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LÜHIKOKKUVÕTE  

Halli käpa (Orchis militaris) viljumisedukust mõjutavaid tegureid ei ole põhjalikult 

uuritud, kuigi see liik kuulub paljudes Euroopa riikides kahaneva levilaga orhideeliikide 

hulka. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata halli käpa viljumist erinevates 

populatsioonides ja analüüsida, millised tegurid mõjutavad viljumisedukust. Kas 

viljumisprotsent sõltub populatsiooni suurusest või tihedusest? Kuidas mõjutab õite arv 

viljumisedukust? Kas viljumisprotsent on seotud rohttaimede katvusega? Neile 

küsimustele vastuse leidmiseks koguti kaheksas Lääne- ja Kesk-Eesti populatsioonis 

andmeid halli käpa õite ja viljade arvu, populatsiooni tiheduse, suuruse ning rohttaimede 

katvuse kohta, arvutati taimede viljumisprotsendid ning analüüsiti erinevate tegurite 

seoseid viljumisedukusega.  

Uuritud populatsioonide keskmine viljumisprotsent oli madal (16,1%) ja üksikisendite 

viljumisedukus varieerus suurtes piirides (0-81%). Viljumata jäi 22,4% halli käpa isen-

ditest, maksimaalselt ulatus viljadeta taimede osakaal ühes populatsioonis 37,4%-ni. 

Populatsioonide keskmine viljumisprotsent erines 3,5 korda (7,3-25,9%). Statistiline 

analüüs näitas, et viljumisprotsent oli positiivses korrelatsioonis õite arvuga, kuid ei 

sõltunud populatsiooni suurusest, tihedusest, taimede arvust ruudus ega rohttaimede 

katvusest. Ka õite arvu erinevusega sai põhjendada ainult väikest osa viljumisedukuse 

varieeruvusest.  

Lõppkokkuvõttes võib viljumisedukus sõltuda keskkonnatingimuste ning liigi, populat-

siooni ja elupaiga omaduste kombinatsioonist, erilist rolli võib seejuures mängida 

tolmeldajate arvukus. Viljumisprotsendi varieeruvusel võivad olla erinevates populat-

sioonides erinevad põhjused. Viljumisedukust mõjutavate faktorite tundmine on oluline 

halli käpa kui ohustatud taimeliigi populatsioonide dünaamika ja elujõulisuse paremaks 

mõistmiseks. 
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SHORT SUMMARY 

The factors that influence the fruit set of the military orchid (Orchis militaris) have not 

been studied thoroughly, despite the fact that in many European countries this species 

belongs to the list of orchids with declining habitat availability.  

The aim of this Master thesis was to evaluate the fruit set of the military orchid in various 

Estonian populations and to analyse the factors that influence it. Does the fruit set depend 

on the size or density of the population? How does the number of blossoms affect the fruit 

set? Is it related to the coverage of herbaceous plants? In order to find answers to these 

questions a dataset was compiled in eight populations of the military orchid in Western and 

Central Estonia, collecting data on the number of blossoms and fruits, population density 

and size, and coverage of herbaceous plants. The fruit set rates of the plants were 

calculated and their relations with various factors were analysed. 

The estimated means of the fruit set rates in the studied populations were low, as is typical 

of the nectarless species (16.1%). The variation of the fruit set in individual specimen of 

the military orchid had a high amplitude (0 – 81%). Fruit set equalled zero in 22.4 % of the 

military orchid specimen, with a maximum proportion of fruitless plants reaching 37.4% in 

one area. The mean of the fruit set varied times 3.5 (7.3 – 25.9%). 

The statistical analysis demonstrated that the fruit set in the studied populations was 

positively correlated with the number of blossoms, but did not depend on the population 

size, density, number of plants per square or coverage of herbaceous plants. Yet, the 

statistical model showed that the difference in the number of blossoms could only account 

for a small proportion of the fruit set variability. 

The fruit set may depend on the combination of environmental conditions and various 

characteristics of the type species, population and habitat. That is to say, the variability of 

fruit set rates may have different causation across populations. Identifying the factors that 

influence the fruit set rates is essential for better understanding of population dynamics and 

viability of the military orchid as an endangered species.  
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SISSEJUHATUS  

Taimede viljumisedukus võib nii populatsioonisiseselt kui ka populatsioonide võrdluses 

suurtes piirides varieeruda. Selle põhjuseks olevate faktorite selgitamine on üks 

taimeökoloogia keskseid küsimusi (Elliott ja Irwin 2009), sest liikide püsimiseks on vajalik 

edukas suguline paljunemine ja uute isendite areng seemnetest. Orhideelisi (Orchidaceae) 

peetakse tolmlemis- ja viljumisefektiivsuse uurimisel väga sobivaks taimerühmaks, sest 

nende õietolm on kokku pakitud polliiniumiks, mille eemaldamist ja teisele õiele 

toimetamist on lihtne tuvastada (Brys jt 2008). Ainult 5-20% maailma orhideedest on 

isetolmlejad, enamik orhideeliike vajab edukaks suguliseks paljunemiseks putukate või 

muude tolmeldajate abi (Tremblay jt 2005). Botaanikutele pakub orhideede viljumisedukus 

huvi ka põhjusel, et just orhideeliste sugukond on kõigist taimerühmadest tolmeldamisel 

enim spetsialiseerunud. Kitsalt kohastunud tolmlemisstrateegiate kasutamisega kaasnevad 

teatud ohud, sest tolmeldajate arvukuse vähenemine võib kaasa tuua populatsiooni või 

halvemal juhul kogu liigi väljasuremise (Tremblay jt 2005).  

Viljumisedukus sõltub erinevatest biootilistest ja abiootilistest teguritest. Orhideedele 

iseloomulikku madalat viljumisedukust seostatakse enamasti tolmeldajate vähesusega 

(Roberts 2003). Samas võivad viljumisprotsenti mõjutada ka muud tegurid: 

keskkonnaressursside kättesaadavus, populatsiooni omadused (suurus, tihedus), taimeliigi 

omadused (tolmlemisbioloogia, spetsialiseerituse aste taime ja tolmeldaja suhetes, õite arv 

jne), elupaiga iseärasused (fragmenteeritus, teiste taimeliikide tihedus) jne (Wilcock,  

Neiland 2002; Brys jt 2008; Abeli jt 2013).  

Tolmeldajate arvukus on tihti otseselt seotud populatsiooni suuruse ja tihedusega. Väikese 

hõreda grupina kasvavaid taimi on tolmeldajatel raskem märgata ja viljumisedukus langeb 

tolmeldajate vähesuse tõttu. Samas võib nektarita liigi viljumisedukus kahaneda ka suures 

populatsioonis, sest putukad õpivad nektarita taimi kiiremini vältima (Alexandersson, 

Ågren 1996; Wilcock, Neiland 2002; Brys jt 2008). 

Üks viljumisprotsenti oluliselt mõjutav tegur on nektari olemasolu või puudumine. 

Uuringud on näidanud, et nektarita orhideeliikide viljumisprotsent on kogu maailmas 

keskmiselt kaks korda väiksem kui nektariga liikidel (Neiland, Wilcock 1998). Oluline 

mõjutegur on ka õite arv, sest suurem ja silmapaistvam õisik võib soodustada putukate 
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külastushuvi ja seega aidata kompenseerida nektari puudumist (Brys jt 2008). Viljumis-

protsendile võib soodsalt mõjuda teiste taimeliikide tihedus, sest nektaririkaste taimede 

esinemine orhideede ümbruses võib rohkem tolmeldajaid ligi meelitada ja sellest võidab ka 

nektarita liik (Wilcock, Neiland 2002).   

Erinevate orhideeliikide viljumisedukuse ja populatsiooni omaduste, õite arvu ning 

rohttaimede katvuse seosed ei ole uuringutes siiski alati kinnitust leidnud. Halli käpa 

(Orchis militaris) viljumisprotsendi kohta leiab erialakirjandusest andmeid üksikutest 

allikatest. Nektarita liigile iseloomulikult on halli käpa viljumisprotsent madal (Waite, 

Farrell 1998; Neiland, Wilcock 1998; Kisseleva, Timonin 2001, ref. Tremblay jt 2005 

kaudu; Ilves jt 2015). Liigi viljumisedukust mõjutavaid tegureid ei ole põhjalikumalt 

uuritud, puuduvad isegi täpsed andmed tolmeldajate kohta (Jacquemy jt 2012). Samas on 

halli käpa levila mitmes Euroopa riigis suuremal või vähemal määral kahanenud, ka Eestis 

kuulub hall käpp kahaneva arvukusega liikide hulka (Kull, Hutchings 2006; Efimov 2011; 

Kull, Ilves 2014). Madal viljumisprotsent võib olla üks faktor, mis selgitab nektarita liikide 

haruldust ja kalduvust välja surra (Jacquemyn jt 2005). Seetõttu on viljumisedukust 

mõjutavate faktorite tundmine populatsioonide dünaamika ja elujõulisuse paremaks 

mõistmiseks äärmiselt oluline (Roberts 2003).  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata halli käpa viljumist erinevates 

populatsioonides ja analüüsida, millised tegurid mõjutavad viljumisedukust. Magistritöö 

andmestik on kogutud 2014. a kaheksas halli käpa populatsioonis Lääne- ja Kesk-Eestis.  

Tööhüpoteesideks oli, et halli käpa viljumisprotsent sõltub nii populatsiooni suurusest, 

tihedusest, kaugusest lähima liigikaaslaseni, taimede arvust kui ka rohttaimede katvusest. 

Hüpoteeside kontrollimiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 

1. Kas populatsiooni suurus mõjutab halli käpa viljumisedukust? 

2. Kas viljumisedukus sõltub populatsiooni tihedusest ja kaugusest lähima liigikaaslaseni? 

3. Kas viljumisedukus on seotud õite arvuga?   

4. Kas rohttaimede katvus mõjutab viljumisedukust? 
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1. ORHIDEEDE TOLMLEMINE JA VILJUMINE 

Orhideeliste (Orchidaceae) sugukonnas esineb nii autogaamiat ehk isetolmlemist kui ka 

allogaamiat ehk risttolmlemist. Isetolmlemist kasutab paljunemiseks 5-20% maailma 

orhideeliikidest ja see on eriti levinud põhjapoolkera boreaalses flooras ning väikesaartel 

(Tremblay jt 2005; Micheneau jt 2009).  

Paljude risttolmlevate orhideeliikide õied sisaldavad nektarit või muud putukale 

huvipakkuvat (õietolm, õielõhnad jne). 25-34% maailma orhideeliikidest on aga petturid, 

kes ei paku tolmeldajatele vajalikke aineid. Nektarita liikidel esineb rida erinevaid 

petmisstrateegiaid putukate ligimeelitamiseks. Levinuim strateegia on üldine toidu-

petturlus, mille korral orhideeõis meenutab mingite väliste tunnuste poolest nektaririkkaid 

liike. Käpalistele on iseloomulik ka seksuaalpetturlus: orhideeõite värv ja kuju imiteerivad 

emast putukat ning taim eritab lõhna, mis sarnaneb emase putuka suguferomoonidega 

(Jersáková jt 2006).  

Viljumisedukust võib defineerida kui viljunud õite osakaalu kõigist õitest (Jacquemyn, 

Brys 2010). Autogaamsetele orhideedele on iseloomulik kõrge viljumisedukus (keskmiselt 

77±5%) (Tremblay jt 2005). Allogaamsetel liikidel mõjutab nektari olemasolu või 

puudumine viljumisedukust: nektariga liikide viljumisprotsent võib ulatuda 100%-ni, 

petturliikidel jääb see tihti alla 10% (Neiland, Wilcock 1998).  

Õitsev taim konkureerib nii oma liigikaaslastega kui ka teiste samal ajal õitsevate 

taimeliikidega tolmeldaja tähelepanu pärast. Suurema õisikuga taim hakkab putukale 

paremini silma ja enamasti lõhnab tugevamalt, ka õitsemisaeg on suurema õisiku korral 

pikem (Vandewoestijne jt 2009). Seega võib suur õisik anda risttolmlemisel teatud eeliseid 

ja soodustada viljumist. Samas on mõni autor oletanud, et  optimaalne võib olla hoopis 

keskmine õite arv, sest väga väike õisik ei ole piisav putuka huvi äratamiseks, väga suure 

õisiku kasvatamine on aga taimele ressursikulukas (Kindlmann, Jersáková 2006).   

