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Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata erineva vanusega mustika kasvukohatüübi 

männikute alustaimestiku maa-alust ja maapealset biomassi ja sellesse seotud süsinikku. 

Uuritud puistud (0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 150a) asuvad Tartu- ja Põlvamaal.  

Proovialade alustaimestiku maapealset biomassi hinnati prooviruutude meetodil. 

Alustaimestiku maapealne biomass oli proovialati 4,26, 6,84, 7,41, 1,33, 2,15 ja 2,99 t ha
-

1
 vastavalt 0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 150-aastastes puistutes. Alustaimestiku maapealse 

biomassi süsiniku tagavara oli proovialati vastavalt 1,90, 3,13, 3,36, 0,60, 0,96 ja 1,36 t C 

ha
-1

. Nii alustaimestiku maapealne biomass kui ka süsiniku tagavara oli suurim 

samblarindes. 

Alustaimestiku maapealset produktsiooni hinnati proovidest juhuslikult valitud puhmaste 

ja sammalde uute ja vanade kasvude eraldamise, kaalumise ja produktsiooni arvutamise 

meetodil. Alustaimestiku maapealse biomassi aastane produktsioon oli vastavalt 

proovialadele 1,73, 3,26, 3,39, 0,66, 0,90 ja 1,27 t ha
-1

. 

Alustaimestiku maa-alust biomassi hinnati mullapuuriga võetud proovide abil. 

Alustaimestiku maa-alune biomass oli uuritud puistutes (0-, 4-, 9-, 25- ja 45a) vastavalt 

0,31, 1,42, 1,72, 0,88 ja 0,96 t ha
-1

. Kõige enam alustaimestiku juuri leidus 0-20 cm 

mullakihis. Alustaimestiku maa-aluse biomassi süsiniku tagavara oli proovialati vastavalt 

0,15, 0,53, 0,80, 0,41 ja 0,44 t C ha
-1

. 

Alustaimestiku maa-alust produktsiooni hinnati juurevõrkude meetodil. Alustaimestiku 

maa-alust biomassi produktsiooni hinnati 4-, 9-, 25- ja 45-aastastes puistutes ning aastane 

produktsioon alustaimestiku juurtes oli vastavalt 0,16, 0,71, 0,10 ja 0,10 t ha
-1

. 

Märksõnad: alustaimestik, biomass, süsiniku tagavara, harilik mänd, Pinus sylvestris 
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The aim of this study was to estimate above- and belowground biomass of ground 

vegetation and the accumulated carbon in it in Scots pine (Pinus sylvestris) stands of 

different ages in Myrtillus forest site type. The stands (0-, 4-, 9-, 25-, 45- and 150-year-

old) involved in present study are located in Tartu and Põlva county. 

The aboveground biomass of ground vegetation was estimated with 1 m
2
 quadrat sample 

method. Aboveground biomass of ground vegetation as 4.26, 6.84, 7.41, 1.33, 2.15 and  

2.99 t ha
-1

 in 0-, 4-, 9-, 25-, 45- and 150-year-old stands, respectively. The carbon 

storage of  aboveground biomass of ground vegetation was 1.90, 3.13, 3.36, 0.60, 0.96 

and 1.36 t C ha
-1

, respectively. The biomass and carbon storage results were both highest 

in moss layer. 

The aboveground biomass of ground vegetation was established using a method where 

shrubs were taken randomly out of the samples taken from the stands, old and present 

years’ growths were sorted separately, samples were weighed and production calculated. 

The annual production of belowground biomass of ground vegetation was 1.73, 3.26, 

3.39, 0.66, 0.90 and 1.27 t ha
-1

 in 0-, 4-, 9-, 25-, 45- and 150-year-old stands, 

respectively. 

The belowground biomass of ground vegetation was estimated on the basis of soil cores, 

which were taken using a soil auger. The belowground biomass of ground vegetation 

was 0.31, 1.42, 1.72, 0.88 and 0.96 t ha
-1

 in 0-, 4-, 9-, 25- and 45-year-old stands, 

respectively. Most of the roots of ground vegetation were in 0-20 cm layer. The carbon 

storage of belowground biomass of ground vegetation was 0.15, 0.53, 0.80, 0.41 and 

0.44 t C ha
-1

 in 0-, 4-, 9-, 25- and 45-year-old stands, respectively. 

The annual production of belowground biomass of ground vegetation was established 

using the mesh root method. The annual production of belowground biomass of ground 

vegetation was estimated in 4-, 9-, 25- and 45-year-old stands. The annual production 

was 0.16, 0.71, 0.10 and 0.10 t ha
-1

, respectively. 

Keywords: ground vegetation, biomass, carbon storage, Scots pine, Pinus sylvestris 
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SISSEJUHATUS 

 

Alates 18. sajandist on süsihappegaasi paisatud atmosfääri inimtegevuse tõttu peamiselt 

läbi fossiilsete kütuste põletamise. Teisel kohal selles on metsade majandamisega seotud 

tegevused, eeskätt metsade raiumine. Süsihappegaas satub õhku läbi metsade 

maharaiumise ning saab uuesti seotud metsade uuendamise ja jäätmaade täiskasvamise 

kaudu. Maailma süsihappegaasi kontsentratsioon atmosfääris on alates 18. sajandi 

keskpaigast tõusnud 40% ning metsade majandamisega seotud tegevustega on sellesse 

panustatud 1/3 osas. (Ciais et al. 2013) 

Süsiniku sidumise seisukohast on maakera ökosüsteemidest ühed tähtsamad metsad ning 

seetõttu on metsaökosüsteeme ja nendes toimuvat süsinikuringlust nii laialdaselt ka 

uuritud. Sõltuvalt maakasutusest, metsade majandamise viisist ja keskkonnatingimustest, 

käituvad metsa taimestik ja muld süsiniku siduja või -emiteerijana ning seeläbi mõjutavad 

kogu süsinikuringet (Muukkonen et al. 2006). Puistu süsiniku sidumist mõjutavad näiteks 

mullaviljakus ja puude liigiline koosseis (Compton et al. 1998; Uri et al. 2017). 

