 

Hjk_2011 Lähim kraav 0.050 0.213 0.069 0.216 
Hjk_2012 Lähim kraav -0.056 0.163 -0.076 0.173 
Hjk_2013 Lähim kraav -0.061 0.134 -0.083 0.134 
Djk_2011 Lähim kraav 0.002 0.969 0.002 0.970 
Djk_2013 Lähim kraav 0.009 0.822 0.017 0.754 

      
H_2010 Lähim dreen 0.106 0.005 0.159 0.004 
H_2011 Lähim dreen 0.085 0.025 0.131 0.018 
H_2012 Lähim dreen 0.045 0.233 0.071 0.198 
H_2013 Lähim dreen 0.035 0.349 0.057 0.306 

Hjk_2011 Lähim dreen 0.008 0.832 0.010 0.856 
Hjk_2012 Lähim dreen -0.072 0.058 -0.106 0.056 
Hjk_2013 Lähim dreen -0.045 0.232 -0.066 0.234 
Djk_2011 Lähim dreen 0.068 0.073 0.104 0.061 
Djk_2013 Lähim dreen 0.018 0.633 0.030 0.590 
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Tabel 19. Maarjakaskede lehtede parameetrid ning õhulõhede tihedus laasitud ja laasi-
mata puude lõikes 

Laa-
situs 

Puu 
nr 

Asu-
koht 

Pind-
ala 

SE SD 
Ümber-
mõõt 

Pikkus Laius 
Laius / 
pikkus 

Õhulõhede 
tihedus 

(tuh cm-2) 

Õhulõhed 
lehe kohta 

(tuhat) 

1 Külg 10.55 0.09 0.19 16.15 4.48 3.80 0.85 22.3 235 
1 Latv 13.72 0.58 1.29 19.24 5.23 4.42 0.84 27.0 370 
2 Külg 13.43 0.62 1.39 18.71 5.31 4.19 0.79 19.8 265 
2 Latv 16.16 0.94 2.09 21.60 5.71 4.83 0.85 28.3 457 
3 Külg 11.44 0.70 1.56 16.95 4.89 3.88 0.79 22.8 261 
3 Latv 8.50 0.30 0.67 15.16 4.28 3.37 0.79 29.7 252 
4 Külg 11.14 0.35 0.79 16.52 4.86 3.81 0.78 21.7 242 
4 Latv 14.86 1.11 2.48 20.54 5.49 4.57 0.83 27.8 413 
5 Külg 9.12 0.20 0.44 15.62 4.38 3.43 0.79 21.1 192 

L
aa

si
tu

d
 

5 Latv 18.06 0.48 1.08 22.06 5.73 5.15 0.90 24.9 449 
6 Külg 9.46 0.55 1.23 15.98 4.69 3.41 0.73 17.4 165 
6 Latv 8.64 0.55 1.23 14.70 4.23 3.45 0.82 24.0 207 
7 Külg 15.03 1.78 3.98 19.98 5.53 4.50 0.81 20.8 313 
7 Latv 16.14 1.26 2.83 19.79 5.67 4.54 0.80 22.3 359 
8 Külg 10.86 0.56 1.24 16.97 4.81 3.77 0.78 21.6 235 
8 Latv 8.88 0.79 1.77 15.19 4.44 3.45 0.78 23.8 212 
9 Külg 11.41 0.44 0.98 17.71 4.82 3.87 0.81 23.4 267 
9 Latv 11.24 0.56 1.25 17.77 4.98 3.95 0.79 23.4 263 
10 Külg 11.26 0.78 1.74 17.44 5.05 3.88 0.77 22.6 255 

L
aa

si
m

at
a 

10 Latv 8.61 1.71 3.82 15.59 4.36 3.30 0.75 26.6 229 

 Keskmine 11.93 0.14 2.82 17.71 4.95 3.98 0.80 23.56 282.05 
  
 Laasitud puude lehtede keskmised 

 Lehe asukoht 
Pind-
ala 

SE SD 
Ümber-
mõõt 

Pikkus Laius 
Laius / 
pikkus 

Õhulõhede 
tihedus  

(tuh cm-2) 

Õhulõhed 
lehe kohta 

(tuhat) 
 Külg 11.14 0.14 1.40 16.79 4.79 3.82 0.80 21.52 239.04 
 Latv 14.26 0.32 3.24 19.80 5.29 4.47 0.84 27.52 388.20 
 Keskmine 12.70 0.21 2.94 18.30 5.04 4.14 0.82 24.52 313.62 
  
 Laasimata puude lehtede keskmised 

 Lehe asukoht 
Pind-
ala 

SE SD 
Ümber-
mõõt 

Pikkus Laius 
Laius / 
pikkus 

Õhulõhede 
tihedus  

(tuh cm-2) 

Õhulõhed 
lehe kohta 

(tuhat) 
 Külg 11.60 0.19 1.86 17.62 4.98 3.88 0.78 21.18 246.92 
 Latv 10.70 0.29 2.91 16.61 4.74 3.74 0.79 24.01 254.05 
 Keskmine 11.15 0.18 2.47 17.11 4.86 3.81 0.78 22.60 250.49 

 