1.1. Viljumisedukus perekonnas käpp (Orchis) 

Orhideeliste sugukonnas perekonnas käpp (Orchis) on registreeritud 21 liiki ning mõned 

alamliigid ja varieteedid, kes on levinud peaaegu kogu Euroopas ja Väike-Aasias 
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(Jacquemyn jt 2011). Varasemas erialakirjanduses nimetatakse kõiki perekonda kuuluvaid 

orhideeliike peale lutikkäpa (Orchis coriophora) ja Orchis sancta nektarita toidupetturiteks 

(Dafni 1987; Baumann jt 2006). Tänapäeval on mõlemad nektariga liigid üle viidud 

perekonda Anacamptis (WCSP 2015), mistõttu võib öelda, et nektari puudumine on 

iseloomulik kõigile perekonna liikidele.  

Nektarita orhideedele tüüpiliselt on perekonna käpp liikide viljumisprotsent madal, jäädes 

enamasti alla 20% (tabel 1). Erandiks ei ole ka hall käpp. Selle liigi madalaim keskmine 

viljumisprotsent on teada Inglismaalt: 4,4% (Waite, Farrell 1998), teiste autorite andmetel 

jääb see vahemikku 13,6 (Neiland, Wilcock 1998) kuni 21,5% (Kisseleva,  Timonin 2001, 

ref. Tremblay jt 2005 kaudu). 2012.-2013. aastal kuues Eesti populatsioonis tehtud analüüs 

näitas, et madalaim viljumisprotsent oli Muhumaal Üügul (18%) ja kõrgeim Varangul 

(37%), keskmine viljumisprotsent ulatus 28%-ni (Ilves jt 2015).    

 Tabel 1. Perekonda käpp (Orchis) kuuluvate liikide viljumisprotsent  

Liik Viljumisprotsent Allikas 

Orchis purpurea 5,5 Neiland, Wilcock 1998 

3,7-8,5 Jacquemyn jt 2009 

Orchis mascula 7,8 Nilsson 1983, ref. Tremblay jt 2005 kaudu 

14,4 Neiland, Wilcock 1998 

Orchis pallens 13 Neiland, Wilcock 1998 

Orchis anthropophora  3,4-20,4 Claessens, Kleynen 2011, ref. Jacquemyn jt 

2011 kaudu 

13,9 Pellegrino jt 2010  

20   Jacquemyn jt 2011  

Orchis militaris 4,4 Waite, Farrell 1998 

13,6 Neiland, Wilcock 1998 

21,5 Kisseleva, Timonin 2001, ref. Tremblay jt 

2005 kaudu 

28  Ilves jt 2015 

Orchis italica 14,3 Neiland, Wilcock 1998 

Orchis spitzelii  20,4  Fritz 1990, ref. Tremblay jt 2005 kaudu 

27  Neiland, Wilcock 1998 

Orchis galilaea 30 Bino jt 1982, ref. Tremblay jt 2005 kaudu 
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1.2. Tolmlemist ja viljumist mõjutavad tegurid 

Rohkem kui 90% õistaimedest tolmeldavad loomad, eeskätt putukad. Loomtolmlevate 

taimeliikide tolmlemis- ja viljumisedukus varieeruvad väga suurtes piirides. Ebaõnnes-

tunud tolmlemise ja viljumise põhjused võivad peituda õietolmu koguses või kvaliteedis, 

sobivate tolmeldajate vähesuses, taimede tolmlemisbioloogias (nt väga kitsas spetsia-

liseerumine tolmlemisel), populatsiooni omadustes (nt suurus, tihedus, geneetilised 

näitajad), elupaiga omadustes (nt fragmenteeritus, tolmeldajatele atraktiivsete taimeliikide 

esinemine) või keskkonnaressursside piiratuses (Wilcock, Neiland 2002; Brys jt 2008; 

Abeli jt 2013).  

1.2.1. Populatsiooni omadused ja viljumisedukus 

Loomtolmlevate taimeliikide tolmlemisprobleemid on tihti seotud sobivate tolmeldajate 

puudumise või vähesusega. Tolmeldajate arvukust seostatakse omakorda  populatsiooni 

suuruse ja tihedusega. Populatsiooni suurust peetakse üheks peamiseks faktoriks, mis 

mõjutab loomtolmlevate taimede viljumisprotsenti (Brys jt 2008). Mida väiksem on 

taimepopulatsioon, seda vähem putukaid seda reeglina külastab, sest väike arv samast 

liigist taimi ei suuda tolmeldajates piisavalt huvi äratada. Lisaks arvatakse, et putukad 

juhinduvad toitumislendudel nn optimaalse toitumise strateegiast: maksimaalne toiduhulk 

püütakse kätte saada võimalikult väikese energiakuluga (Ferdy jt 1999). Seetõttu 

sooritavad paljud levinud tolmeldajad, näiteks mesilased ja kärbsed, taimede vahel 

enamasti lühikesi (alla 20 m) lende. Väiksemas populatsioonis kasvavad taimed hõre-

damalt ja tolmlemisedukus hakkab suurte vahemaade tõttu langema. Mida isoleeritum on 

väikeses populatsioonis kasvav taim, seda väiksem on tema tolmeldamise tõenäosus 

(Wilcock, Neiland 2002).  

Väikeses ja hõredas populatsioonis takistab paljunemist ka Allee efekt: liigikaaslaste 

vähesuse tõttu ei jõua õietolm enam ühe taime tolmukatelt teise sama liiki taime emakale. 

Samuti on väikestele populatsioonidele iseloomulik geneetilise mitmekesisuse 

vähenemine. Suured vahemaad liigikaaslaste vahel soodustavad viljastamist lähisugulaste 

õietolmuga ja selle kaudu suurendavad geenitriivi ja inbriidingdepressiooni ohtu. Õietolmu 

piiratud kättesaadavus, geneetilised probleemid või nende kahe faktori kombineerumine 

võivad põhjustada viljakuse langust, tulemuseks võib olla populatsioonide elujõulisuse 
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vähenemine ning lokaalne väljasuremine (Oostermeijer jt 2000; Brys jt 2008; Duffy, Stout 

2008; Petanidou jt 2013).  

Teisalt on erinevates uurimustes leitud, et suurtes populatsioonides külastavad putukad 

proportsionaalselt vähem õisi, mistõttu tolmeldajate vähesuse korral võib viljumisedukus 

ka suures populatsioonis langeda  (Brys jt 2008).  

Tihedas populatsioonis võib tolmlemisedukus väheneda liigisisese konkurentsi tõttu 

putukate tähelepanu pärast. Eriti võib see mõjutada väikseid ja väheatraktiivseid taimeliike 

(Jacquemyn, Brys 2010). Samuti võib putukate külastussagedus tihedas populatsioonis küll 

suur olla, kuid õietolm satub tihti lähisugulastest taimede emakatele, suurendades 

inbriidingdepressiooni tõenäosust ja kahandades seeläbi populatsiooni elujõulisust (Duffy,  

Stout 2008).   

1.2.2. Taimeliigi omadused  ja viljumisedukus 

Viljumist võivad mõjutada taime paljunemise iseärasused, tolmlemisbioloogia, 

spetsialiseerumise aste taime ja tolmeldaja suhetes ning õite omadused (Abeli jt 2013). 

Isetolmlevatel liikidel on viljumisprotsent väikestes populatsioonides sageli sama kõrge 

kui suurtes. Hollandi haruldaste taimeliikide uuring näitas, et populatsiooni suuruse mõju 

viljumisele ilmnes kõige selgemalt isesteriilsetel liikidel (nt mägiarnika − Arnica montana) 

või liikidel, kes harva isetolmlevad (nt sinine emajuur − Gentiana pneumonanthe). 

Risttolmlejatest orhideeliikide puhul ei olnud seosed nii selged (Oostermeijer jt 2000). 

Väike populatsioon mõjutab vähem ka generalistidest taimeliike, keda käivad tolmeldamas 

paljud erinevad putukad  (Waser jt 1996). 

Orhideede viljumisedukuse analüüsimisel on selgunud, et nektariga liigid viljuvad kõikjal 

maailmas keskmiselt kaks korda paremini kui nektarita liigid. Neilandi ja Wilcocki 

uuringus oli 73 nektarita liigi keskmine viljumisedukus 11,5% ja ainult 12%-l nektarita 

liikidest ületas see näitaja 50% (Neiland, Wilcock 1998; Lipow jt 2002).  Viljumist piirab 

eeskätt õietolmu vähene kättesaadavus. Putukatel arvatakse olevat hea õppimisvõime: nad 

veedavad nektarita õitel väga vähe aega, kaotavad taime vastu kiiresti huvi ja õpivad 

nektarita liike ajapikku vältima (Ferdy 1998; Johnson, Nilsson 1999; Jacquemyn jt 2007).  

Johnsoni ja Nilssoni eksperiment näitas, et nektari lisamine orhideeõitele suurendab 

märgatavalt nii putukate poolt külastatud õite arvu kui ka õitel veedetud aega. Jumalakäpal 
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(Orchis mascula) ja arukäpal (Anacamptis morio) külastasid kimalased kõigest 1-2 õit. Kui 

õitele lisati kunstlikult nektarit, külastati jumalakäpal keskmiselt 6,4 õit ja arukäpal 11,2 

õit. Keskmine õiel veedetud aeg pikenes kuni kümme korda: jumalakäpal 7,2 sekundilt 

57,6 sekundile ja arukäpal 5,1 sekundilt 53,5 sekundile. Jumalakäpa viljumisprotsent tõusis 

pärast nektari lisamist 10%-lt 80%-le (Johnson ja Nilsson 1999). Ka paljud teised käsitsi 

tolmeldamise eksperimendid on tõestanud, et nektari lisamisel tõuseb orhideede 

viljumisedukus oluliselt (Gumbert, Kunze 2001; Lipow jt 2002; Pellegrino jt 2005; 

Pellegrino jt 2010; Abeli jt 2013; Walsh jt 2014). 

Oluline mõjutegur on ka õite arv. Suurema õite arvuga taimesid peetakse tolmeldamisel 

edukamaks, sest putukad külastavad neid sagedamini ja veedavad õisikul rohkem aega 

(Brys jt 2008). Kuna paljud orhideed on väikese kõrguse tõttu raskesti märgatavad, võib 

just suur õisik olla faktor, mis äratab putuka tähelepanu. Seetõttu arvatakse, et nektarita 

liigil tasub investeerida nektari tootmise arvelt säästetud energia suuremasse õisikusse. 

Mõne hinnangu kohaselt võimaldab nektaripetturlus suurendada õite arvu õisikus kuni 

30%, muutes taime tolmeldajale oluliselt nähtavamaks (Johnson, Nilsson 1999). 

1.2.3. Elupaiga omadused ja viljumisedukus  

Muude faktorite kõrval võib taimede viljumist mõjutada elupaikade fragmenteerumine. 

Putukad veedavad suuremates elupaigalaikudes rohkem aega ja külastavad seal rohkem 

taimi (Goulson 2000). Killustatud elupaik ei sobi kõigile putukaliikidele, mistõttu 

fragmenteeritud maastikus lõhutakse taimede-tolmeldajate keerukas suhtevõrgustik. 

Uuringud on näidanud, et parasvöötme rohumaade fragmenteeritud elupaigalaike külastab 

vähem putukaliike (Jennersten 1988). Lisaks liigirikkuse vähenemisele mõjutab killustatus 

ka putukate toitumiskäitumist ja vähendab külastuste arvu ühe õie kohta (Wilcock,  

Neiland 2002).  

Samas on erinevate taimeliikide ja nende tolmeldajate uuringud näidanud, et suuremates 

elupaigalaikudes külastavad putukad protsentuaalselt vähem taimi. Goulsoni uurimuses 

külastasid kimalased väikestes elupaikades 75% valge ristiku (Trifolium repens) õisikutest, 

suurtes ainult 33%. Seda võib põhjendada putuka  toitumiskäitumisega: väikeses elupaigas 

kulub uue külastamata õisiku leidmiseks vähem aega kui suures (Goulson 2000).  
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Haruldaste taimeliikide tolmeldamist võib mõjutada ka teiste samal ajal õitsevate 

taimeliikide tihedus. Mõju väljendub hõlbustamise või konkurentsina. Kooslustes, kus 

leidub palju putukatele atraktiivseid nektaririkkaid taimeliike ehk nn magnetliike, on 

tolmeldajate külastushuvi suurem (Wilcock, Neiland 2002). Selle nähtuse põhjuseks on 

hõlbustamine. Näiteks külastasid putukad Iirimaal Spiranthes romanzoffiana õisi 

sagedamini, kui läheduses õitses rohkesti teisi taimeliike (Duffy, Stout 2008). Hõlbustamist 

on peetud oluliseks eeskätt nektarita orhideede puhul. Kuna petturitest orhideed ei paku 

tolmeldavale putukale mingit vastutasu, õpivad putukad neid vältima ja viljumisprotsent 

jääb nektariga orhideedega võrreldes tunduvalt madalamaks.  