Boreaalmetsade vöönd, kuhu ka Eesti kuulub, on maailmas väga tähtsal kohal süsiniku 

sidujana. Arvatakse, et metsades talletunud süsiniku hulk on ligikaudu 45% kogu 

globaalsest süsinikust (Bonan 2008). Boreaalmetsades hinnatakse olevat 49% kõikide 

metsaökosüsteemide süsinikust, millest 84% asub mullas ning 16% maapealses 

taimestikus. Troopilises metsas on näitajad enam-vähem pooleks (Malhi et al. 1999). 

Põhiliseks teguriks sellise erinevuse juures peetakse temperatuuri, mis boreaalmetsade 

vööndis limiteerib kasvuperioodi (Nilsson ja Wardle 2005). 

Puistus mõjutavad kõik puistu osad üksteist ning on omavahelises vastastikulises seoses. 

Antud uurimust on vaja, et teada saada, kuidas männipuistud süsinikuringes käituvad. 

Selleks tuleb uurida puistu erinevaid komponente: puurindeid, alusmetsa, alustaimestikku, 

varist, mulda, mullahingamist, mullas leiduvaid taimestiku juuri. Suurem osa senistest 

peenjuurte uuringutest on keskendunud puude peenjuurtele ning alustaimestiku juured ja 

risoomid on sageli jäetud põhjalikumalt uurimata või üldse kõrvale. Välismaistest 

autoritest on puude peenjuuri põhjalikumalt uurinud näiteks Makkonen ja Helmisaari 

(1999) ja Finer et al. (2007), Eestis on sellega tegelenud teiste seas näiteks Varik et al. 



6 

 

(2013), Uri et al. (2014) ning Ostonen et al. (2011, 2017). Suurt tähtsust omab ka 

alustaimestik kui puistu osa – puude all kasvavatel rohttaimedel, puhmastel, sammaldel ja 

samblikutel on võime mõjutada puistu kasvu, mikrokliimat ja seemnete idanemist 

(Thrippleton et al. 2016). Eestis on metsade alustaimestikku käsitlevaid uurimusi 

avaldanud näiteks Kalle (2006), Sõgel (2006) ja Koger (2013), Aosaar et al. (2016) ning 

Uri et al. (2017). Alustaimestiku liigiline koosseis ja -rikkus sõltuvad kliimatingimustest, 

saadavast valgusest ja mullatingimustest ning taimestiku koosluste abil saab iseloomustada 

erinevaid kasvukohatüüpe (Pihelgas 1983, Lõhmus 2004). Olgugi, et alustaimestik esindab 

suhteliselt väikest osa tervest biomassist boreaalmetsade ökosüsteemis, mängib ta olulist 

rolli puistute üldises biomassi produktsioonis ning süsiniku- ja toitaineringluses (Dixon et 

al. 1994, Nilsson ja Wardle 2005). Käesolevas töös selgitab autor puistute alustaimestiku 

maapealses ja maa-aluses biomassis seotava süsiniku rolli kogu puistu süsinikuringes. 

Käesolevas töös uuritud proovialad asuvad kõik mustika kasvukohatüübi (Myrtillus) 

(Lõhmus 2004) männikutes. Harilik mänd (Pinus sylvestris) on Eestis levinuim puuliik - 

männikute pindala moodustab 32,5% kogu Eesti metsamaast (Aastaraamat Mets 2014). 

Mustika kasvukohatüüp on Eesti metsades väga tavaline, moodustades kogu metsamaa 

pindalast 6,1%. Kõnealune kasvukohatüüp kuulub palumetsade tüübirühma, mis 

moodustavad kõikidest Eesti metsadest 22,5% (Aastaraamat Mets 2014). Mustika 

kasvukohatüübi mulla lähtekivimiks on valdavalt liivad või karbonaadivaene moreen, muld 

on parasniiske kuni ajutiselt liigniiske. Puistutest leidub sagedamini männikuid, harvem ka 

kuusikuid ning segapuistuid kaskede ja haabadega. Alustaimestik on üldiselt liigivaene, 

leidub rohkesti puhmaid ja samblaid, rohttaimi on vähe (Lõhmus 2004). 

Käesoleva töö hüpoteesiks on, et alustaimestiku biomass puistu vanuse suurenedes 

väheneb. Töö eesmärgiks oli uurida ja hinnata erineva vanusega (0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 

150a) mustika kasvukohatüübi männikute alustaimestiku maa-alust ja maapealset biomassi 

ja sellesse seotud süsinikku. Antud teema on oluline, kuna mustikamännikud on Eestis 

väga levinud metsaökosüsteemid ning seetõttu on oluline selgitada, kui palju männikud 

süsinikku seovad ja kui suur on selles alustaimestiku osakaal. 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

1.1 Katsealade kirjeldus 
 

Proovialadeks valiti 6 erineva vanusega (0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 150a) männikut, mis asuvad 

Tartu- ja Põlvamaal. Käesolevas töös kasutatakse osaliselt Uri (2016) bakalaureusetöös 

avaldatud takseerandmeid (tabel 1), kuna uuritavad katsealad ühtivad. Alustaimestiku 

maapealse biomassi määramiseks viidi välitööd läbi 2016. aasta juulis, mil biomass oli 

saavutanud aastase maksimumi. Juureproovid koguti sama aasta oktoobris. 

