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Muld vastutab nii kliima regulatsiooni, veeringluse, reostuskontrolli ja varude säilitamise 

eest.Samuti on muld elukeskkonnaks mullafaunale, kes osaleb nii mullas toimuvas aine – 

ja energiavahetuses kui ka lagunemisprotsessides  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada pinnasepüüniste ja mullaproovide 

abil, kas agrotehnilised võtted omavad mõju mullafauna gruppide esinemisele eri 

vanuselistes mustikaistandikes.  

Töö tulemustest selgub, et kõige arvukam on mullafauna vanas, 2003. aastal rajatud 

mustikaistandikus. Uuel alal (2017. aastal rajatud mustikaistandikus), kus kasutatakse 

erinevaid agrotehnilisi võtteid (multśimine, kastmissüsteemid) olid arvukusnäitajad pea 

poole madalamad. Töö tulemustest selgus ka, et mikrovihmutamine omab mõju 

mullafauna gruppidele. Alal, kus kasutati mikrovihmutamist, puudusid 2018.aasta juunis  

nälkjad, sarnastiivalised (Homoptera), lehetäilised (Aphidoidea), teod (Gastropoda) ja 

augustis ka lutikalased (Heteroptera)). Lisaks agrotehniliste võtete kasutamisele tuleb 

arvesse võtta ka istandike vanust. Vanal alal on kooslus koos eksisteerinud pikemat aega 

ja seega ka stabiilsem. Kindlamate järelduste tegemiseks on soovitav korrata läbiviidud 

katseid rohkemate paralleelide arvu ja kontrollalade kaasamisega.   
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Soil is responsible for climate regulation, water circulation, pollution control and stock 

conservation. Soil is also a living environment for soil fauna, which participates in both 

soil and energy exchange and degradation processes. 

The aim of this thesis was to find out, using soil traps and soil samples, whether 

agrotechnological techniques have an impact on the occurrence of soil fauna groups in 

blueberry stands of different ages. 

The results of the work presented that the most abundant is soil fauna in the old blueberry 

plantation, which was founded in 2003. In the new area (a plantation, which was founded 

in 2017), were different agrotechnological techniques (mulching, irrigation systems) are 

used, the abundance was almost half from the abundance of old plantation. The results 

also presented that micro-sprinkling has an impact on soil fauna groups. In the area where 

micro-sprinkling was used, in June 2018 there were no species of slugs, snails, homoptera, 

aphids found. In August there were no animals from genus Heteroptera found.  In addition 

to the use of agrotechnological techniques, the age of plantations must also be taken into 

consideration. In the old area, the community has co-existed for a long time and thus more 

stable. In order to draw more firm conclusions, it is advisable to repeat the experiments.  
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SISSEJUHATUS 
 

Jätkusuutlik areng, mis kätkeb endas nii sotsiaal-, majandus – ja keskkonna valdkonna 

ühendamist ja pikaaegset harmoonilist arendamist on nii maailma, Euroopa Liidu kui ka 

Eesti poliitikute üks prioriteete (Säästva Arengu seadus, 1995). Elurikkus, mida 

defineeritakse kui mingi kindla ökosüsteemi taksonoomiliste üksuste mitmekesisust on 

vaadeldav nii geneetilisel, raku, liigi, populatsiooni kui ka ökosüsteemide tasandil. Kui ühel 

tasandil esinevad häiringud, on sellest tulenevalt toimumas muudatused ka teistel tasanditel. 

(Rillig jt., 2018) 

Kliimamuutus seab kahtluse alla jätkusuutliku arengu võimaluse ning avaldab mõju nii 

mullale kui ka selle bioloogilisele mitmekesisusele ja funktsioonidele (Coyle jt., 2016; 

Hamidov jt., 2018). Muutuva kliima tingimustes võetakse kasutusele säästlikumalt ressurssi 

kasutavad agrotehnilised võtted (Levidow jt., 2014, Bhalage jt., 2015¸Walter jt., 2017) 

Nende mõju looduskeskkonnale loetakse minimaalseks, kuid see, millist mõju uued võtted 

avaldavad mullaelustikule, ei ole lõplikku vastust saanud.  