Samas ilmneb suurema õiteressursi positiivne mõju putukate külastussagedusele ainult 

teatud piirini. Kui elupaik sisaldab rohkem õisi, kui putukad tolmeldada jaksavad, hakkab 

putukate külastushuvi taas langema ning hõlbustamine läheb üle konkurentsiks 

tolmeldajate tähelepanu pärast (Dauber jt 2010). Sellises olukorras võib kannatada just 

harulduste tolmlemisedukus, sest paljud putukaliigid eelistavad toitumisel suurema 

ohtrusega liike. Ka Duffy ja Stout (2008) märkisid, et väga suure Spiranthes romanzoffiana 

tiheduse korral langes külastussagedus märgatavalt. Liikidevaheline konkurents võib eriti 

tugevalt mõjutada nektarita liike (Duffy, Stout 2011).  

1.2.4. Keskkonnatingimused ja viljumisedukus 

Lisaks nimetatud faktoritele tuleb viljumisedukuse uurimisel arvestada, et orhideede 

õitsemine ja viljumine sõltuvad oluliselt keskkonnaressursside (toitained, vesi, valgus jne) 

kättesaadavusest erinevatel aladel ning ilmastikutingimuste muutlikkusest erinevatel 

aastatel. Paljudel orhideedel esineb soikeseisundit, mille tõttu liik võib mitu aastat järjest 

mitte õitseda. Kokkuvõttes võib orhideede õitsemine ja viljumine aastate lõikes tugevalt 

varieeruda, mistõttu viljumisedukuse uurimisel soovitatakse koguda andmeid mitme aasta 

jooksul ja erinevates populatsioonides (Jacquemyn, Brys 2010; Vogt-Schilb jt 2013). 

1.3. Populatsiooni  suuruse ja viljumisedukuse seosed orhideedel 

Nii nektariga kui ka nektarita orhideeliikide populatsiooni suuruse ja viljumisedukuse 

seoste uurimisel on saadud vastuolulisi tulemusi. Nektariga orhideeliikidest mõjutas suure 

käopõlle (Neottia ovata) populatsiooni suurus nii õietolmu eemaldamist kui ka viljumis-
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protsenti positiivselt, kuid ainult teatud piirini (30-40 õitsevat taime). Sellest suuremates 

populatsioonides hakkasid nii tolmlemis- kui ka viljumisedukus langema (Brys jt 2008). 

Analoogiliselt mõjutas laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine) populatsiooni suurus 

polliiniumide eemaldamist, kuid ühe väikese populatsiooni (4 õitsevat taime) eemaldamisel 

valimist muutus seos statistiliselt ebaoluliseks. Populatsiooni suuruse ja viljumisprotsendi 

vahel seost ei leitud (Ehlers jt 2002).  

Rootsis tehtud uuringus ei ilmnenud seoseid tihedaõiese käoraamatu (Gymnadenia 

conopsea ssp. densiflora) viljumisprotsendi ja populatsiooni suuruse vahel (Hansen, 

Olesen 1999).  

Kreekas Lesvose saarel viljusid hilised keerdkäpad (Spiranthes spiralis) suuremas 

populatsioonis oluliselt halvemini, eriti selgelt väljendus negatiivne mõju põllu-

majandusmaastikus (oliivisalud) kasvavates orhideepopulatsioonides. Tulemusi põhjendati 

suurenenud liigisisese konkurentsiga putukate tähelepanu pärast (Petanidou jt 2013).  

Aastatel 1992-1994 Rootsis läbi viidud uuringud näitasid, et nektarita haldjakingal 

(Calypso bulbosa) ei esinenud ühelgi aastal statistiliselt olulist seost viljumisedukuse ja 

populatsiooni suuruse vahel  (Alexandersson, Ågren 1996).  

Meekersi ja Honnay uurimusest Belgias selgus, et väike populatsioon võib nektariga ja 

nektarita liikidele erinevat mõju avaldada. Nektarita jumalakäpa (Orchis mascula) 

viljumisprotsent jäi madalaks ka suurtes populatsioonides, kuid seemned oli suuremates ja 

tihedamates populatsioonides elujõulisemad. Nektariga hariliku käoraamatu (Gymnadenia 

conopsea) viljumisprotsent oli positiivses korrelatsioonis populatsiooni suurusega, samas 

ei mõjutanud populatsiooni suurus seemnete elujõulisust (Meekers, Honnay 2011). Kahe 

viimase uurimuse autorid põhjendasid nektarita orhideede madalat viljumisprotsenti suures 

populatsioonis putukate õppimisvõimega: nektarita taimi õpitakse vältima ja 

külastussagedus langeb (Alexandersson, Ågren 1996; Meekers,  Honnay 2011).   

Populatsiooni suurus ei mõjutanud viljumisprotsenti ka laialehise sõrmkäpa (Dactylorhiza 

majalis ssp. majalis) populatsioonides Taanis (Hansen, Olesen 1999) ja kahkjaspunase 

sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata) populatsioonides Kesk-Soomes (Vallius jt 2007). 

Samuti ei leitud seost populatsiooni suurusega kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) 

viljumisedukuse uurimisel Eestis (Kull 1998).  
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Gotlandi saarel uuriti püramiid-koerakäpa (Anacamptis pyramidalis), Orchis spitzelii ja 

Anacamptis palustris'e populatsiooni suuruse mõju viljumisedukusele. Suuremates 

populatsioonides eemaldasid putukad kõigilt kolmelt orhideeliigilt rohkem polliiniume ja 

viljumisprotsent tõusis. Mõlema näitaja vahel ilmnes selge lineaarne seos: mida rohkem 

õietolmu eemaldati, seda kõrgem oli ka viljumisprotsent (Fritz, Nilsson 1994).    

Belgias on korduvalt analüüsitud purpurkäpa (Orchis purpurea) viljumisedukust. 2004. a 

uuringus oli viljumisedukus positiivselt seotud populatsiooni suurusega. Autorid rõhutasid, 

et edukaks viljumiseks on vajalik teatud populatsiooni suuruse lävi (üle 50 taime) 

(Jacquemyn jt 2007). Sarnased tulemused saadi ka 2002.-2006. a uuringus: keskmine 

viljade arv taime kohta kasvas populatsiooni suurenemise korral lineaarselt. Kõige 

paremini viljusid taimed 20-300 isendiga populatsioonides. Kui taimi oli alla 20 või üle 

300 isendi, hakkas viljumisedukus vähenema. Autorid märkisid ka, et suurtes 

populatsioonides oli viljumine aastate lõikes stabiilsem ja ebasoodsad ilmastikuolud 

mõjutasid seda vähem kui väikestes populatsioonides (Jacquemyn jt  2009).  

Hollandi haruldaste taimeliikide viljumisedukuse analüüs näitas, et hallil käpal (Orchis 

militaris) ei korreleerunud populatsiooni suurus viljumisprotsendiga. Arukäpa (Anacamptis 

morio) viljumisedukus oli kõrgeim (70%) keskmise suurusega populatsioonides (40 

õitsevat taime). Sellest väiksemates populatsioonides langes viljumine alla 10%. 

Viljumisprotsent hakkas langema ka väga suurtes populatsioonides (>100 000 taime). 

Autorid põhjendasid seda Allee efektiga väikestes ja tolmeldajate arvu piiratusega väga 

suurtes populatsioonides. Purpurkäpal (Orchis purpurea) oli viljumisprotsent seotud 

populatsiooni suurusega, kui üks väike populatsioon analüüsist välja jäeti. Ka selle liigi 

puhul oli väikestes  populatsioonides märgata Allee efekti. Seoste puudumist hallil käpal  

põhjendati asjaoluga, et halli käppa tolmeldavad peamiselt üksikmesilased, kelle esinemist 

piirab sobivate pesapaikade leidumine. See võib põhjustada viljumisnäitajate suuremat 

kõikumist kui populatsiooni suurus eraldi võetuna (Oostermeijer jt 2000).   

1.4. Populatsiooni tiheduse ja viljumisedukuse seosed orhideedel 

Tiheduse ja orhideede viljumise seoste uuringutes ei joonistu välja selgeid trende. 

Nektariga liikide uurimisel on leitud, et populatsiooni tihedus mõjutas oluliselt suure 

käopõlle (Neottia ovata) viljumisedukust Belgias: mida väiksem oli vahemaa kolme lähima 
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samast liigist õitseva orhidee vahel, seda kõrgem oli taimede viljumisprotsent (Brys jt 

2008).  

Duffy ja Stout on saanud erinevaid tulemusi nektariga keerdkäppade populatsiooni 

tiheduse ja viljumisedukuse seoste uurimisel Iirimaal. Ühel juhul leiti, et Spiranthes 

romanzoffiana populatsiooni tihedus oli negatiivselt seotud putukate külastussagedusega: 

hõredalt kasvavate taimede õisikuid külastasid putukad sagedamini kui tihedalt kasvavate 

taimede õisikuid. Autorid põhjendasid seda suurema liigisisese konkurentsiga tihedas 

populatsioonis (Duffy, Stout 2008). Teises uurimuses mõjutas hilise keerdkäpa (Spiranthes 

spiralis) liigikaaslaste tihedus positiivselt nii polliiniumide eemaldamist kui ka õietolmu 

jõudmist emakale, Spiranthes romanzoffiana puhul ainult õietolmu jõudmist emakale 

(Duffy, Stout 2011). 

Nektarita orhideeliikidel on erinevates uurimustes välja toodud nii positiivseid kui ka 

negatiivseid seoseid viljumisedukuse ja populatsiooni tiheduse vahel. Seksuaalpetturitest 

liikidel on täheldatud, et suurema tihedusega populatsioonis võib viljumisprotsent pigem 

langeda, sest putukad õpivad nektarita taimi vältima (Jacquemyn,  Brys 2010). Negatiivne 

seos tiheduse ja viljumisedukuse vahel ilmnes näiteks ämblikõie (Ophrys fuciflora) ja 

liivamesilasõie (Ophrys sphegodes) uuringutes Belgias ja Prantsumaal, kärbesõie (Ophrys 

insectifera) puhul seost ei leitud. Ämblikõie viljumisprotsenti mõjutas ka vahemaa lähima 

õitseva liigikaaslaseni: suurema vahemaa korral viljusid taimed paremini (Vandewoestijne 

jt 2009).  

Toidupetturitest liikide viljumisedukuse ja populatsiooni tiheduse seosed ei ole nii selged. 

Juillet jt ei leidnud Šveitsis seoseid Traunsteinera globosa viljumisedukuse ja populat-

siooni tiheduse vahel. Autorid rõhutasid, et orhideepopulatsiooni tiheduse negatiivne mõju 

viljumisedukusele on sageli ilmnenud varakevadel õitsevate nektarita orhideeliikide puhul, 

kuid Traunsteinera globosa õitsemisaeg jääb juunikuusse, mil alpi aasadel on õites ka 

paljud muud taimeliigid (Juillet jt 2007).   

Saksamaal mõjutas leeder-sõrmkäpa (Dactylorhiza sambucina) isendite tihedus, mida 

defineeriti kui liigikaaslaste arvu ühe meetri raadiuses, positiivselt õietolmu eemaldamist, 

kuid mitte viljumisprotsenti (Kropf, Renner 2005).  
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Purpurkäpa (Orchis purpurea) uuringud Belgias näitasid, et populatsiooni tihedus ning 

vahemaa lähima liigikaaslaseni ei mõjutanud viljumisedukust (Jacquemyn, Brys 2010).  

Kreekas ei olnud Orchis boryi tihedusel, mida mõõdeti kui õitsevate liigikaaslaste arvu 

ühel ruutmeetril, mingit mõju polliiniumide eemaldamisele ega viljumisprotsendile 

(Gumbert, Kunze 2001).  

Statistiliselt olulist seost ei ole leitud ka mitme teise toidupetturist orhidee populatsiooni 

tiheduse ja viljumisedukuse vahel: Orchis galilaea Liibanonis (Machaka-Houri jt 2012), 

Orchis spitzelii ja Anacamptis palustris Rootsis (Fritz, Nilsson 1996; ref. Jacquemyn, Brys 

2010 kaudu).  

Arukäpa (Anacamptis morio) ruumiliselt isoleeritud isendite viljumisprotsent ei erinenud 

Tšehhimaal oluliselt tihedates gruppides kasvavate taimede viljumisprotsendist. Hõredas 

grupis kasvavate taimede viljumisprotsent oli samas tunduvalt kõrgem kui teistes 

rühmades, mis viitab autorite arvates sellele, et viljumisprotsendi seisukohalt võib 

eksisteerida mingi optimaalne vahemaa taimede vahel (Jersáková, Kindlmann 1998). 