 

Tabel 1. Puistute takseernäitajad (Uri 2016) 
Prooviala 

vanus 

(a) 

Kvartali 

nr. 

Prt. 

pindala 

(ha) 

Puistu tihedus 

(puud ha
-1

) 

Keskmine 

diameeter 

(cm) 

Keskmine 

kõrgus 

(m) 

Rinnaspindala 

(m
2
 ha

-1
) 

0 JS338-11 
     

4* AH 079-7 0,0025 14617 
 

1,0 
 

9* KJ 036-7 0,0025 7508 2,0 2,5 3,5 

25* IM 014-7 0,09 2744 10,9 12,4 25,8 

45* AH 069-10 0,075 1507 16,6 17,8 32,6 

150 AA174-11 0,09 533 26,9 27,4 30,2 

* Uri (2016) 

 

1.2 Alustaimestiku biomassi ja produktsiooni hindamine 
 

Alustaimestiku maapealse osa biomassi hindamiseks kasutati prooviruutude meetodit. 

Katsealadele paigutati juhuslikult üle puistu 0,5 m
2 

suurused prooviruudud (10 tk puistu 

kohta) ning nende seest lõigati ära kogu rohttaimestik ja puhmad maapinna lähedalt. 

Samblaproove koguti 0,0625 m
2
 pindalaga prooviruutudest. Proovid viidi seejärel 

laborisse, kus nad kaaluti ning igast proovist võeti alamproov kuivmassi leidmiseks. 

Paberümbrikutesse paigutatud proove kuivatati nädal aega kuivatusahjus 65 °C juures 

konstantse massi saavutamiseni. Absoluutkuivad proovid kaaluti uuesti 0,1 g täpsusega, 

misjärel määrati kogu kuivmass prooviruudul ning arvutati see prooviruudu alusel 

hektarile. 
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Rohttaimestiku aastase produktsiooni saab võrdsustada selle biomassiga, kuna rohttaimede 

maapealne osa on üheaastane (Varik et al. 2009, Uri et al. 2011). Puhmaste produktsiooni 

arvutamiseks valiti kahe puistu (4- ja 9-aastase) proovidest juhuslikult kausitäis puhmaid. 

Puhmastelt eraldati vanad ja viimasel aastal juurde kasvanud uued kasvud, misjärel 

proovid kaaluti. Kaalutud proovide andmete põhjal arvutati viimase aasta kasvu ja kogu 

taime massi suhe, mida loetaksegi produktsiooniks. Kuna puhmaste produktsiooni 

arvutamiseks võeti proovid kahelt proovialalt (4- ja 9-aastaselt), siis ülejäänud puistute 

puhmaste produktsiooni arvutamisel saadud tulemused põhinevad nende kahe prooviala 

vastaval hinnangul. Sammalde produktsiooni arvutamiseks kasutati sarnast meetodit nagu 

puhmaste puhul. Kuna sammalde biomassi määramine on väga töömahukas, ei sorteeritud 

käesolevas töös vaadeldud proovialadel samblaproove liigiti ning seetõttu ei saadud ka 

produktsiooni hinnata. Olemasolevad andmed on saadud ühe prooviala pealt, Valgamaal 

Soontagas asuvast 60-aastasest mustika kasvukohatüübi männikust. Saadud tulemuste 

põhjal arvutati sammalde produktsioon kõikide teiste proovialade peale. Kuna puhmaste ja 

sammalde produktsiooni on keeruline määrata, siis kindlate tulemuste saamiseks juhendas 

töörühma dotsent Taimi Paal. Alustaimestiku maapealsesse biomassi seotud süsiniku 

tagavarade arvutamiseks kasutati erinevaid süsiniku kontsentratsioone: rohttaimed 43,4%, 

puhmad 46,4% ja samblad 44,5% (V. Uri käsikirjalised andmed). 

Alustaimestiku maa-alust biomassi hinnati 0-, 4-, 9-, 25- ja 45-aastastes puistutes. Selleks 

võeti katsealadelt mullapuuriga proovid, mis jaotati eraldi proovideks sügavuskihtide 

kaupa (0-10, 10-20, 20-30 ja 30-40 cm). Proovid asetati vastavalt markeeritud ja kaanega 

suletavatesse plastikkarpidesse. Seejärel pesti mullaproovidest välja kõik juured, mis 

paigutati tagasi samadesse karpidesse ja sügavkülma. Labortöödeks sulatati proovid üles 

ning sorteeriti binokulaari all pintsettide abil puude ja alustaimestiku juured, mis puhastati 

hoolikalt mullaosakestest (joonis 1). Puhastatud juureproovid kuivatati paberümbrikutes 65 

°C juures absoluutkuivaks ning kaaluti 0,001 g täpsusega. Saadud tulemuste põhjal arvutati 

alustaimestiku juurte biomass hektarile. Proovides määrati süsinikusisaldus EMÜ 

Taimebiokeemia Laboratooriumis. Kuna töö kirjutamise käigus selgus 9-aastase prooviala 

puhmaste maa-aluse biomassi proovide sorteerimisel metoodiline viga, tuletati see teiste 

proovialade maa-aluse ja maapealse biomassi suhte kaudu, mis keskmiselt oli 29%. 

Seetõttu ei ole ka joonisel 5 9-aastase puistu tulbale märgitud veahinnangut. 