Antud magistritöö eesmärgiks on selgitada pinnasepüüniste ja mullaproovide abil välja, kas 

agrotehnilised võtted omavad mõju mullafauna gruppide esinemisele eri vanuselistes 

mustikaistandikes. Lähtuvalt eesmärgist püstitas autor kolm hüpoteesi:  

• Vihmausside, hooghännaliste (Collembola) ja valgeliimuklaste (Enchytraeidae) 

arvukus on suurem vanal alal (rajatud 2003. aastal) võrreldes uue alaga (2017. aastal 

rajatud istandik);  

• Okaspuu koorepurumultśi kasutamine omab positiivset mõju pinnasepüüniste abil 

kogutud mullafauna arvukusele ja mitmekesisusele;  

• Mikroobikoosluse aktiivsus on suurem aladel, kus kasutatakse okaspuu 

koorepurumultśi.  

Käesoleva töö esimeses peatükis annab autor kirjandusallikatele tuginedes ülevaate 

muldkeskkonnast ja mullafaunast, samuti mustikatest ning nende kasvatamisest ja 

kasvatamiseks tarvilikest agrotehnoloogilistest võtetest. Töö teises peatükis kirjeldab autor 

katseala ja läbiviidud katsete metoodikat. Kolmandas peatükis annab autor ülevaate töö 

tulemustest ning neljandast peatükis on leitav arutelu.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Muldkeskkond  

Muld on keskkonna lahutamatu osa, sidudes omavahel atmosfääri, hüdrosfääri ja 

elusorganisme (Astover jt., 2012). Mullal on täita mitmed olulised funktsioonid (kliima 

regulatsioon, veeringlus, reostuskontroll, varude säilitamine), samuti on see elukeskkonnaks 

mullafaunale, kes osaleb aine – ja energiavahetuses ning lagunemisprotsessides. (Luik, 

2016)  

Mullas eristatakse kolme faasi – tahket, vedelat ja gaasilist. Mulla tahke faas moodustab 

ligikaudu 50% kogu mullast (45 % mineraalne osa, 5% orgaaniline aine). (Gliński, 2011) 

Lisaks on mullas vett (20-30%) ja õhku (20-30%), mis sisalduvad mulla poorides. Poore 

klassifitseeritakse mullas krüpto (<0.1µm)-, ultramikro (0.1-5µm)-, mikro( 5-30µm)-, meso- 

ja makropoorideks ( >75µm). (Brady ja Weil, 2002) Mullapoore täitva õhu gaasikoostis 

erineb atmosfääri õhu gaasikoostisest. Süsihappegaasi (CO2) kontsentratsioon on 

atmosfääris 0,04%, kuid mulla poorides võib see olla 10-100 korda kõrgem (Qi jt., 1994; 

Sylvia, 2005). Mida intensiivsem on bioloogiline hingamisaktiivsus mullas, seda vähem on 

mullas õhku, mille koostis on sarnane atmosfääriõhu koostisele. Normaalsetes tingimustes 

on hapnikusisaldus mullas 17-20%, liigniiskete muldade puhul võib hapnikusisaldus langeda 

aga ka madalamale kui 2%. Olgugi, et hapnik mõjutab mullafauna elutegevust, oleneb 

kriitiline hapnikusisaldus siiski temperatuurist. Mida kõrgem on temperatuur, seda rohkem 

peab olema mullaõhus ka hapnikku, et oleks tagatud mullaelustiku normaalne elutegevus. 

Suurem osa mullafaunast vajab oma elutegevuseks hapnikku. Liigniiskuse tingimustes 

muutub muld anaeroobseks ning aeroobide elutegevus kas pidurdub või lakkab (King, 2014). 

(Astover jt., 2012) 

Mulla aeratsiooni mõjutavad nii mulla poorsus kui ka veesisaldus. Need näitajad on otseselt 

sõltuvad mulla tüübist, struktuurist, mullaharimise viisist, samuti lõimisest ja 

ilmastikutingimustest. Mulla õhureźiimi moodustavad mulla aeratsioonipoorsus ja gaaside 

koostis, mulla hingamise dünaamika. (Astover jt., 2012) 
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Mulla veereźiim on sõltuv kliimatingimustest, mulla reljeefist, põhjavee mõjust, mulla 

füüsikalistest omadustest, taimkattest ja inimtegevusest (Luik, 2016). Veereźiimil on oluline 