Ka USA idaosa madalsoodes ja rabades kasvaval nektarita orhideeliigil Calopogon 

tuberosus viljusid väikestes gruppides (2-8 isendit) kasvavad taimed paremini kui üksikud 

või suurtes (üle 9 isendi) gruppides kasvavad taimed (keskmine viljumisprotsent vastavalt 

35,1%, 24% ja 17,2%) (Firmage, Cole 1988).  

1.5. Õite arvu ja viljumisedukuse seosed orhideedel  

Mõned uuringud on näidanud, et õite arv võib mõjutada orhideede reproduktiivset edukust 

kahel viisil. Nektariga laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine) populatsioonides 

Rootsis eemaldasid putukad suurema õisikuga taimedelt rohkem polliiniume ning taimed 

viljusid paremini. 13 uuritud populatsioonist ei ilmnenud õite arvu ja viljumisedukuse 

vahel positiivset seost ainult kahes. Seejuures oli õite arvul polliiniumide eemaldamisele 

suurem mõju kui viljumisprotsendile (Ehlers jt 2002).  

Samasugune seos õite arvu ja viljumisedukuse vahel leidis kinnitust ka teisel nektariga 

liigil − suurel käopõllel (Neottia ovata): suurema õisikuga taimedelt eemaldati rohkem 

polliiniume ja  taimede viljumisprotsent oli kõrgem (Brys jt 2008). 
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Tšehhis, Hollandis ja Saksamaal uuriti 12 orhideeliigi õite arvu ja viljumisedukuse seoseid. 

Nektariga liikidest ilmnes rohekal õõskeelel (Dactylorhiza viridis), harilikul käoraamatul 

(Gymnadenia conopsea) ja rohekal käokeelel (Platanthera chlorantha) positiivne seos õite 

arvu ja viljumisedukuse vahel ühel aastal kahest, tumepunasel neiuvaibal (Epipactis 

atrorubens), lillal neiuvaibal (Epipactis purpurata) ja kahelehisel käokeelel (Platanthera 

bifolia) seost ei leitud. Nektarita liikidest ilmnes arukäpal (Anacamptis morio) ja leeder-

sõrmkäpal (Dactylorhiza sambucina) ühel alal kahest negatiivne paraboolikujuline seos: 

keskmise õite arvuga taimed viljusid paremini kui väikese või suure õite arvuga taimed. 

Seega ei andnud suur õisik neil liikidel viljumisel eeliseid. Tõmmul käpal (Neotinea 

ustulata) ja laialehisel sõrmkäpal (Dactylorhiza majalis) ei mõjutanud õite arv viljumist. 

Kahkjaspunasel sõrmkäpal (Dactylorhiza incarnata) ning vööthuul-sõrmkäpal (Dac-

tylorhiza fuchsii) viljusid suurema õite arvuga taimed kõigil vaadeldud aladel paremini 

(Kindlmann, Jersáková  2006).  

Nektarita liikide õite arvu ja viljumisedukuse positiivse seose näiteks võib tuua Orchis 

boryi, kelle viljumisprotsent oli kõigis uuritud populatsioonides lineaarselt seotud õite 

arvuga (Gumbert, Kunze 2001).  

Soome kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata) populatsioonides, kus õite arv 

tugevalt varieerus, eemaldasid putukad õitelt rohkem polliiniume, taimede viljumisprotsent 

oli kõrgem ja ühegi viljata taimi esines vähem. Seda põhjendati asjaoluga, et suurem õite 

arvu varieeruvus raskendab putukatel nektarita liikide eristamist ja vältimist (Vallius jt 

2007).  

Traunsteinera globosa viljumisprotsent oli positiivses seoses õisiku kõrgusega, mis 

omakorda korreleerus tugevalt õite arvuga (Juillet jt 2007). 

Norras tehtud eksperiment Dactylorhiza lapponica'ga näitas, et kui taimelt eemaldati 

pooled õied, vähenes viljumisedukus 29% (Sletvold, Ågren 2011).  

Seksuaalpetturitest ämblikõie (Ophrys fuciflora), kärbesõie (Ophrys insectifera) ja 

liivamesilasõie (Ophrys sphegodes) puhul leiti, et suurema õite arvuga taimedel olid nii 

tolmeldamise tõenäosus kui ka  viljumisprotsent kõrgemad (Vandewoestijne jt 2009). 

Arukäpa (Anacamptis morio) väga väikese õite arvuga (alla 3 õie) taimede viljumisprotsent 

lähenes nullile. Õite arvu suurenedes tõusis ka keskmine viljumisprotsent, kuid seos ei 
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olnud lineaarne. Kui õite arv ületas teatud piiri (11-14 õit), hakkas viljumisprotsent 

kahanema (Jersáková, Kindlmann 1998).  

Õite arvu ja viljumisedukuse seos ei ole siiski kõigi liikide puhul kinnitust leidnud. Lõuna-

Itaalias ei leitud ühelgi kolmest uuritud nektarita orhideeliigist (Orchis italica, Orchis 

anthropophora, Anacamptis papilionacea) seoseid õite arvu ja viljumisedukuse vahel 

(Pellegrino jt 2010). Ka Serapias vomeracea viljumisedukus Itaalias ei sõltunud õite 

arvust, suurusest ega asukohast õisikus (Pellegrino jt 2005).  

Kesk-Soomes tehtud kuradi-sõrmkäpa (Dactylorhiza maculata) uuringust selgus, et 

suurem õisik ei andnud viljumisel mingeid eeliseid (Vallius 2000).  

Analoogiliselt ei mõjutanud õite arv viljumist Orchis purpurea'l (Jacquemyn, Brys 2010) 

ning Orchis galilaea'l (Machaka-Houri jt 2012).  

USAs ei ilmnenud seoseid kimpõielise kuldkinga (Cypripedium fasciculatum) ning 

Cypripedium candidum'i viljumisedukuse ja õite arvu vahel (Lipow jt 2002; Walsh jt 

2014).   

1.6. Teiste taimeliikide tihedus ja orhideede viljumisedukus 

Dafni näitas, et Orchis caspia taimed viljusid Iisraelis tunduvalt paremini, kui läheduses 

kasvasid nektaririkkad liilialised Asphodelus microcarpus ja Bellevalia flexuosa või 

põõsassalvei (Salvia fruticosa). Kui neid liike koosluses ei esinenud, oli orhidee 

viljumisprotsent väga madal (11-16%), ühe nektaririkka liigiga koos kasvamine tõstis 

Orchis caspia viljumise 51%-ni, kõigi kolme liigi esinemisel tõusis orhidee viljumisedukus 

86%-ni. Tolmeldajad varieerusid sõltuvalt koosluses domineerivast nektaririkkast liigist 

(Dafni 1983).  

Juillet jt (2007) leidsid, et toidupetturist orhidee Traunsteinera globosa viljumisedukus 

korreleerus positiivselt aasristiku (Trifolium pratense) tihedusega. Aasristikut võib pidada  

Traunsteinera globosa magnetliigiks, sest liigid on sarnased nii õisiku kuju kui ka värvuse 

poolest ning mõlemat liiki tolmeldavad sageli kiletiivalised (Juillet jt 2007).  

Alexandersson ja Ågren uurisid raagremmelga (Salix caprea) populatsiooni suuruse ja 

tiheduse mõju haldjakinga (Calypso bulbosa) viljumisedukusele. Nektaririkas 
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raagremmelgas alustab õitsemist veidi enne haldjakinga ja mõlemat liiki tolmeldavad 

peamiselt kimalased. Kolmeaastase vaatlusperioodi jooksul ei olnud orhidee viljumis-

edukus ühelgi aastal seotud raagremmelga populatsiooni suuruse või tihedusega.  Autorid 

järeldasid, et ainult raagremmelga populatsiooni suuruse ja tihedusega ei saa põhjendada 

tolmeldajate arvu varieerumist eri populatsioonides (Alexandersson, Ågren 1996).  

Gumbert ja Kunze uurisid kahe nektariga taimeliigi ̶ tutt-kobarhüatsindi (Muscari 

comosum) ja põld-hiireherne (Vicia villosa ssp. varia)   ̶  tiheduse mõju Orchis boryi 

viljumisele  Kreekas. Nektariga liikide tihedus ei avaldanud mingit mõju orhidee 

viljumisele (Gumbert, Kunze 2001).  

Hanseni ja Oleseni uuringud Taanis ja Rootsis kinnitasid, et laialehise sõrmkäpa 

(Dactylorhiza majalis) ja tihedaõiese käoraamatu (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora) 

viljumisprotsent ei sõltunud putukatele atraktiivsete toidutaimede tihedusest orhideede 

naabruses (Hansen, Olesen 1999).  

Soomes läbi viidud eksperiment näitas, et kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza 

incarnata) viljumisedukus kahanes, kui orhideede ümbrusesse istutati nektaririkkaid 

võõrasemasid (Viola x wittrockiana). Viljumisprotsent oli seda madalam, mida sarnasem 

oli võõrasema ja orhidee õite värvus. Lillakaspunaste õitega võõrasemade naabruses 

kasvavaid sõrmkäppi külastasid putukad küll sagedamini, kuid liikusid orhideedelt tihti 

edasi võõrasemadele, põhjustades õietolmu raiskuminekut (Lammi, Kuitunen 1995).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Liigi iseloomustus, levik ja ohustatus 

Hall käpp on mitmeaastane juuremugulaga orhidee. Taime kõrgus jääb vahemikku 20-

45(65) cm. Õisik koosneb 10-40, vahel kuni 60 lillast õiest, mis meenutavad kujult 

inimfiguuri (Eesti NSV floora IX 1984; Baumann jt 2006; Delforge 2006).  

Hall käpp on Eurosiberi liik, kelle levila ulatub Atlandi ookeani läänerannikult Baikali 

järveni Siberis. Levila põhjapiir asub Lõuna-Rootsis, Eestis, Lõuna-Soomes ning 

Venemaal, lõunapiir Vahemeremaade põhjaosas. Suuri populatsioone on teada Rootsi 

saartelt Ölandilt ja Gotlandilt (Hulten, Fries 1986; Delforge 2006; Fay 2013).  

Hall käpp eelistab päikeselisi või poolvarjulisi lubjarikkaid kasvukohti. Liigile sobib nii 

kuiv kui ka niiske pinnas. Tüüpilised kasvukohad on niidud, metsaservad ja põõsastikud, 

mägedes kasvab liik kuni 2200 m kõrgusel (Delforge 2006; Fay 2013).  

Põhjapoolsetel aladel alustab hall käpp õitsemist mai teisel poolel, peamine õitsemisaeg 

jääb juunikuusse ja seemned valmivad augustis või septembri alguses (Waite  ja Farrell 

1998). Hall käpp on allogaamne e risttolmlev liik, kelle nektarita õied vajavad 

tolmeldamisel putukate abi. Belgias ja Inglismaal tehtud vaatlused kinnitavad, et halli käpa 

õisi külastavad sageli kimalased, mesilased ja vahel ka liblikad, kuid kindlad andmed 

tolmeldajate kohta puuduvad (Jacquemyn jt 2012). Üks allikas on siiski maininud  

üksikmesilasi halli käpa peamiste tolmeldajatena (Oostermeijer jt 2000).  

Seemnete arv ühes viljas võib ulatuda 7600-ni (Waite, Farrell 1998; Ilves jt 2015). 

Seemned vajavad idanemiseks sobivat pinnast ja mükoriisaseent. Hall käpp moodustab 

mükoriisat peamiselt seentega sugukonnast Tulasnellaceae (Shefferson jt 2008; Jacque-

myn jt 2011). Umbes kolmandik taimedest õitseb kohe esimesel aastal pärast maapealse 

võsu kasvatamist, enamik alustab õitsemist kolme aasta jooksul, kuid üksikutel isenditel 

võib võrsumisest esimese õitsemiseni kuluda kuni 11 aastat (Waite, Farrell 1998).  

Nagu paljudel parasvöötme orhideedel, nii esineb ka hallil käpal soikeseisundit. Enamik 

taimi jääb maa alla ainult üheks aastaks, kuid mõnel isendil võib see periood kesta kuni 

kaheksa aastat  (Waite, Farrell 1998).  
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Hall käpp on küllaltki pikaealine liik: enamik taimi elab vähemalt kümneaastaseks, mõne 

isendi vanus võib ulatuda ka 17 aastani (Farrel 1985; Waite, Farrell 1998).  

Punaste nimekirjade andmetel on halli käpa ohustatus riigiti üsna erinev: Taanis on liik 

välja surnud ja Valgevenes äärmiselt ohustatud, mitmes riigis (Ungari, Rootsi, 

Prantsusmaa, Hispaania) peetakse teda samas ohuväliseks (Красная книга Республики 

Беларусь 2006; Vörös Lista... 2007; Atlas y Libro Rojo... 2010; La Liste rouge… 2010; 

The Danish Red List 2010; ArtDatabanken 2015). Suurbritannias on hall käpp üks kolmest 

enim levilat kaotanud orhideeliigist (84%), Eestis on levila kahanenud tunduvalt vähem 

(18%) (Kull, Hutchings 2006). Levila on vähenenud ka Venemaa loodeosas Sankt- 

Peterburgi, Novgorodi ja Pihkva regioonis (Efimov 2011). Samas Belgia Flandria-osas 

kuulub hall käpp enim levilat laiendanud liikide hulka (Jacquemyn jt 2005). 