Alustaimestiku maa-aluse biomassi süsiniku tagavara arvutamisel kasutati nii rohttaimede 

kui puhmaste puhul kontsentratsiooni 46,4% (V. Uri käsikirjalised andmed). 
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Joonis 1. Alustaimestiku juurte eraldamine juureproovidest 

 

Alustaimestiku maa-aluse biomassi produktsiooni hindamiseks kasutati juurevõrkude 

meetodit (Hirano et al. 2009). Produktsiooni hinnati neljal katsealal (4-, 9-, 25- ja 45-

aastases puistus). Valitud proovialadele sisestati spetsiaalse siibri abil juurevõrgud (7x20 

cm), mis jäeti maasse üheks aastaks. Võrkude väljakaevamisel 2016. aasta sügisel jäeti 

nende ümber 5 cm laiune mullapall eesmärgiga hoida tervena võrgust läbi kasvanud juuri. 

Vastavalt metoodikale loetakse juurte produktsiooni hulka kuuluvaks võrgust läbi 

kasvanud juuri, mis lõigatakse ära mõlemalt poolt juurevõrku 1 cm kauguselt. Kõik 

proovid asetati plastikkarpidesse, markeeriti vastavalt ja toimetati hilisemaks analüüsiks 

laboratooriumisse. Laboratooriumis pesti juurevõrkudes olevad juured välja ning pandi 

vastavalt markeeritud plastikkarpidesse, peale mida sorteeriti binokulaari all pintsettide 

abil proovidest välja puude, rohttaimede ja puhmaste juured, mis puhastati hoolikalt 

mullaosakestest. Puhastatud ja sorteeritud juured asetati paberümbrikutesse, kuivatati 65 

°C juures absoluutkuivaks ning kaaluti 0,001 g täpsusega. Hiljem arvutati saadud 

kuivmassist peenjuurte produktsioon tonnides hektari kohta. Käesolevas töös on kõikide 

arvutuste tulemused esitatud kuivmassis. 

Antud töö valmimisel osales autor nii väli- kui laboratoorsetel töödel. Välitöödel koguti 

koos töörühmaga alustaimestiku proove ja paigaldati juurevõrke, laboris puhastati ja 

sorteeriti juureproove, mis hiljem kaaluti. Laboratoorsete tööde lõppedes tegi autor 

juhendajate abil programmis MS Excel vajalikud arvutused töö tulemuste saamiseks.  
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2. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

2.1 Alustaimestiku maapealne biomass ja süsiniku tagavara 
 

Suurim alustaimestiku biomass oli 9-aastases puistus (7,41 t ha
-1

) (tabel 2), kõige väiksem 

näitaja oli 25-aastases puistus, kus alustaimestiku biomassi oli kõigest 1,33 t ha
-1

. Uuritud 

puistute alustaimestiku biomassist moodustas suurema osa alati sammal, välja arvatud 4-

aastases puistus, kus puhmaste biomassi kogukaal ületas sambla biomassi kogukaalu 2,25 t 

ha
-1

 (puistu kogu maapealsest alustaimestikust osakaaluliselt 65% puhmaid ja 32% 

sammalt). Antud töös olid proovialade lõikes suurima sammalde biomassiga 0-, 4- ja 9-

aastased puistud (vastavalt 3,55, 2,19 ja 3,71 t ha
-1

). Osakaaluliselt kõige suurem oli 

sammalde biomass 0-aastases puistus, kus need moodustasid kogu puistu alustaimestiku 

biomassist märkimisväärse 83% (3,55 t ha
-1

). Väikseimad näitajad olid sambla biomassi 

puhul 25-aastases puistus (0,69 t ha
-1

 ja 52% kogu prooviala biomassist). Siinkohal saab 

paralleele tõmmata Kulmala et al. (2011) mustikakuusikute uurimustööga, kus samuti leiti, 

et suurim sammalde osakaal oli noorimates puistutes (6- ja 12-aastastes), märkimisväärselt 

madalam 20-aastases puistus ning keskealistes (45-aastastes ja vanemates) puistutes 

sammalde biomassi hulk taas tõusis. Vastupidise tulemuse sai aga Palviainen (2005) oma 

uurimustöös, kus selgus, et samblad hävisid üle 90% ulatuses peale lageraiet ning esimese 

7 aasta jooksul olid väga tagasihoidliku biomassiga. Ka Karazija (2002) on oma kuusikute 

alustaimestiku uurimuses välja toonud, et esimesel aastal peale lageraiet langes 

sammaltaimede katvuse osakaal märkimisväärselt. Nende uuringute alusel võib järeldada, 

et antud töös uuritud 0-aastase puistu alustaimestiku biomassi proovid olid võetud vahetult 

peale lageraiet ning sammaltaimed ei olnud veel hävinenud, mis üldjuhul toimub peale 

lageraiet valgustingimuste, temperatuuri ja niiskustaseme järsu muutuse tõttu (Palviainen 

et al. 2005a). 

Puhmaid leidus enim 4-aastases puistus ning kõige vähem 45-aastases puistus, mis 

koguseliselt moodustasid vastavalt 4,44 t ha
-1

 ja 0,45 t ha
-1

 (osakaaluliselt puistu 

alustaimestiku biomassidest vastavalt 65% ja 21%). 