mõju ka mullaelustikule. Bioloogilises mõttes on vesi oluline mullaorganismide eluks ja 

ainevahetuseks, olles toitainete puhul lahustiks. Mulla niiskusesisaldus mõjutab ka 

muldkeskkonna temperatuuri ning õhustatust. Pikka aega püsiv kõrge niiskustase mullas 

vähendab hapniku kontsentratsiooni, halvendades keskkonnatingimusi nii taimestiku – kui 

ka mullaelustiku jaoks (Lavelle ja Spain, 2001). Ka mõjutab mullas olevate pooride 

veemahtuvus ja veetäituvus mullaelustiku liikumisvõimalusi (FAO, 2019). Samuti on ohtlik 

mullaorganismidele põud, sest see mõjutab mullafauna ellujäämist ja 

paljunemist.  Mullaorganismid on kohastunud põuatingimustega toimetulekuks. Bakterid, 

nematoodid ja algloomad suudavad sporoleeruda, lülijalgseid kaitseb kitiinkest, mis 

pidurdab veekao kiirust. Paljud mullaorganismid on öise eluviisiga, mis kaitseb neid päevase 

palavuse eest. Vihmaussid uuristavad ebasoodsate olude korral oma käigud sügavamale ning 

nende looduslikud vaenlased, sadajalgsed, peituvad kivide alla, kus mulla niiskussisaldus on 

suurem. (King, 2014; Gourmelon jt., 2016) 

Mulla temperatuuriregulatsioon toimub päikeseenergia kaudu. Teised soojusallikad on 

võrreldes päikeseenergiaga tühised. Päikeselt jõuab Maale 1,75x1017 W energiat, Maa 

sisemusest, kus soojuse allikaks on looduslik radioaktiivsus, jääksoojus ja reaktsioonidel 

vabanev soojus aga vaid kuni 4,2x1013 W. (Astover jt., 2012) Mulla soojusreźiim on oluline 

mõjutegur, millest sõltub nii mullamikroobide kui ka taimede elutegevus, samuti aineringete 

– ja mullatekke protsesside kiirus (Bot ja Benites, 2005). Mulla temperatuur mõjutab ka 

ensümaatilist aktiivsust, toitainete lahustuvust ja difusiooni, samuti aurustumist. 

Temperatuuri tõus põhjustab mullas bioloogilise aktiivsuse tõusu. Mullaorganismidele 

optimaalne temperatuur jääb vahemikku 0-60°C. Esineb ka erandlikke liike, mis on 

kohastunud eluks ekstreemsetes tingimustes. (FAO, 2016) 

Mulla happesus on seotud mullas toimuvate protsessidega, avaldades mõju mulla 

taimetoiteelementide liikuvusele ja mulla mikroorganismide aktiivsusele. Suurem osa 

kultuurtaimedest eelistab kas nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga substraate 

(pHKCl 5,6-7,2) (Astover, 2014). Mulla hapestumist võivad põhjustada negatiivne kaltsiumi 

– ja magneesiumibilanss, happevihmad, happelise reaktsiooniga väetiste kasutamine, ka 

orgaanilise aine laguproduktid ning teised tegurid. Mulla hapestumist vähendavad mullas 

leiduvad vabad karbonaadid, samuti magneesium- ja kaltsiumioonid, mis on neeldunud 

mulla kolloididel. Happelise reaktsiooniga mullas on mikroobikoosluse arvukus oluliselt 
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väiksem kui neutraalse reaktsiooniga muldkeskkonnas. (Astover jt., 2012). Ainult vähesed 

organismid on võimelised taluma väga kõrgeid mulla happesusväärtusi (FAO, 2016).  

 

1.2 Mullafauna 

Mullaelustik osaleb paljudes mullas aset leidvates protsessides (süsiniku – ja energiavood, 

toitainete ringlus) (Lisitskaya ja Trosheva, 2013). Makrofauna esindajatel (vihmaussid, 

sipelgad) on suur mõju mulla poorsusele luues makropoore ja tunneleid, mis soodustavad 

vee voolu läbi mullaprofiili. (Lepetu, 2003; Pavao-Zuckerman, 2008)  

Liikide rikkus ja mitmekesisus mullas on otseses seoses nii klimaatiliste tingimuste kui ka 

mulla omadustega (Ivask, 2017). Bioloogiliselt on aktiivne mulla ülemine kiht (kuni 30 cm), 

kuhu on koondunud 85-95% mullaelustikust. 15-30% mullaelustikust moodustavad 

organismid, kes asustavad mulla poore (mullalestad, hooghännalised jt.) (Pankhurst, 1997). 