Eestis on hall käpp 3. kategooria kaitstav taimeliik ja punases nimestikus kirjas 

ohulähedasena. Arvukuse vähenemise tõttu on Eestis tekkinud arutelu, kas liik vajaks 

tõhusamat kaitset (Kull, Ilves 2014). 

2.2. Uurimisalad  

Välitööd toimusid 2014. aasta juuni- ja juulikuus neljas Eesti maakonnas: Läänemaal, 

Pärnumaal, Lääne-Virumaal ning Järvamaal. Keskkonnaregistri andmete ja Eesti Orhidee-

kaitse Klubi liikmetelt saadud info alusel kontrolliti juunikuus paarikümmend halli käpa 

kasvukohta, millest valiti magistritöösse 8 populatsiooni: Paatsalu (Varbla vald, Pärnu-

maa), Pivarootsi, Esivere, Kause (kõik Hanila vald,  Läänemaa), Allika (Ridala vald, Lää-

nemaa), Varangu (Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa), Kuksema ning Järva-Jaani (mõle-

mad Järva-Jaani vald, Järvamaa) (lisa 1). Minimaalne vahemaa populatsioonide vahel oli 1 

km (Kuksema − Järva-Jaani), maksimaalne 205 km (Allika  − Varangu). Kasvukohtadeks 

olid kuivad looniidud, kuivad ja niisked aruniidud ning soostunud niidud mahajäetud 

kriidikarjääris. Populatsioonide suurused varieerusid vahemikus 75-200 õitsevat taime.   

2.2.1. Alade kirjeldused  

1. Paatsalu (58°32'17'', 23°41'21'') 

Kasvukohaks niiske aruniit, õitsevate hallide käppade arv 200. Levinud taimeliigid: 

keskmine värihein (Briza media), aas-seahernes (Lathyrus pratensis), harilik köömen 
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(Carum carvi), harilik kerahein (Dactylis glomerata), kibe tulikas (Ranunculus acris), luht-

kastevars (Deschampsia cespitosa), mets-harakputk (Anthriscus sylvestris), keskmine tee-

leht (Plantago media), kortslehed (Alchemilla spp.), ojamõõl (Geum rivale), harilik anger-

vaks (Filipendula ulmaria), arujumikas (Centaurea jacea), harilik nurmenukk (Primula 

veris) jt. Ala oli orhideerikas, peale halli käpa esines veel viis orhideeliiki: suur käopõll 

(Neottia ovata), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), kahkjaspunane sõrmkäpp 

(Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris) ja vööthuul-sõrmkäpp 

(Dactylorhiza fuchsii).  

 

2. Pivarootsi (58°32'41'', 23°36'39'') 

Kasvukohaks kuiv looniit angerpisti-mägiristiku kooslusega, vahetult maanteega piirneval 

alal domineeris juba kadastik. Populatsiooni suurus 200. Põõsarindes harilik kadakas 

(Juniperus communis), harilik türnpuu (Rhamnus cathartica) ja harilik paakspuu (Rhamnus 

frangula). Rohurindes värvmadar (Galium boreale), angerpist (Filipendula vulgaris), 

harilik nurmenukk (Primula veris), keskmine värihein (Briza media), külmamailane 

(Veronica chamaedrys), harilik raudrohi (Achillea millefolium), arujumikas (Centaurea 

jacea), põldjumikas (Centaurea scabiosa), harilik hiirehernes (Vicia cracca), hobumadar 

(Galium verum),  mägiristik (Trifolium montanum), harilik näär (Pimpinella saxifraga), 

süstlehine teeleht (Plantago lanceolata), värv-varjulill (Asperula tinctoria), metsülane 

(Anemone sylvestris) jt. Haruldastest liikidest kasvas alal ohtralt harilikku käoraamatut 

(Gymnadenia conopsea), üksikisenditena ka rohekat käokeelt (Platanthera chlorantha) ja 

suurt käopõlle (Neottia ovata). 

 

3. Esivere (58°37'13'', 23°33'00'') 

Kasvukohaks kuiv looniit Esivere lennujaama käpaliste püsielupaiga piiril ja sellest lõuna 

pool. Populatsiooni suurus 150. Põõsarindes harilik kadakas (Juniperus communis) ja 

harilik türnpuu (Rhamnus cathartica). Rohurindes värvmadar (Galium boreale), angerpist 

(Filipendula vulgaris), harilik hiirehernes (Vicia cracca), raudrohi (Achillea millefolium), 

harilik näär (Pimpinella saxifraga), arujumikas (Centaurea jacea), karutubakad (Pilosella 

spp.), keskmine värihein (Briza media), mägiristik (Trifolium montanum), keelikurohi 

(Carlina vulgaris), keskmine teeleht (Plantago media), kibe tulikas (Ranunculus acris), 

metsmaasikas (Fragaria vesca), värv-varjulill (Asperula tinctoria) jt. Haruldastest liikidest 

kasvas alal ohtralt harilikku käoraamatut (Gymnadenia conopsea). 
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4. Kause (58°37'02'', 23°37'34'') 

Kadastik põõsarinde katvusega üle 30%, kadakate kõrgus üle 1,5 m. Põõsarindes lisaks 

kadakale harilik türnpuu (Rhamnus cathartica) ja harilik paakspuu (Rhamnus frangula).  

Populatsiooni suurus 75. Levinud taimeliigid: aas-vahulill (Polygala vulgaris), laialehine 

mailane (Veronica teucrium), pajuvaak (Inula salicina), harilik pune (Origanum vulgare), 

harilik hiirehernes (Vicia cracca), hobumadar (Galium verum), harilik kerahein (Dactylis 

glomerata), metsmaasikas (Fragaria vesca), kandiline naistepuna (Hypericum maculatum), 

raudrohi (Achillea millefolium) jt. Orhideedest kasvasid alal harilik käoraamat 

(Gymnadenia conopsea) ja rohekas käokeel (Platanthera chlorantha).  

 

5. Allika (58°49'07'', 23°33'04'') 

Kasvukohaks niiske aruniit, populatsiooni suurus 150. Levinud taimeliigid: arujumikas 

(Centaurea jacea), hobumadar (Galium verum), harilik nurmenukk (Primula veris), 

pajuvaak (Inula salicina), kibe tulikas (Ranunculus acris), raudrohi (Achillea millefolium), 

värvmadar (Galium boreale), luht-kastevars (Deschampsia cespitosa), aas-seahernes 

(Lathyrus pratensis), hanijalg (Potentilla anserina) jt. Teistest orhideeliikidest leidus alal 

kahkjaspunast sõrmkäppa (Dactylorhiza incarnata) ja suurt käopõlle (Neottia ovata). 

 

6. Varangu (59°02'16'', 26°06'34'') 

Kasvukohaks soostunud niit rekultiveerimata kriidikarjääris Varangu looduskaitsealal. 

Populatsiooni suurus 200. Levinud taimeliigid: harilik heinputk (Angelica sylvestris), 

harilik härghein (Melampyrum nemorosum), arujumikas (Centaurea jacea), raudrohi 

(Achillea millefolium), vesihaljas tarn (Carex flacca), paiseleht (Tussilago farfara), harilik 

käoraamat (Gymnadenia conopsea), sinihelmikas (Molinia caerulea), tedremaran 

(Potentilla erecta), maikelluke (Convallaria majalis), mõru vahulill (Polygala amarella), 

härjasilm (Leucanthemum vulgare), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), keskmine ristik 

(Trifolium medium), pajuvaak (Inula salicina), pääsusilm (Primula farinosa), seaohakas 

(Cirsium oleraceum) jt. Ala on haruldusterikas, orhideeliikidest kasvasid seal ka 

tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica) jt.  

 

7. Kuksema (59°01'42'', 25°53'32') 

Künkliku reljeefiga arupuisniit Järva-Jaani aleviku piiril. Populatsiooni suurus 170. 
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Puurindes harilik mänd (Pinus sylvestris), põõsarindes harilik kadakas (Juniperus 

communis). Rohurindes hobumadar (Galium verum), keskmine värihein (Briza media), 

harilik härghein (Melampyrum nemorosum), raudrohi (Achillea millefolium), angerpist 

(Filipendula vulgaris), arujumikas (Centaurea jacea), harilik hiirehernes (Vicia cracca), 

põldjumikas (Centaurea scabiosa), kerahein (Dactylis glomerata), suur haguhein (Koeleria 

grandis), keskmine teeleht (Plantago media), kibe tulikas (Ranunculus acris), kare sea-

nupp (Leontodon hispidus), harilik maarjalepp (Agrimonia eupatoria), mägiristik (Trifo-

lium montanum) jt. Orhideedest kasvas alal ka harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea). 

 

8. Järva-Jaani (59°02'00'', 25°53'54'') 

Metsastunud kuiv arupuisniit, kus on säilinud lagedamaid niidulaike. Populatsiooni suurus 

150. Puurindes peamiselt harilik mänd (Pinus sylvestris). Levinud taimeliigid: harilik 

hiirehernes (Vicia cracca), keskmine värihein (Briza media), harilik härghein 

(Melampyrum nemorosum), raudrohi (Achillea millefolium), hobumadar (Galium verum), 

metsmaasikas (Fragaria vesca), kare seanupp (Leontodon hispidus), põldjumikas 

(Centaurea scabiosa), harilik näär (Pimpinella saxifraga), võililled (Taraxacum spp.), 

kerahein (Dactylis glomerata), suur haguhein (Koeleria grandis), aas-seahernes (Lathyrus 

pratensis), kibe tulikas (Ranunculus acris) jt. Teistest orhideeliikidest leidus alal suurt 

käopõlle (Neottia ovata). Alale on rajatud terviserajad ja taldrikugolfi park.  

2.2.2. Välitööd 

Analüüsimaks populatsiooni omaduste mõju orhideede viljumisele, hinnati kõigil aladel 

esmalt populatsiooni suurust. Selleks loendati kõik õitsevad hallid käpad niidualal. 

Suuremate alade (Esivere, Kause, Varangu) puhul hinnati osapopulatsiooni suurust mingil 

maastikuliselt piiritletud niiduosal.  

Juunikuus mõõdeti kõigil aladel juhuslikult valitud ruudud suurusega 3 x 3 m, võeti 

GPSiga ruutude koordinaadid ja tähistati kõik nendes õitsevad halli käpa isendid. Kokku 

märgistati kaheksal alal 83 ruutu, milles tähistati 612 taime. Ruutude arv aladel varieerus 

vahemikus 4-19 ning sõltus ala suurusest ja taimede tihedusest. Enim ruutusid märgistati 

Varangul ja vähim Kauses. Algselt märgistati taimi ka Pärnumaal Varbla vallas Muristes, 

kuid ala jäi analüüsist välja, sest metssead olid enamiku märgistatud taimedest üles 

tuhninud. Samal põhjusel jäi analüüsist välja 3 ruutu Esiveres.  
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Juulikuus loendati kõigil märgistatud taimedel õite ja viljade arv. Populatsiooni tiheduse 

hindamiseks mõõdeti vahemaad igast märgistatud taimest kolme lähima õitseva 

liigikaaslaseni (cm). Lisaks hinnati rohttaimede katvust ruudus (%). Nii juuni- kui ka 

juulikuus kaardistati halli käpaga koos esinevaid taimeliike.  

2.3. Andmetöötlus 

Andmete (lisa 2) analüüsimisel kasutati tarkvarapakette IBM SPSS Statistics 20.0 ja MS 

Office Excel 2010. Ala keskmise õite arvu leidmiseks arvutati kõigi alal märgistatud 

taimede õite arvu aritmeetiline keskmine. Analoogiliselt arvutati ala keskmise viljade arvu 

leidmiseks kõigi märgistatud taimede viljade arvu aritmeetiline keskmine. Taime 

viljumisprotsendiks loeti viljunud õite osakaal kõigist õitest (%). Iga ala keskmine 

viljumisprotsent leiti alal kasvavate taimede viljumisprotsentide aritmeetilise keskmisena. 

Populatsiooni tiheduse hindamisel olid aluseks vahemaad kolme lähima õitseva 

liigikaaslaseni, keskmine kaugus arvutati nende aritmeetilise keskmisena.  