Vastavalt mustika kasvukohatüübi eripärale oli rohttaimede biomass kõikidel aladel 
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tagasihoidlik või puudus täielikult. Suurim rohttaimede maapealne biomass oli 9-aastases 

puistus (0,34 t ha
-1

), mis moodustab vaid 5% kogu prooviala alustaimestike maapealsest 

biomassist. Kõige suurem oli rohttaimede osakaal alustaimestiku biomassist 25-aastases 

puistus (13%), mida võib pidada üsna kõrgeks näitajaks, arvestades, et teiste proovialade 

rohttaimede biomassi osakaalud jäid vaid 3-4% piiresse. 150-aastases puistus rohttaimi 

prooviruutudelt ei leitud. Samasuguse tulemuseni jõuti Kulmala et al. (2011) uurimustöös 

120-aastase mustikakuusiku. 

Üldjoontes on saadud tulemused ootuspärased – rohttaimestiku vähesus ning puhmaste ja 

samblarinde rohkus on palumetsadele omane (Lõhmus 2004). Varasemalt Ida-Soomes läbi 

viidud uuringus (Palviainen et al. 2005b) on saadud 140-aastase kuusiku kogu maapealse 

alustaimestiku biomassiks 2,76±0,45 t ha
-1

, millest puhmad ja rohttaimed moodustasid 

1,08±0,15 t ha
-1

 ja samblad 1,68±0,30 t ha
-1

, mis on ligilähedased antud töös uuritud 150-

aastase prooviala tulemustega (vastavalt 1,31±0,16 t ha
-1

 ja 1,68±0,21 t ha
-1

). 

 

Tabel 2. Alustaimestiku maapealne biomass erineva vanusega mustika kasvukohatüübi 

hariliku männi puistutes (±standardviga) 

Puistu 

vanus 

(a) 

Maapealne biomass (t ha
-1

) 

Rohttaimede puhmad sammal kokku 

0 0,18±0,06 0,53±0,24 3,55±1,10 4,26±1,07 

4 0,21±0,13 4,44±0,70 2,19±0,37 6,84±1,22 

9 0,34±0,16 3,36±1,14 3,71±0,64 7,41±1,07 

25 0,17±0,06 0,47±0,23 0,69±0,37 1,33±0,15 

45 0,09±0,04 0,45±0,08 1,61±0,44 2,15±0,46 

150 0 1,31±0,16 1,68±0,21 2,99±0,51 

 

Proovialade üleselt oli valdav osa süsinikust talletunud samblarindesse (tabel 3), mida saab 

pidada usaldusväärseks, kuna ka valdava osa alustaimestike maapealsest biomassist 

moodustasid samblad. Erandiks on 4-aastane puistu, kus suurem osa süsinikust oli seotud 

puhmarindesse (osakaaluliselt 66% ning koguseliselt 2,06 t C ha
-1

 kogu prooviala 

biomassist). Samblarindes oli kõige suurema süsiniku tagavaraga 0-aastane puistu (1,58 t C 

ha
-1

, 83% kogu prooviala C tagavarast). Puhmaste süsiniku tagavarad proovialati 

varieerusid märkimisväärselt, olles vahemikus 0,21 kuni 2,06 t C ha
-1

 (osakaaluti 13-66% 

kogu proovialade C tagavaradest). Rohttaimede roll süsiniku salvestamisel vaadeldud 

proovialadel oli väiksese biomassi tõttu tagasihoidlik, jäädes enamasti 3-4% piiresse 

(koguseliselt 0,04 kuni 0,15 t C ha
-1

). Erandiks oli rohttaimede puhul 25-aastane puistu, 
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kus kogu prooviala kohta oli rohttaimedesse seotud 12% süsinikku, mis on ca 3-4 korda 

suurem, kui teiste proovialade rohttaimede süsiniku tagavarad. 

 

Tabel 3. Süsiniku tagavarad ja jagunemine alustaimestiku fraktsioonide kaupa erineva 

vanusega mustika kasvukohatüübi männikutes 

Alus- 

taimestiku 

fraktsioon 

Prooviala vanus (a) 

0 4 9 25 45 150 

t C ha
-1 % t C ha

-1 % t C ha
-1 % t C ha

-1 % t C ha
-1 % t C ha

-1 % 

Rohttaimed 0,08 4 0,09 3 0,15 4 0,07 12 0,04 4 0 0 

Puhmad 0,25 13 2,06 66 1,56 47 0,22 36 0,21 22 0,61 45 

Sammal 1,58 83 0,97 31 1,65 49 0,31 52 0,72 74 0,75 55 

Kokku 1,91 100 3,12 100 3,36 100 0,60 100 0,97 100 1,36 100 

 

2.2 Alustaimestiku maapealse biomassi seosed puistute takseernäitajatega 
 

Vaatluse all olevate puistute maapealse alustaimestiku biomassi ja vanuse võrdlemise 

tulemus ei olnud ootuspärane. Ootuspärane on, et puistu vanuse kasvades muutub biomassi 

hulk väiksemaks (Kulmala et al. 2011). Alustaimestiku kasvu ja rohkust mõjutavad 

eelkõige valgustingimused metsas – nooremates metsades, kus võrastiku tihedus on väike, 

on alustaimestiku biomass suurem ning mida vanemaks mets kasvab, seda tihedamaks 

muutub võrastik ning alustaimestiku biomass väheneb (Laas et al. 2011). Antud juhul oli 

alustaimestiku biomassi ja puistu vanuse vaheline seos mõõdukas (R
2
=0,18, joonis 2), mis 

tähendab, et käesolevas bakalaureusetöös püstitatud hüpoteesi ei saanud kinnitada. 