Mullafauna mõjutab otseselt ka taimeproduktsiooni - muldades, kus elavad vihmaussid, 

enhütreiidid, hooghännalised ja sipelgad on taimeproduktsioon kõrgem kui muldades, kus 

neid liike ei esine (Scheu, 2003, Wang, 2017) 

Mullaelustik jagatakse suurusele vastavalt kolme gruppi – eristatakse mikrofloorat, mikro-, 

meso- ja makrofaunat (Ivask, 2010).  

 

1.2.1 Mikrofauna ja mikrofloora 

Mullafauna alla kuuluvad selgrootud, kes elavad mulla veega täidetud poorides (Lavelle ja 

Spain, 2001; Kukk, 2012). Nende suurus on kuni 0,2 mm ning selle grupi alla kuuluvad 

keriloomad (Rotifera), protistid (Protista), ümarussid (Nematoda). Seened ja bakterid 

moodustavad mikrofloora (Lavelle & Spain, 2001), kellest sõltub nii mulla kvaliteet, 

struktuur, lõhn kui ka värv (Bargett, 2005; Kuu, 2012). Baktereid on määratud enam kui 60 

000 liiki, mullas elavaid seeni enam kuni 100 000 liiki, kellest 150 on mükoriisaliigid. 

Siinjuures on oluline märkida mükoriisa tähtsust – ligi 90% taimedest omab mingit sidet 

mükoriisaga. (Lasner, 2019) 

Kõige suurem on mikroobide biomass mulla ülemises (kuni 10 cm) kihis. Mulla 

mikroobikooslus vastutab orgaanilise aine lagundamise, mulla struktuuri parandamise ja 
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taimede toitainetega varustamise eest. Ka on mikroobide ülesandeks olla puhvriks ning 

kahjutustada kahjulikke ühendeid ja elemente. (Castro jt., 2010; Lasner, 2019) 

 

1.1.2 Mesofauna 

Mesofauna alla liigitatakse mullaelustik, kes elab nii kõdukihis kui mullas ning kelle suurus 

jääb vahemikku 0,1-2mm. Sellesse gruppi kuuluvad lestalised (Acarina), hooghännalised 

(Collembola) ja valgeliimuklased (Enchytraeidae). (Breure, 2004)  

Lestad (Acari) on kõige levinumad hapnikku elutegevuseks kasutavad mullaloomad, kelle 

pikkus on enamasti 0,1-10mm (Berg jt., 2014). Neil on kotilaadne keha ning nad on 

suguluses ämblikega. Lestad on peamiselt taimetoitlased, mõned liigid ka karnivoorid. 

Enamasti koosneb nende toit surnud orgaanilisest ainest. Osa pärislestaliste (Acariformes) 

liikidest  on ka kiskjalise eluviisiga, toitudes nematoodidest, putukate munadest ja teistest 

väiksematest loomadest, näiteks hooghännalistest. Lestad osalevad orgaanilise aine 

lagundamisel ja selle liigutamisel mulla sügavamatesse kihtidesse. Samuti aitavad nad hoida 

mulla struktuuri läbi oma käikude loomise. (Gulvik, 2007) 

Hooghännalised (Collembola) on primitiivsed organismid, kelle suurus on väiksem kui 1 

mm. Nad on levinud üle kogu Maa. Neil on hüppehark, mis võimaldab neil liikuda igas 

suunas. Hooghännalised elavad varisekihi makropoorides, ka mulla ülemises kihis ja 

rohttaimedel. Nad toituvad mulla mikrofloorast ja  surnud orgaanilisest materjalist. (Wang, 

2017) Hooghännalised toituvad enamasti lagunevatest taimedest ja viimastega seotud 

mikrofloorast. Leitud on ka liike, kes võivad toitumiseks kasutada elavate taimede kudesid. 