Andmete üldiseks iseloomustamiseks koostati kirjeldav statistika (artimeetiline keskmine, 

standardhälve, standardviga, mediaan, dispersioon, minimaalne väärtus, maksimaalne 

väärtus, ulatus) (lisa 3) ja testiti jääkliikmete vastavust normaaljaotusele. Normaaljaotuse 

puudumise tõttu logaritmiti kõik sõltumatud muutujad. Sõltuvast muutujast võeti ruutjuur, 

sest nullväärtuste esinemise tõttu ei olnud viljumisprotsendi andmerida võimalik  

logaritmida. 

Muutujate omavahelist statistilist seotust kontrolliti korrelatsioonianalüüsi abil (lisa 4).  

Viljumisprotsendi ja teiste muutujate seoste kontrollimiseks koostati lineaarne regres-

sioonimudel, kus sõltuvaks muutujaks oli taimede viljumisprotsent ning sõltumatuteks 

muutujateks taimede arv ruudus, õite arv, keskmine kaugus 3 lähima liigikaaslaseni, 

rohttaimede katvus ning populatsiooni suurus (tabel 3). Mudelist jäeti välja kaugus lähima 

liigikaaslaseni, sest korrelatsioonianalüüs näitas tugevat statistiliselt olulist seost selle 

sõltumatu tunnuse ja keskmise kauguse vahel (r=0,804).   

Statistiliselt ebaolulised muutujad eemaldati mudelist ükshaaval, alustades kõige kõrgema 

olulisuse tõenäosusega muutujast, kuni mudelisse jäid üksnes statistiliselt olulised 

muutujad (tabel 4).   
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3. TULEMUSED 

3.1. Õite arv 

Õite arv taimel varieerus  aladel vahemikus 4-75, keskmiselt oli see 26,8 (joonis 1; tabel 

2). Kõigil aladel peale Esivere ja Kuksema esines üksikuid taimi, kelle õite arv ületas halli 

käpa erialakirjanduses nimetatud maksimaalse võimaliku õite arvu (60). Eriti suure õite 

arvuga taimi leidus Paatsalus ja Varangul (max õite arv vastavalt 75 ja 74). Keskmine õite 

arv oli väikseim Esiveres (21,3) ja suurim Kauses (36,7).  

 

 

Joonis 1.  Populatsioonide keskmine õite arv võsul koos standardveaga  

 

3.2. Viljade arv 

Viljade arv varieerus vahemikus 0-43, keskmine näitaja oli 4,5 vilja taime kohta (joonis 2; 

tabel 2). Väikseim maksimaalne viljade arv taime kohta esines Pivarootsis (10) ja suurim 

Kuksemal (43). Keskmine viljade arv oli kõige madalam Pivarootsis (2,1) ja Paatsalus 

(2,2), kõrgeim  Varangul (6,9).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P
aatsalu

P
ivaro

o
tsi

Esive
re

K
au
se

A
llika

K
u
ksem

a

Järva-Jaan
i

V
aran

gu

K
o
kku

K
e

sk
m

in
e

 õ
it

e
 a

rv
 



27 

 

 

Joonis 2.  Populatsioonide keskmine viljade arv võsul koos standardveaga  

 

3.3. Viljumisedukus 

Halli käpa viljumisprotsent jäi vaadeldud populatsioonides vahemikku 0-81, kõigil aladel 

kokku oli see keskmiselt 16,1% (joonis 3; tabel 2). Väikseim maksimaalne viljumis-

protsent oli Pivarootsis (29%), suurim Kuksemal (81%). Madalaima keskmise 

viljumisprotsendiga paistsid silma Paatsalu (7,3%) ja Pivarootsi (7,4%), kõrgeimaga 

Varangu (25,9%). Tunduvalt alla keskmise jäi viljumisprotsent ka Järva-Jaanis (10,1%).  

Kõigil aladel kokku oli 137 taimel (22,4%) viljumisprotsent 0. Enim viljumata taimi esines 

Järva-Jaanis (37,4%) ja Paatsalus (37,2%). Varangul oli viljumata taimede osakaal ainult 

6,6% ja Allikal 13,4%. 
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Joonis 3. Populatsioonide keskmine viljumisprotsent koos standardveaga 

 

3.4. Viljumisedukust mõjutavad tegurid 

Korrelatsioonianalüüs näitas väga nõrka statistiliselt olulist seost viljumisprotsendi ja õite 

arvu vahel (r=0,163; p=0,000), seosesid teiste analüüsitavate muutujatega ei ilmnenud. 

Lineaarne mudel viie sõltumatu tunnusega näitas, et viljumisprotsent oli positiivselt seotud 

õite arvuga (p=0,000), kuid ei sõltunud taimede arvust (p=0,914), keskmisest kaugusest 

lähimate õitsevate liigikaaslasteni (p=0,973), rohttaimede katvusest (p=0,829) ega populat-

siooni suurusest (p=0,377) (tabel 3).  

Pärast statistiliselt ebaoluliste muutujate eemaldamist oli mudel tervikuna statistiliselt 

oluline (p=0,000), ent mudeli kirjeldatuse tase jäi madalaks (R
2
=0,027) (tabel 4).  

Kokkuvõttes sõltub viljumisedukus statistiliselt olulisel määral üksnes õite arvust, kuid 

mudeli kirjeldatuse tase näitab, et õite arvu erinevusega saab põhjendada ainult väikest osa 

viljumisedukuse varieeruvusest. 
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Tabel 2.  Õite ja viljade arv ning viljumisedukus  

Nr Ala N Õite arv 

(min-max) 

Keskmine 

õite 

arv±SV 

Viljade arv 

(min-max) 

Keskmine 

viljade 

arv±SV 

Viljumis-

protsent 

(min-max) 

Keskmine 

viljumis-

protsent±SV 

Viljumata 

taimi 

Viljumata 

taimede 

protsent 

1. Paatsalu         78 8-75 27,5±1,37 0-12 2,2±0,31 0-57 7,3±1 29 37,2 

2. Pivarootsi     63 5-68 30,0±1,89 0-10 2,1±0,29 0-29 7,4±1 16 25,4 

3. Esivere         69 7-54 21,3±1,36 0-16 4,1±0,46 0-60 19,4±2 11 15,9 

4. Kause             34 11-69 36,7±3,09 0-20 5,5±0,92 0-48 14,6±3 8 23,5 

5. Allika              67 5-70 28,7±1,6 0-31 6,0±0,69 0-74 20,6±2 9 13,4 

6. Kuksema       72 10-54 27,8±1,47 0-43 6,1±0,92 0-81 18,5±2 16 22,2 

7. Järva-Jaani         107 4-65  25,1±1,15 0-21 2,7±0,39 0-73 10,1±1 40 37,4 

8. Varangu       122 8-74 24,8±1,04 0-31 6,9±0,55 0-65 25,9±2 8 6,6 

9. Kokku 612 4-75 26,8±0,53 0-43 4,5±0,22 0-81 16,1±1 137 22,4 

 

  



30 

 

Tabel 3. Lineaarne mudel: viljumisedukuse sõltuvus populatsiooni suurusest, taimede arvust, õite arvust, katvusest ja keskmisest kaugusest 

liigikaaslastest 

Mudeli kokkuvõte 

Mudel R R
2
 Reguleeritud R

2
 Regressiooni standardviga 

1 0,167
a
 0,028 0,020 0,22874 

a. log(Populatsiooni suurus), log(Taimede arv), log(Õite arv), log(Katvus), log(Keskmine kaugus) 

 

ANOVA
a
 

Mudel Ruutude summa Vabadusastmete arv (Df) Ruutude summa /Df F Olulisuse tõenäosus 

1 Regressioon 

Jääkliikmed 

Kokku  

0,909 

31,706 

32,615 

5 

606 

611 

0,182 

0,052 

3,474 0,004
b
 

 

a. Sõltuv muutuja: Sqrt(Viljumisedukus). b.  log(Populatsiooni suurus), log(Taimede arv), log(Õite arv), log(Katvus), log(Keskmine kaugus) 

 

Koefitsiendid
a 

Mudel Standardiseerimata 

koefitsiendid 

Standardiseeritud 

koefitsiendid 

T Olulisuse 

tõenäosus 

Multikollineaarsuse 

statistika 

 B Standardviga Beta   TOL VIF 

1 (Konstant) 

log(Taimede arv) 

log(Keskmine kaugus) 

log(Õite arv) 

log(Katvus) 

log(Populatsiooni suurus) 

-0,096 

-0,002 

0,000 

0,077 

-0,014 

0,036 

 

0,233 

0,016 

0,013 

0,020 

0,064 

0,041 

 

-0,005 

-0,002 

0,167 

-0,010 

0,036 

-0,413 

-0,108 

-0,034 

3,922 

-0,217 

0,885 

0,680 

0,914 

0,973 

0,000 

0,829 

0,377 

 

0,787 

0,676 

0,885 

0,825 

0,947 

 

1,271 

1,480 

1,130 

1,212 

1,056 

 

a. Sõltuv muutuja: Sqrt(Viljumisedukus) 
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Tabel 4. Lineaarne mudel: viljumisedukuse sõltuvus õite arvust 

Mudeli  kokkuvõte 

Mudel R R
2
 Reguleeritud R

2
 Regressiooni standardviga 

1 0,163
a
 0,027 0,025 0,22814 

a.  log(Õite arv) 

 

ANOVA
a
 

Mudel Ruutude summa Vabadusastmete arv (Df) Ruutude summa /Df F Olulisuse tõenäosus 

1Regressioon 

Jääkliikmed 

Kokku  

0,867 

31,748 

32,615 

1 

610 

611 

0,867 

0,052 

16,658 0,000
b
 

 

a. Sõltuv muutuja: Sqrt(Viljumisedukus)  b. log(Õite arv) 

 

Koefitsiendid
a 

Mudel Standardiseerimata 

koefitsiendid 

Standardiseeritud 

koefitsiendid 

T Olulisuse 

tõenäosus 

Multikollineaarsuse 

statistika 

 B Standardviga Beta   TOL VIF 

1 (Constant) 

log(Õite arv) 

-0,091 

0,075 

0,059 

0,018 

 

0,163 

1,540 

4,081 

0,124 

0,000 

 

1,000 

 

1,000 

a. Sõltuv muutuja: Sqrt(Viljumisedukus) 
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4.  ARUTELU 

4.1. Halli käpa viljumisedukus 

Nektarita orhideede viljumisprotsent jääb maailmas tavaliselt alla 50%, parasvöötmes on 

see keskmiselt 34,6% ja Euroopas keskmiselt 27,7% (Neiland, Wilcock 1998; Tremblay jt 

2005). Perekonda käpp kuuluvate liikide viljumisprotsent on enamasti alla 20%. Halli käpa 

viljumisprotsendiks toovad erinevad kirjandusallikad 4,4-28% (tabel 1), mis annab 

keskmiseks viljumisprotsendiks 16,9%. Magistritöös uuritud kaheksa populatsiooni 

keskmine viljumisprotsent oli 16,1%. Tulemus on seega hästi kooskõlas nii nektarita 

orhideeliikide üldise viljumisedukusega kui ka halli käpa viljumisprotsendiga muudes 

uuringutes. 

Halli käpa üksikisendite viljumisedukus kõikus vaadeldud aladel suurtes piirides (0-81%). 

Üksikisendite viljumisedukuse suurele varieeruvusele on viidatud ka teiste nektarita 

orhideeliikide puhul. Näiteks purpurkäpal (Orchis purpurea) viljus enamikul taimedel alla 

10% õitest, kuid mõnel isendil ulatus see näitaja üle 50% (Jacquemyn, Brys 2010).  

Uuritud populatsioonides võrdus viljumisprotsent nulliga 22,4%-l halli käpa isenditest, 

maksimaalselt ulatus viljumata taimede osakaal ühes populatsioonis 37,4%-ni. Petturist 

orhidee puhul võib seda osakaalu pigem madalaks nimetada, sest nektarita liikidele on 

iseloomulik, et enamik taimi (keskmiselt 66,5%) jääb viljumata (Tremblay jt 2005).   

Eestis on halli käpa viljumisprotsenti analüüsinud A. Ilves 2012.-2013. aastal. Madalaim 

viljumisprotsent esines Muhumaal Üügul (18%) ja kõrgeim Varangul (37%), keskmine 

viljumisprotsent ulatus 28%-ni (Ilves jt 2015).  Tremblay jt väidavad, et ühe ja sama liigi 

viljumisprotsent on aastate lõikes küllaltki püsiv (Tremblay jt 2005). Seda kinnitavad ka 

üksikud uurimused. Näiteks jumalakäpal (Orchis mascula) erines viljumisprotsent kuue 

aasta lõikes ainult mõne protsendi võrra (4,8–7,1%) (Nilsson 1983; ref. Jacquemyn, Brys 

2010 kaudu). Samas rõhutavad mitmed autorid, et muutliku tolmlemiskeskkonna tõttu  

võib orhideede tolmlemis- ja viljumisedukus erinevatel aastatel suurtes piirides kõikuda. 