Fraktsioonide lõikes sai hüpoteesi kinnitada ainult rohttaimestiku näitajatega, mille 

regressioonvõrrandi determinatsioonikordaja näitas tugevamat biomassi ja puistu vanuse 

vahelist seost (R
2
=0,64). Puhmaste ja sammalde puhul olid seosed nõrgad või mõõdukad 

(vastavalt R
2
=0,07 ja R

2
=0,16). 
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Joonis 2. Alustaimestiku maapealse biomassi ja puistu vanuse vaheline seos 

 

Puistu rinnaspindala suurenemine avaldab mõju alustaimestiku biomassi hulgale puistus, 

mida näitab tugev determinatsioonikordaja (R
2
=0,69). Jooniselt 3 on näha, kuidas puistute 

rinnaspindala kasvades vähenes alustaimestiku biomassi hulk puistus. Suurimad 

alustaimestiku biomassi hulgad olid 0-, 4- ja 9-aastastes puistutes (vastavalt 4,26, 6,84 ja 

7,41 t ha
-1

), kus 0- ja 4-aastastes puistutes rinnaspindala ei arvutatud, kuna 0-aastases 

puistus veel puid ei ole ning 4-aastases on puud enamasti alla 1,3 meetri kõrgused (Uri 

2016). 9-aastase puistu puhul oli rinnaspindala kõigest 3,5 m
2
 ha

-1
. Suurima 

rinnaspindalaga 45-aastases puistus (32,6 m
2
 ha

-1
) oli alustaimestiku biomass 2,15 t ha

-1
. 

Alustaimestiku biomassi vähenemise põhjuseks võib pidada toitainete hulga ja mullast 

saadava vee rasket kättesaadavust, lisaks vanemates puistutes puude võrastiku katvuse 

suurenemist ning alustaimestiku kasvuks vajalike valgustingimuste ebasoodustumist 

(Sõgel 2006, Kalle 2006, Thrippleton et al 2016). 
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Joonis 3. Alustaimestiku maapealse biomassi ja puistu rinnaspindala vaheline seos 

 

Puistu tihedus mõjutab alustaimestiku biomassi, mida näitab tugev seos (R
2
=0,55). 

Jooniselt 4 on näha 25-aastase puistu (2744 puud ha
-1

) oluliselt väiksemat alustaimestiku 

biomassi, kus võrreldes 9-aastase puistuga (7508 puud ha
-1

) oli alustaimestiku biomassi üle 

6 tonni vähem (vastavalt 1,33 t ha
-1

 ja 7,41 t ha
-1

). 0-aastases puistus, kus puid veel 

loendamiseks ei olnud, oli alustaimestiku biomass 4,26 t ha
-1

. Suurima tihedusega 4-

aastases puistus (14617 puud ha
-1

) oli ka üks suuremaid alustaimestiku biomassi hulki 

(6,84 t ha
-1

). Väikseima tihedusega 150-aastases puistus (533 puud ha
-1

) oli alustaimestiku 

biomassi näitajaks 2,99 t ha
-1

. 
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Joonis 4. Alustaimestiku maapealse biomassi ja puistu tiheduse vaheline seos 

 

 

2.3 Alustaimestiku maapealse biomassi produktsioon 
 

4- ja 9-aastaste puistute puhmaste produktsiooni osakaal oli 51% ning 60-aastases 

männikus määratud sammalde biomassi produktsiooni osakaal oli 36%. 

Sammalde produktsioon oli suurim 9-aastases puistus (1,34 t C ha
-1

 a
-1

) ning väikseim 25-

aastases puistus (0,25 t C ha
-1

 a
-1

, tabel 4). Kõikide alustaimestiku fraktsioonide peale 

uuritud puistute võrdluses oli sammalde produktsiooni osakaal suurim 0-aastases (74%) 

ning väikseim 4-aastases puistus (24%). 

Puhmarindes seoti produktsiooni käigus kõige enam süsinikku 4-aastases puistus (2,26 t C 

ha
-1

 a
-1

, 69% kogu prooviala alustaimestiku maapealse biomassi produktsioonist) ja kõige 

vähem 45-aastases puistus (vastavalt 0,23 t C ha
-1

 a
-1

 ja 26% kogu prooviala biomassi 

produktsioonist). 4-aastase puistu puhma produktsiooni näitaja oli suurim kogu 

proovialade võrdluses. 

Rohttaimestiku aastase produktsiooni saab võrdsustada nende biomassiga, kuna rohttaimed 

on 1-aastased taimed (Varik et al. 2009, Uri et al. 2011). Kõige suurem hulk süsinikku 

seoti 9-aastase puistu rohttaimestikus (0,34 t C ha
-1

 a
-1

) ning väikseim 45-aastases puistus, 

y = 1670,3x - 2469 
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kus seoti 0,09 t C ha
-1

 a
-1

. Kuna rohttaimed olid maapealse biomassi poolest osakaalult 

kõige väiksem fraktsioon (3-13%), siis ei olnud ka produktsioon kogu alustaimestiku 

produktsioonist suure osakaaluga (6-10%). Erandiks on 25-aastane puistu, kus rohttaimede 

produktsioon moodustas kogu prooviala alustaimestiku maapealse biomassi 

produktsioonist 26%. 