(Sabais jt., 2011) Nende vaenlaseks mullas on sadajalgsed, väikesed ämblikud ja putukad, 

samuti lestad. Eestis on teadaolevalt 150 liiki hooghännalisi (Astover jt., 2012; Ivask, 2016).  

Valgeliimuklased (Enchytraeidae) on lagundajad, kes kuuluvad rõngusside (Annelida) 

hõimkonda ning osalevad lagunemis – ja toitainete mineraliseerumise protsessis. Tegemist 

on ühe arvukama loomarühmaga, kes elab põhjapoolkeral. Nende kehapikkus on 0,2-20 mm, 

üksikute liikide isendid kasvavad ka pikemaks. Eestist on leitud 54 enhütreiidide 

maismaaliiki (Timm, 2012). Nende arvukus on kõrge – Eestis 17 000-55 000 isendit ühel 

ruutmeetril (Graefe jt., 2015). Otseselt osalevad nad lagunemisprotsessides tarvitades 

toiduks orgaanilist ainet (Cole jt., 2000; Maraldo, 2009; Ivask, 2018) 
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1.1.3 Makro – ja megafauna 

Mulla makrofaunasse kuuluvate organismide keha on suurem kui 2 mm, kuid väiksem kui 

20 mm Selle grupi alla kuuluvad ämblikulised (Araneae),  hulkjalgsed (Myriapoda), teod 

(Gastropoda), kakandilised (Isopoda), mardikalised (Coleoptera) (Coleman jt., 2004). 

Megafauna alla kuuluvad organismid, kes on suuremad kui 20 mm (näiteks vihmauslased 

(Lumbricidae), lülijalgsed (Arthropoda) (Lavelle ja Spain, 2001; Ivask, 2010). Nad on 

mullas orgaanilise aine töötlejad ning kujundavad oma tegevusega muldkeskkonda ümber. 

(Ivask, 2010) Mõned autorid loevad megafauna alla kuuluvaks ja  hiired ja euroopa muti 

(Menta, 2012).  

Epigeilise makrofauna alla kuuluvad veel ämblikud, kes on laialt levinud üle Maa, olles 

domineerivad kiskjad väga paljudes ökosüsteemides. Enamik ämblikke on väikesed 

(kehapikkus 2-10 mm), kuid esineb ka liike, mille kehapikkus on 80-90 mm. Ämblikke 

arvatakse olevat enam kui 50000 liiki, mis jagunevad omakorda 100 perekonda (Foelix, 

2011). Eestist on leitud 538 ämblikuliiki. (Meriste, 2018) 

Klassi ämblikulaadsed (Arachnida) kuuluvad ämblikud (Araneida), ebaskorpionid 

(Chelonethi), lestad (Acari), ehtsad skorpionid (Scorpiones) ja päikeseämblikud (Solifugae). 

Viimased kaks mainitutest eelistavad küll troopilist või lähistroopilist kliimavööndi. 

(Meriste, 2004) 

Ämblikel on väga oluline roll agraarökosüsteemides, sest nad on võimelised vähendama 

põllumajanduskahjurite arvukust. (Foelix, 2011; Uetz jt., 1999). Ämblikud söövad igal 

aastal ühelt hektarilt ära ligi 100 kg putukaid (Meriste, 2018). Lisaks saaklooma tarbimisele 

on ämblikel võime reguleerida putukate arvukust ka taimedel toituvaid herbivoore 

ehmatades. Saakloomaliikidel on kaitsereaktsioon, mille tulemusena pääsevad nad kiskja 

ründest ennast taimestikult maapinnale kukutades. Kui toidubaas on väga rikkalik, võivad 

paljud ämblikud ka lihtsalt saakloomi tappa neid otseselt seejuures toiduks vajamata. See 

omakorda võimaldab hoida kontrolli all putukate arvukust. (Meriste, 2004)  

Hulkjalgsed (Myriapoda) on maismaal elavad selgrootud. Neil on tugeva kestaga keha, mis 

kooseb lülidest. Hulkjalgsete pikkus varieerub suures vahemikus 5-300 mm (Thorp, 2009) . 