Näiteid selle kohta leiab nii nektariga kui ka nektarita liikide hulgast: soo-neiuvaiba 

(Epipactis palustris) viljumisprotsent varieerus erinevates populatsioonides kolme aasta 
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lõikes 5,0–19,8%, püramiid-koerakäpal (Anacamptis pyramidalis) 15-73% (Lind jt 2007), 

arukäpal (Anacamptis morio) viie aasta lõikes 4,3–30,2% (Nilsson 1983, 1984; ref. 

Jacquemyn, Brys 2010 kaudu), haldjakingal (Calypso bulbosa) 21-48% (Alexandersson, 

Ågren 1996), kimpõielisel kuldkingal (Cypripedium fasciculatum) 18-69% (Lipow jt 

2002), purpurkäpal (Orchis purpurea) 5,0–19,9% (Jacquemyn, Brys 2010) jne. Orhideede 

viljumisprotsent võib ka populatsioonisiseselt ilmastikutingmuste muutlikkuse tõttu aastate 

lõikes tugevalt kõikuda (Jacquemyn, Brys 2010). Kokkuvõttes ei ole põhjust Eesti halli 

käpa populatsioonide keskmise viljumisprotsendi varieeruvust erinevates populatsioonides 

ja erinevatel aastatel erandlikuks pidada.   

4.2. Populatsiooni suurus ja viljumisedukus 

Madal viljumisedukus võib olla seotud keskkonnaressursside piiratusega, probleemidega 

tolmlemisel või ökoloogiliste faktoritega (õisiku omadused, populatsiooni tihedus ja 

suurus, elupaiga kvaliteet, ümbritseva taimekoosluse omadused jne) (Jennersten 1998; 

Tremblay jt 2005). Peamiseks viljumist piiravaks teguriks peetakse ebapiisavat tolmel-

damist, sest eksperimendid erinevate orhideeliikidega on näidanud, et käsitsi tolmel-

damisega on võimalik risttolmlevate orhideede viljumisprotsenti oluliselt suurendada. 

Tolmlemisedukus sõltub esmajoones tolmeldajate mitmekesisusest, arvukusest, aktiivsu-

sest ja efektiivsusest, aga ka õietolmu kogusest ja kvaliteedist (Tremblay jt 2005). 

Tolmeldajate huvi seostatakse omakorda tolmeldatava taimeliigi populatsiooni suuruse, 

õitsevate taimede tiheduse ja õite arvuga.  

Magistritööst selgus, et populatsiooni suurus ei avaldanud mõju halli käpa 

viljumisedukusele.  Üldiselt eeldatakse, et suuremas populatsioonis tolmeldajate liigirikkus 

tõuseb tänu taimede paremale nähtavusele ja atraktiivsusele. Väikestes ja hõredates 

populatsioonides takistab risttolmlemist ka liigikaaslaste vähesus (Vandewoestijne jt 2009; 

Duffy, Stout 2008).   Kuigi suur populatsioon köidab üldjuhul rohkem putukate 

tähelepanu, putukad peatuvad seal pikemalt ja külastavad rohkem taimi, ei anna suur 

populatsioon viljumisel tingimata eeliseid. Mitmed autorid on küll kinnitanud popu-

latsiooni suuruse positiivset mõju viljumisprotsendile (Fritz, Nilsson 1994; Jacquemyn jt 

2007; Brys jt 2008; Meekers, Honnay 2011), kuid leitud on ka negatiivseid seoseid 

(Petanidou jt 2013) või mõju puudmist (Alexandersson, Ågren 1996, Kull 1998; Hansen, 



34 

 

Olesen 1999; Ehlers jt 2002; Vallius jt 2007). Ka Hollandi haruldaste taimeliikide uuringus 

leiti, et halli käpa viljumisprotsent ei korreleerunud populatsiooni suurusega (Oostermeijer 

jt 2000). Põhjuseks võib olla asjaolu, et suures populatsioonis külastavad tolmeldajad 

väiksemat protsenti õitsevaid taimi (Brys jt 2008) või õpivad petturliiki kiiremini eristama 

(Meekers, Honnay 2011). On võimalik, et neil põhjustel ei ilmnenud ka magistritöös 

uuritud aladel seost populatsiooni suuruse ja viljumisedukuse vahel.  

Mõne orhideeliigi puhul on uurijad leidnud, et kõrgeim viljumisedukus ilmneb keskmise 

suurusega populatsioonides, näiteks purpurkäpal (Orchis purpurea) kuni 300 isendiga 

(Jacquemyn jt 2009) ja arukäpal (Anacamptis morio) kuni 40 isendiga populatsioonides 

(Oostermeijer jt 2000). Magistritöös analüüsitud populatsioonid olid küllaltki sarnase 

suurusega (75-200 õitsevat taime). On võimalik, et tulemusi mõjutas valitud populat-

sioonide suurus ja väga väikeste või väga suurte populatsioonide lisamisel valimisse 

oleksid tulemused olnud teistsugused.  

4.3. Populatsiooni tihedus ja viljumisedukus 

Magistritöös ei õnnestunud tõestada hüpoteesi, et populatsiooni tihedus korreleerub 

viljumisedukusega. Nektarita orhideeliikide viljumisedukuse seos populatsiooni tihedusega 

ei ole paljudes uurimustes kinnitust leidnud (Fritz, Nilsson 1996, ref. Jacquemyn, Brys 

2010 kaudu; Gumbert, Kunze 2001; Kropf, Renner 2005; Juillet jt 2007; Jacquemyn, Brys 

2010; Machaka-Houri jt 2012). Sellele võib tuua erinevaid põhjendusi. Üks olulisemaid 

tegureid võib olla liigisisene konkurents. Tihedalt koos õitsevad taimed meelitavad küll 

rohkem tolmeldajaid ligi, kuid samas suureneb taimedevaheline konkurents nii abiootiliste 

ressursside kui ka tolmeldajate tähelepanu pärast (Elliott, Irwin 2009). Gumbert ja Kunze 

viitavad, et nektarita liigil on kasulik kasvada hõredalt, sest siis on tolmeldajal keerulisem 

õppida petturliiki eristama ja vältima (Gumbert, Kunze 2001). Tihedas populatsioonis 

toimub õppimine kiiremini (Kropf, Renner 2005; Jacquemyn, Brys 2010).  

Kokkuvõttes võib halli käpa populatsiooni tiheduse ja viljumisedukuse seoste puudumise 

põhjuseks olla nii liigisisene konkurents tolmeldajate tähelepanu pärast kui ka putukate 

oskus õppida nektarita liiki eristama. Samas tuleb märkida, et mõne autori hinnangul jääb 

putukate õppimisvõime argument ilma täpsemate uuringuteta konkreetse orhideeliigi 

tolmeldajate käitumise kohta mõnevõrra spekulatiivseks (Lipow jt 2002). 
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4.4. Viljumisprotsendi varieeruvus 

Populatsioonide lõikes erines keskmine viljumisprotsent 3,5 korda, jäädes vahemikku 7,3-

25,9%. Viljumisprotsendi suurel varieeruvusel võib peale populatsiooni suuruse ja tiheduse 

erinevuste olla muid põhjusi. Alade tolmlemis- ja viljumisedukuse erinevused võivad olla 

tingitud erinevustest tolmeldajate arvukuses ja liigilises koosseisus (Alexandersson, Ågren 

1996). Sobivate tolmeldajate puudumine on palju levinum probleem, kui seni arvatud 

(Wilcock, Neiland 2002). Kuna halli käppa tolmeldavad putukaliigid pole kindlalt teada 

(Jacquemyn jt 2012), ei ole võimalik hinnata ka tolmeldajate arvukust analüüsitud 

populatsioonides.   

Viljumist võib otseselt või kaudselt mõjutada keskkonnaressursside kättesaadavus. Kui 

populatsioon on tihe, kuid mingi abiootilise ressursi vähesus piirab viljumist, siis ei pruugi 

tiheduse positiivne mõju tolmeldamisele ja viljumisele avalduda. Abiootiliste ressursside 

rohkus võib aga soodustada nii kõrgemat tihedust kui ka paremat viljumist (Bosch, Waser 

2001). 

Mitmed uurijad on nimetanud valgustingimusi oluliseks viljumisedukuse mõjutajaks. 

Varjus kasvavatel taimedel võib olla väiksem õisik, mis pakub putukatele vähem huvi. 

Samuti võib valgustingimuste muutumine mõjutada tolmeldajate käitumist (Kilkenny, 

Galloway 2008). Seetõttu on varjulistes mikroelupaikades kasvavate taimede 

viljumisprotsent sageli madalam kui avatud maastikel kasvavatel isenditel (Tremblay jt 

2005). Oostermeijeri jt uuringus oli näiteks purpurkäpal (Orchis purpurea) varjus 

kasvamine sama oluline mõjutegur kui  populatsiooni suurus (Oostermeijer jt 2000).  

Magistritöö eesmärgiks ei olnud analüüsida keskkonnaressursside mõju viljumis-

edukusele, kuid varjulisuse mõjude kohta võib ühes populatsioonis kaudseid järeldusi teha. 

Järva-Jaani populatsiooni kasvukohaks on osaliselt männikuga kinni kasvanud arupuisniit, 

kus on säilinud lagedamaid niidulaike. Järva-Jaani Vallavalitsuse Võllaste terviseradade 

detailplaneeringu arutelu materjalidest selgub, et ala on üks suuremaid halli käpa 

kasvukohtasid Järvamaal, kus loendati 2005. aastal üle 800 õitseva taime (Sander 2010). 

Magistritöö välitöödel loendati alal ainult 150 õitsevat taime. 16 märgitud ruudust 

paiknesid 10 ruutu lagedal niidualal ja 6 ruutu metsasel alal, kus orhideed kasvasid puude 

varjus. Ruutude viljumisprotsendid erinesid oluliselt: lagedal kasvavate taimede keskmine 
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viljumisprotsent oli 17,1%, puude varjus ainult 6,3%. Seega võib ala kesise keskmise 

viljumisprotsendi üheks põhjuseks pidada taimede kehva viljumist varjulistes ruutudes. 

Kinnikasvav elupaik on sageli ka rohkem killustatud, fragmenteerumine võib aga mõjutada 

tolmeldajate arvukust ning taime-tolmeldaja suhteid (Wilcock, Neiland 2002). 

4.5. Õite arv ja viljumisedukus 

Orhideede õite arv varieerub populatsioonisiseselt suurtes piirides. Teaduskirjanduses 

domineerib seisukoht, et suur õite arv mõjub viljumisedukusele soodsalt, sest tolmeldajad 

eelistavad atraktiivsemaid ja silmatorkavamaid taimi. Nektarita liikidel võib suur õisik 

aidata kompenseerida nektari puudumist. Uuringutes on orhideeliikide õite arvu ja 

viljumisedukuse seoste analüüsimisel saadud vastuolulisi tulemusi, alates seose täielikust 

puudumisest (Vallius 2000; Lipow jt 2002; Pellegrino jt 2005; Kindlmann ja Jersáková 

2006; Pellegrino jt 2010; Jacquemyn, Brys 2010; Walsh jt 2014) kuni positiivse seose 

ilmnemiseni (Gumbert, Kunze 2001; Ehlers jt 2002; Kindlmann ja Jersáková 2006; Juillet 

jt 2007; Brys jt 2008; Vandewoestijne jt 2009). Teisalt on uuringud näidanud, et mõnel 

liigil viljuvad kõige paremini hoopis keskmise õite arvuga taimed. Keskmise suurusega 

õisik võib olla taime jaoks optimaalsem, sest väga suure õisiku kasvatamiseks kulub 

liigselt ressursse (Kindlmann ja Jersáková 2006).  