 

Tabel 4. Alustaimestiku maapealse biomassi produktsiooni käigus seotud süsinik 

Prooviala 

vanus (a) 

Produktsioon (t C ha
-1

 a
-1

) 

rohttaim % puhmad % sammal % kokku 

0 0,18 10 0,27 16 1,28 74 1,73 

4 0,21 6 2,26 69 0,79 24 3,26 

9 0,34 10 1,71 51 1,34 39 3,39 

25 0,17 26 0,24 36 0,25 38 0,66 

45 0,09 10 0,23 26 0,58 64 0,90 

150 0 0 0,67 52 0,60 48 1,27 

 

 

2.4 Alustaimestiku maa-alune biomass ja süsiniku tagavara 
 

Proovialade lõikes leidus enim alustaimestiku maa-alust biomassi 9-aastases puistus (1,72 t 

ha
-1

, joonis 5) ning kõige vähem 0-aastases puistus (0,31 t ha
-1

). Uri et al. (2011) on näiteks 

saanud 13-, 14- ja 32-aastastes arukaasikutes alustaimestike maa-aluseks biomassiks 

vastavalt 1,67±0,23, 4,2±0,46 ja 2,50±0,17 t ha
-1

. Keskealistes (22- ja 30-aastastes) hall-

lepikutes läbi viidud katsetes on saadud maa-aluseks biomassiks keskmiselt 0,44 t ha
-1

 

(Koger 2013), mis on käesolevas töös uuritud 25-aastase puistu maa-aluse biomassi hulgast 

ligikaudu kaks korda väiksem. 

Kõige enam oli rohttaimede biomassi kogu maa-alusest biomassist 9-aastases puistus (0,75 

t ha
-1

). Aosaar et al. (2016) on saanud rohttaimede maa-aluseks biomassiks 10-aastases 

arukaasikus 1,68 t ha
-1

. Kõige väiksem näitaja rohttaimede puhul oli antud töös 4-aastases 

puistus, kus rohttaimede maa-alust biomassi oli 0,14 t ha
-1

. 

Suurim puhmaste juurte biomass oli 4-aastases puistus, 1,28 t ha
-1

. Väikseim puhmaste 

maa-aluse biomassi näitaja koguseliselt oli 0-aastases puistus, kus puhmaste juuri leidus 

0,10 t ha
-1

. 
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Joonis 5. Alustaimestiku maa-alune biomass erineva vanusega mustikamännikutes. 

Keskmine viga on antud 95% usalduspiirina. 9-aastase prooviala puhmaste biomassil 

puudub veahinnang, kuna see on tuletatud teiste proovialade puhmaste juurte ja maapealse 

osa suhte kaudu 

 

Kõige suurem alustaimestiku maa-alune biomass paiknes kõikidel proovialadel ülemises 0-

10 cm mullakihis (joonis 6), kus seda oli 68% kogu alustaimestiku maa-alusest biomassist. 

Teistes mullakihtides oli alustaimestiku juurte biomass tunduvalt väiksem, olles 10-20 cm 

mullakihis 22% ja 20-30 cm mullakihis 8% kogu alustaimestiku juurte biomassist. Kõige 

vähem alustaimestiku maa-alust biomassi oli 30-40 cm mullakihis, mille näitajaks oli vaid 

2%. Sarnaselt puude juurtele (Uri et al. 2007, Varik et al. 2013) paiknevad ka 

alustaimestiku juured suures osas esimeses 20 cm mullakihis. 
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Joonis 6. Alustaimestiku maa-alune biomass mulla sügavuskihiti 

 

Proovialade peale oli suurim hulk süsinikku seotud 9-aastase puistu (0,80 t C ha
-1

) ning 

väikseim kogus 0-aastase puistu alustaimestiku juurte biomassi (0,15 t C ha
-1

, tabel 5). 25-

aastase puistu alustaimestiku biomassi süsiniku tagavara näitaja kogu prooviala peale oli 

0,41 t C ha
-1

, mis on oluliselt väiksem kui Uri et al. (2011) uurimuses saadud 32-aastase 

arukaasiku alustaimestiku süsiniku tagavara näitaja, milleks oli 1,13 t C ha
-1

. Kogeri 

(2013) saadud tulemused keskealiste hall-lepikute alustaimestiku biomassi süsiniku 

tagavara kohta olid märkimisväärselt väiksemad (0,17 ja 0,20 t C ha
-1

) kui antud töös 

saadud tulemused 25-aastases männipuistus. 

 

Tabel 5. Alustaimestiku süsiniku tagavara maa-aluses biomassis 

Prooviala vanus (a) 
Süsiniku tagavara (t C ha

-1
) 

rohttaim % puhmad % kokku 

0 0,10 68 0,05 32 0,15 

4 0,06 12 0,47 88 0,53 

9 0,35 44 0,45 56 0,80 

25 0,32 79 0,09 21 0,41 

45 0,19 42 0,26 58 0,45 

 

Kõige enam oli rohttaimede maa-aluses biomassis süsinikku 9-aastase puistus (0,35 t C ha
-

1
). Kõige väiksema süsiniku tagavaraga oli rohttaimede juurte puhul 4-aastane puistu, kus 

seoti 0,06 t C ha
-1

. 
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Puhmaste juurte süsiniku tagavara oli suurim 4-aastases puistus (0,47 t C ha
-1

). Kõige 

väiksem arvutatud süsiniku tagavara puhmaste juurte biomassis oli 0-aastases puistus, kus 

süsinikku oli seotud 0,05 t C ha
-1

. 

 

 

2.5 Alustaimestiku maa-aluse biomassi produktsioon 
 

Alustaimestiku maa-aluse biomassi produktsiooni puhul olid väga kõrged näitajad 

puhmaste juurtel (50-99% kogu proovialade alustaimestiku maa-alusest produktsioonist, 

tabel 6). Suurim puhmaste juurte biomassi produktsioon oli 9-aastases puistus (0,62 t C ha
-

1
 a

-1
) ning väikseim 25-aastases puistus (0,05 t C ha

-1
 a

-1
). 