Eestis elavate liikide kehapikkus on maksimaalselt kuni 5 cm (Ivask, 2018).  
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Maailmas on hulkjalgseid teada enam kui 12 000 liiki, mis jagunevad 140 perekonda 

(Brewer jt., 2012). Eestis on hulkjalgseid teada 52 liiki ning neid jaotatakse nelja klassi: 

harvjalgsed (Pauropoda), harusabad (Symphyla), sadajalgsed (Chilopoda) ja tuhatjalgsed 

(Diplopoda).  (Ivask, 2018; Sammet et al, 2018) 

Tuhatjalgsetel on palju paari jalgu – ühelgi teadaoleval liigil ei ole küll 1000 paari jalgu. 

Enim on jalapaare (750) liigil Illacme plenipes.  (Brewer jt., 2012) Tuhatjalgseid on võimalik 

sadajalgsetest üsna lihtsasti eristada – sadajalgsetel on iga kehalüli kohta üks paar jalgu, 

tuhatjalgsetel aga kaks paari jalgu (Ivask, 2018).  

Tuhatjalgsete pikkus jääb 2,5-280 millimeetri vahele. Eestist on leitud 27 liiki 

tuhatjalgseid.(Sammet jt., 2018) Ned on usja kehaga üsna väheliikuvad hulkjalgsed, kel on 

metsaökosüsteemides lagundaja roll. Nad purustavad, tükeldavad ja seedivad metsavarist 

ning osalevad seeläbi metsa aineringes. Ise on nad toiduks kärnkonnadele, lindudele ja ka 

konnadele. (Ivask, 2018) 

Sadajalgsed kuuluvad samuti hulkjalgsete sekka. Nende keha koosneb 15-180 lülist, keha 

pikkus varieerub 3-260mm. Eestis elab 14 liiki sadajalgseid, kelle pikkus on nagu 

tuhatjalgsetegi puhul maksimaalselt 5 cm. (Sammet jt., 2018) Tegemist on aktiivsete 

röövloomadega, kes toituvad erinevatest selgrootutest. On teada ka mõned taimtoidulised 

liigid. (Ivask, 2018) 

Teod (Gastropoda) kuuluvad limuste hõimkonda. Tigude klassi kuulub varieeruva eluviisi 

ning suurusega liike. Maal elab umbes 85 000 liiki tigusid, kes kuuluvad 309 perekonda 

(Bouchet jt., 2005). Eestis elab enam kui 80 liiki maismaatigusid (Veegan, 1997).  

Tigude elupaigad on varieeruvad. Enamasti on teokooslused arvukamad ja liigirikkamad 

niisketes, varjulistes kohtades, kus neile leidub piisavalt toitu. Peamine tigude toiduallikas 

on seeneniidistik, samuti kõdunevad taimeosad ja puit, kuid ka taimede rohtsed osad ja 

viljad. Osa teoliike toitub ka raibetest. (Bouchet jt., 2005, Kiristaja jt., 2014) 

Rohkem leidub tigusid lubjarohke mullaga piirkondades (Põhja-ja Lääne-Eestis), sest seal 

on kergem neil ehitada kodade lubikesta. Samuti on liigirikkus kõrgem metsades (eriti 

salumetsa tüüpi metsad). Teod on öise eluviisiga ja eelistavad tegutseda niiskel ajal. Enamik 

liike veedab valdava osa ajast kõdus või varisekihis. (Kiristaja jt., 2014) 
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Kakandilised (Isopoda) on Maal väga laialdase levikuga vähid, kes asustavad pea kõiki 

elukeskkondi ja kliimavöötmeid. Enamus liikidest elab veekogudes. Maailmas on teada üle 

4000 liigi kakandeid, Eestist 23 liiki. Nende kehapikkus on kuni paar sentimeetrit, kehad 

koosnevad lülidest. Samuti on igal rindmikulülil paar jalgu. Põhiliseks liikumisviisiks on 

roomamine kas taimedel või maapinnal, samuti veekogu põhjas. (Schotte jt., 2014, Ivask, 

2019) 

Mardikaliste seltsi (Coleoptera) kuuluvad jooksiklased (Carabidae). Peamiselt elavad 

jooksiklased maapinnal. Elupaigana eelistavad nad avamaastikku, kus leidub taimedeta 

pinnaselaike. Eestist on teada pea 300 jooksiklaste liiki. Tähtsamad perekonnad on 

ehmesjooksikud (Harapalus), kuivajooksikud (Amara), jooksikud (Carabus), süsijooksikud 