Magistritöös uuritud populatsioonides osutus õite arv ainukeseks viljumisedukust 

mõjutavaks teguriks. See on hästi kooskõlas teaduskirjanduses levinud seisukohaga, et 

suurem õisik aitab tolmeldaja tähelepanu püüda ja viljumisprotsent tõuseb tänu sagenenud 

külastatavusele. Samas tuleb märkida, et perekonda Orchis kuuluvate liikidel ei ole 

viljumisprotsendi sõltuvus õite arvust enamasti kinnitust leidnud (Jacquemyn, Brys 2010; 

Pellegrino jt 2010; Machaka-Houri jt 2012), positiivne seos on leitud ainult Orhis boryi’l 

(Gumbert, Kunze 2001). Thompson rõhutab, et erinevad putukaliigid võivad õite arvu 

muutustele erinevalt reageerida (Thompson 2001). Võrdluste tegemist ja erinevuste 

põhjuste analüüsimist takistab täpsema info puudumine perekonda Orchis kuuluvate liikide 

tolmeldajate liigilise koosseisu ja käitumise kohta. 
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4.6.  Rohttaimede katvus ja viljumisedukus 

Mitmest uurimusest on selgunud, et orhideede viljumisedukus korreleerub positiivselt 

teiste samal ajal õitsevate taimeliikide üldise tihedusega või mõne tolmeldajatele väga 

atraktiivse liigi tihedusega (Dafni 1983; Juillet jt 2007; Duffy, Stout 2008). Põhjenduseks 

tuuakse enamasti hõlbustamise efekt: tolmeldajate arvukus on õitsevate taimede suurema 

tiheduse korral kõrgem ja see soodustab ka nektarita orhideede tolmeldamist. Magistritöös 

analüüsiti muude faktorite hulgas rohttaimede katvuse mõju halli käpa viljumisedukusele. 

Hüpotees, et rohttaimede katvus mõjutab viljumisedukust, ei leidnud  kinnitust. Seose 

puudumist on täheldatud ka teiste orhideeliikide puhul ja sellele võib tuua erinevaid 

põhjendusi: liikidevaheline konkurents tolmeldajate vähesuse tingimustes (Hansen, Olesen 

1999) või putukate oskus nektarita liike eristada ja vältida (Gumbert, Kunze 2001).  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata halli käpa (Orchis militaris) viljumisedukust 

Eestis ja otsida vastust küsimusele, millised tegurid mõjutavad selle orhideeliigi 

viljumisprotsenti. Nektarita orhideede madala viljumisedukuse põhjuseks peetakse 

enamasti tolmeldajate vähesust, kuid viljumisprotsenti võivad mõjutada ka mitmed 

populatsiooni, liigi ja elupaiga omadused ning keskkonnaressursside kättesaadavus 

(Wilcock, Neiland 2002; Roberts 2003; Brys jt 2008). Magistritöös vaadeldi lähemalt nelja 

faktori   ̶   populatsiooni suuruse ja tiheduse,  õite arvu ning rohttaimede katvuse   ̶  

võimalikke seoseid viljumisedukusega. Andmestik koguti 2014. a kaheksas halli käpa 

populatsioonis Lääne- ja Kesk-Eestis. Tööhüpoteesideks oli, et nii populatsiooni suurus, 

tihedus, taimede arv ruudus, rohttaimede katvus kui ka õite arv mõjutavad halli käpa 

viljumisedukust.  

Uuritud populatsioonide keskmine viljumisprotsent oli nektarita liigile iseloomulikult 

madal   ̶ 16,1%. Halli käpa üksikisendite viljumisedukus varieerus suurtes piirides (0-81%). 

Viljumisprotsent võrdus nulliga 22,4%-l halli käpa isenditest, maksimaalselt ulatus 

viljumata taimede osakaal ühes populatsioonis 37,4%-ni. Populatsioonide keskmine 

viljumisprotsent erines 3,5 korda (7,3-25,9%).  

Statistiline analüüs näitas, et uuritud populatsioonides oli viljumisprotsent positiivselt 

seotud õite arvuga, kuid ei sõltunud populatsiooni suurusest, tihedusest, taimede arvust 

ruudus ega rohttaimede katvusest. Viljumisprotsendi sõltuvust õite arvust võib põhjendada 

asjaoluga, et suur õisik on atraktiivsem, aitab paremini tolmeldajate tähelepanu köita ning 

kokkuvõttes viljumisprotsent tõuseb suurema külastussageduse tõttu. Samas näitas 

lineaarse mudeli kirjeldatuse tase, et õite arvu erinevusega saab põhjendada ainult väikest 

osa viljumisedukuse varieeruvusest. Alade viljumisedukuse suure varieeruvuse põhjuseks 

võivad olla muud tegurid, näiteks erinevused keskkonnaressursside kättesaadavuses või  

tolmeldajate liigilises koosseisus ja arvukuses. Varieeruvuse põhjuseid ei ole võimalik 

hinnata keskkonnatingimuste ja tolmeldajate täpsema analüüsita. 
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Teaduskirjanduses eeldatakse, et suuremad ja tihedamad populatsioonid on tolmeldajatele 

atraktiivsemad ning soodustavad taimede paremat viljumist. Magistritööst selgus, et 

populatsiooni suurus ja tihedus ei avaldanud mõju halli käpa viljumisedukusele. Põhjuseks 

võib olla asjaolu, et putukad külastavad suures populatsioonis väiksemat protsenti 

õitsevaid taimi või õpivad nektarita orhideesid kiiremini vältima. Tihedas populatsioonis 

suureneb taimedevaheline konkurents nii abiootiliste ressursside kui ka tolmeldajate 

tähelepanu pärast. Seega võib nektarita liigil olla soodsam kasvada hõredalt (Gumbert, 

Kunze 2001). 

Rohttaimede suurema katvuse korral võib tolmeldajate arvukus tõusta ja soodustada 

nektarita orhideede tolmeldamist hõlbustamise efekti tõttu. Hüpotees, et halli käpa 

viljumisedukus sõltub rohttaimede katvusest, ei leidnud magistritöös siiski kinnitust. Seose 

puudumist võib seletada mitmeti: liikidevaheline konkurents tolmeldajate vähesuse 

tingimustes või putukate oskus nektarita liike eristada ja vältida (Hansen, Olesen 1999; 

Gumbert, Kunze 2001).  

Lõppkokkuvõttes võib viljumisedukus sõltuda keskkonnatingimuste ning liigi, 

populatsiooni ja elupaiga erinevate omaduste kombinatsioonist ehk viljumisprotsendi 

varieeruvusel võivad olla populatsiooniti erinevad põhjused. Täpsemate järelduste 

tegemine viljumisprotsendi erinevuste kohta eeldaks keskkonnatingimuste ja tolmeldajate 

arvukuse põhjalikku analüüsi, kuid viimase tegemist takistab info puudumine halli käppa 

tolmeldavate putukaliikide kohta. Tolmeldajate liigilise koosseisu täpsustamine on üks 

võimalik uurimissuund, millega oleks soovitatav tegeleda. Viljumisedukuse uuringud 

samades populatsioonides peaksid soovitatavalt kestma mitu aastat, sest orhideede 

õitsemine ja viljumine võivad ilmastikutingimuste erinevuse tõttu aastate lõikes väga 

muutlikud olla (Jacquemyn, Brys 2010; Vogt-Schilb jt 2013). Edasised viljumisedukust 

mõjutavate faktorite uuringud aitaksid paremini mõista halli käpa harulduse põhjuseid ja 

populatsioonide dünaamikat ning võimaldaksid planeerida looduskaitselisi meetmeid 

elujõuliste populatsioonide püsimiseks.  
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SUMMARY 

The factors that influence the fruit set of the military orchid (Orchis militaris) have not 

been studied thoroughly, despite the fact that the habitat of this species has, to a smaller or 

greater extent, declined in a number of European countries. The aim of this Master thesis 

was to evaluate the fruit set of the military orchid in Estonia as well as to establish the 

factors that influence the rates of fruit set. The scarceness of pollinators is considered to be 

the main cause of the low fruit set rates among nectarless orchids, yet the process could be 

influenced by other factors (Wilcock,  Neiland 2002; Roberts 2003; Brys jt 2008). The 

current Master thesis was focused on the four factors of influence – the correlations of 

population size, density of the population, number of blossoms and the coverage of 

herbaceous plants – with reproductive success. It was hypothesized that the size of the 

population, its density, the number of plants per square meter, the coverage of herbaceous 

plants as well as the number of blossoms affect fruit set.  

The dataset was compiled in 2014 in eight populations of the military orchid in Western 

and Central Estonia. There were 83 randomly chosen squares in the areas, which contained 

612 labelled plants. All areas were evaluated in terms of population size, the number of 

blossoms and fruit was defined, the distances between each labelled plant and its three 

nearest blooming type species were measured, the coverage of herbaceous plants per 

square was determined and various plant species co-occurring with the military orchid 

were mapped. Based on the data, the fruit set rates of all plants and the means of fruit set 

rates per area were calculated. The link between fruit set and other variables were 

controlled with the help of a linear regression model.  

The estimated means of the fruit set in the studied populations were low, as is typical of the 

nectarless orchid species (16.1%). The variation of the fruit set in individual specimen of 

the military orchid had a high amplitude (0 – 81%). Fruit set rate equalled zero in 22.4 % 

of the military orchid specimen, with a maximum proportion of non-fructified plants 

reaching 37.4% in one area. The mean of the fruit set rate varied times 3.5 (7.3 – 25.9%). 

The statistical analysis demonstrated that the fruit set in the investigated populations was 

positively correlated with the number of blossoms, but did not depend on the population 
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size, density, number of plants per square or the coverage of herbaceous plants. The 

correlation between fruit set and blossom number can be explained by the fact that a bigger 

inflorescence is more attractive, it helps draw more pollinators and eventually the fruit set 

rate increases as a result of higher visiting frequency. Yet, the model showed that the 

difference in the number of blossoms could only account for a small proportion of the fruit 

set variability. High variation between areas’ fruit set rates could be caused by other 

factors, such as differences in accessibility of environmental resources or numeric variation 

in pollinators.  

It is assumed in the pertinent literature that bigger and denser populations are more 

attractive for pollinators and are thus beneficial in terms of higher fruit set rates. However, 

the results of this Master thesis indicated that population size and density have no effect on 

the fruit set of the military orchid. This could be conditioned by the fact that in bigger 

populations insects visit a smaller percentage of blooming plants or quickly learn to avoid 

nectarless orchids.  Densely populated areas lead to increased competition between plants 

for abiotic resources as well as pollinators’ attention. Therefore nectarless species may 

profit from growing sparsely (Gumbert, Kunze 2001).  

The multitude of pollinators may increase and promote the pollination of nectarless orchids 

as a facilitative effect of higher coverage of herbaceous plants. However, the hypothesis 

that the fruit set of the military orchid depends on the coverage of herbaceous plants was 

not proven true. The lack of such a link can be explained in several ways: the interspecies 

competition in the conditions of too few pollinators or the insects’ ability to distinguish and 

avoid nectarless species (Hansen, Olesen 1999; Gumbert, Kunze 2001). 

To sum up, the fruit set may depend on the combination of environmental conditions and 

various characteristics of the type species, population and habitat. That is to say, the 

variability of fruit set rates may have different causation across populations. Further 

research on factors affecting fruit set rates is needed to shed light on the reasons behind the 

rarity of the military orchid and on the population dynamics as well as to enable the 

planning of preservation measures aimed at protecting viable populations.  
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Lisa 4. Korrelatsioonianalüüs 

 

 
Sqrt(Viljumis-

protsent) 

log(Kaugus 1) log(Keskmine 

kaugus) 

log(Katvus) log(Populatsiooni 

suurus) 

log(Õite 

arv) 

Sqrt(Viljumisprotsent) Pearsoni korrelatsioonikordaja 1 0,025 0,049 0,026 0,021 0,163
**

 

Olulisuse tõenäosus 

(kahepoolne) 
 

0,537 0,222 0,515 0,598 0,000 

N 612 612 612 612 612 612 

log(Kaugus 1) Pearsoni korrelatsioonikordaja 0,025 1 0,804
**

 0,277
**

 0,144
**

 0,202
**

 

Olulisuse tõenäosus 

(kahepoolne) 

0,537 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 

N 612 612 612 612 612 612 

log(Keskmine kaugus) Pearsoni korrelatsioonikordaja 0,049 0,804
**

 1 0,387
**

 0,122
**

 0,289
**

 

Olulisuse tõenäosus 

(kahepoolne) 

0,222 0,000 
 

0,000 0,002 0,000 

N 612 612 612 612 612 612 

log(Katvus) Pearsoni korrelatsioonikordaja 0,026 0,277
**

 0,387
**

 1 0,181
**

 0,174
**

 

Olulisuse tõenäosus 

(kahepoolne) 

0,515 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 

N 612 612 612 612 612 612 

log(Populatsiooni 

suurus) 

Pearsoni korrelatsioonikordaja 0,021 0,144
**

 0,122
**

 0,181
**

 1 -0,079
*
 

Olulisuse tõenäosus 

(kahepoolne) 

0,598 0,000 0,002 0,000 
 

0,050 

N 612 612 612 612 612 612 

log(Õite arv) Pearsoni korrelatsioonikordaja 0,163
**

 0,202
**

 0,289
**

 0,174
**

 -0,079
*
 1 

Olulisuse tõenäosus 

(kahepoolne) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 
 

N 612 612 612 612 612 612 

**. Olulisuse nivoo 0.01 (kahepoolne) 

*. Olulisuse nivoo 0.05 (kahepoolne). 
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