 

Tabel 6. Alustaimestiku maa-aluse biomassi produktsioon 

Prooviala 

vanus (a) 

Produktsioon (t C ha
-1

 a
-1

) 

roht % puhmad % kokku 

4 0,01 3 0,15 97 0,16 

9 0,09 13 0,62 87 0,71 

25 0,05 50 0,05 50 0,10 

45 0,00 1 0,10 99 0,10 

 

Rohttaimede juurte produktsioon jäi pigem tagasihoidlikuks, jäädes vahemikku 1-13%. 

Erandiks oli 25-aastane puistu, kus biomassi produktsioon oli 50%. Kõige suurem 

rohttaimede juurte produktsioon oli 9-aastases puistus (0,09 t C ha
-1

 a
-1

). Sarnase näitaja 

saab välja tuua Aosaar et al. (2016) tööst, kus 10-aastase arukaasiku aastas seotud süsiniku 

hulgaks oli 0,12 t ha
-1

. Möll (2015) sai 40-aastase sookaasiku rohttaimede maa-aluse 

biomassi produktsiooniks 0,17 t C ha
-1

 a
-1

. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ja hinnata erineva vanusega männikute alustaimestiku 

maa-alust ja maapealset biomassi ning sellesse seotud süsinikku. Katsed viidi läbi kuuel 

proovialal, 0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 150-aastastes mustika kasvukohatüübi puistutes. Uuritud 

puistud asuvad Tartu- ja Põlvamaal. 

1) Alustaimestike maapealseks biomassiks hinnati 0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 150-aastastes 

puistutes vastavalt 4,26, 6,84, 7,41, 1,33, 2,15 ja 2,99 t ha
-1

. Seotud süsiniku kogus 

nendes oli vastavalt 1,90, 3,13, 3,36, 0,60, 0,96 ja 1,36 t C ha
-1

. Sammaltaimed olid 

uuritud aladel nii suurima biomassi kui suurima süsiniku tagavaraga. 

2) Aastas seoti eelnevalt toodud puistute alustaimestiku maapealses osas süsinikku 

vastavalt 1,73, 3,26, 3,39, 0,66, 0,90 ja 1,27 t ha
-1

. 

3) Valdav osa maa-alusest biomassist paiknes esimeses 20 cm mullakihis. Biomassi 

hinnati 0-, 4-, 9-, 25- ja 45-aastastes puistutes, kus alustaimestike maa-alust 

biomassi oli vastavalt 0,31, 1,42, 1,72, 0,88 ja 0,96 t ha
-1

. Süsiniku tagavara 

alustaimestiku juurtes oli proovialadele vastavalt 0,15, 0,53, 0,80, 0,41 ja 0,44 t C 

ha
-1

. Nii suurim biomass kui süsiniku tagavara oli puhmaste juurtel. 

4) Alustaimestike juurte aastane produktsioon oli 4-, 9-, 25- ja 45-aastastes puistutes 

vastavalt 0,16, 0,71, 0,10 ja 0,10 t ha
-1

. 

Antud töös püstitatud hüpoteesi, et puistu vanuse kasvades biomass kahaneb, ei kinnitatud. 

Käesolevas bakalaureusetöös saadud tulemused aitavad mõista alustaimestiku rolli 

männikute süsinikubilansis, samuti saab tulemusi kasutada edaspidistes uurimustöödes 

alustaimestike biomassi kohta. 
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ABOVE- AND BELOWGROUND BIOMASS OF GROUND 

VEGETATION IN SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS) STANDS OF 

DIFFERENT AGES IN MYRTILLUS FOREST SITE TYPE 

SUMMARY 

 

The aim of this study was to estimate above- and belowground biomass and carbon 

accumulation of ground vegetation in Scots pine (Pinus sylvestris) stands of different ages. 

There were six stands (0-, 4-, 9-, 25-, 45- and 150-year-old) involved in present study 

which are all growing in Myrtillus forest site type. The stands are located in Tartu and 

Põlva county. 

1) The aboveground biomass of ground vegetation was 4.26, 6.84, 7.41, 1.33, 2.15 

and 2.99 t ha
-1

 in 0-, 4-, 9-, 25-, 45- and 150-year-old stands, respectively. The 

carbon storage of the aboveground biomass of ground vegetation was 1.90, 3.13, 

3.36, 0.60, 0.96 and 1.36 t C ha
-1

, respectively. The biomass and carbon storage 

results were both highest in moss layer. 

2) The annual production of belowground biomass of ground vegetation was 1.73, 

3.26, 3.39, 0.66, 0.90 and 1.27 t ha
-1

 in 0-, 4-, 9-, 25-, 45- and 150-year-old stands, 

respectively. 

3) Most of the roots of ground vegetation were located in the upper 20 cm of the soil 

layer. The belowground biomass of ground vegetation was 0.31, 1.42, 1.72, 0.88 

and 0.96 t ha
-1

 in 0-, 4-, 9-, 25- and 45-year-old stands, respectively. The carbon 

storage of belowground biomass of ground vegetation was 0.15, 0.53, 0.80, 0.41 

and 0.44 t C ha
-1

, respectively. The root biomass and carbon storage were both 

highest in shurbs. 

4) The annual production of belowground biomass of ground vegetation was 0.16, 

0.71, 0.10 and 0.10 t ha
-1

 in 4-, 9-, 25- and 45-year-old stands, respectively. 

The hypothesis conducted for this study was that ground vegetation biomass decreases 

with the increasing stand age. The hypothesis was not confirmed. The results of this 

current Bachelor’s thesis can be used in ground vegetation studies conducted in the future 

and for compiling carbon budgets in Scots pine stands. 
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