(Pterostichus). (Ivask jt., 2004).  Tegemist on röövtoiduliste putukatega, kes tarvitavad 

toiduks peamiselt lehetäisid. On ka liike, kes toituvad kas osaliselt või täielikult ainult 

lehtedest, seemnetest, viljadest ja õietolmust. Neil on kanda tähtis roll bioloogilises tõrjes 

reguleerides nii taimtoiduliste putukate kui ka limuste arvukust. (Uustal, 2011) 

Teadlastele pakuvad enim huvi just vihmaussid (Lumbricidae), sest nende roll  

mullastruktuuri säilitamisel ja seeläbi sobivate elupaikade kujundamisel ka teistele 

mullaorganismidele on väga oluline (van Capelle jt., 2012). Vihmaussid koos teiste 

makroselgrootutega on mullas „inseneride“ rollis. Nad liigutavad taimejäänused maapinnalt 

ära, seedivad need läbi, samuti tükeldavad ja transpordivad neid mullakihtide vahel, 

suurendades sellega mikroobidele kättesaadava orgaanilise aine pinda. Samuti on viimased 

vihmaussidele tähtsaks toiduressursiks. Makrofauna reguleerib lisaks eelmainitule mullas ka 

mikrolülijalgsete arvukust ja aktiivsust ning on saagiks selgroogsetele. (Capowiez jt., 2012)  

Vihmaussid kuuluvad rõngusside (Annelida) hõimkonda, väheharjasusside (Oligochaeta) 

klassi ning vihmauslaste (Lumbricidae) sugukonda (Timm, 1999; Coleman jt., 2004, Krück, 

2018). Vihmausse liigitatakse eluviisi alusel kolme suuremasse gruppi – eristatakse 

endogeilisi, epigeilisi ja aneetsilisi vihmaussiliike (Chatelain&Mathieu, 2017). 

Epigeilised vihmaussiliigid elavad mulla ülemises kihis, mis on orgaanilise aine rikas. 

Elukoha valiku puhul on oluline roll elukeskkonna niiskustingimustel, samuti suudavad and 

elada madala happesusparameetriga muldades. (Ivask, 2005) 

Epigeilised vihmaussid on enamasti väikesed, nende pikkus jääb 0,5-5 cm vahele, vähemalt 

osaliselt pigmenteerunud kehaga. Eestis esinevad epigeilised liigid on tume vihmauss 
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(Lumbricus castaneus), kaheksakant-kõduuss (Dendrobaena octaedra), peen kõduuss 

(Dendrodrilus rubidus) ja punane vihmauss (Lumbricus rubellus). Eelmainitud liigid on 

väga tundlikud põllumajandustegevuse suhtes ning eelistavad seetõttu pigem looduslikku 

elupaika nagu rohumaad või metsad, kust neid võib leida kõdukihist. (Ivask, 2005) 

Endogeilised vihmaussiliigid elavad pealmises mullakihis. Sellesse gruppi kuuluvad 

vihmaussiliigid on põllumajandusliku tegevuse suhtes kõige leplikumad. Põllumuldades on 

valdavalt esindatud endogeilised vihmaussiliigid. Eesti vihmaussifaunas on endogeilisteks 

liikideks harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa), roosa mullauss Aporrectodea rosea, 

roheline mullauss Allolobophora cholorotica jt. Nneed liigid on põllumuldades kõige 

arvukamalt esindatud. (Ivask jt 2007, Ivask jt 2008, van Capelle jt., 2012, Ivask 2018)   

Aneetsilised vihmaussiliigid on võimelised üle elama ebasoodsaid tingimusi sügavates 

mullakihtides. Sellesse gruppi kuuluvad vihmausside kehapikkus on kuni 30 cm, keha 

esipool tugevalt pigmenteerunud. Siia kuuluvad harilik vihmauss (Lumbriccus terrestris) ja 

suur mullauss (Aporrectodea longa). Mõlemasse eelmainitud liiki kuuluvad vihmaussid 

suudavad luua vertikaalkäike, mille sügavus on kuni paar meetrit, käikude abil käivad nad 

maapinnal toitu hankimas. Aneetsilised vihmaussiliigid eelistavad elupaiku, kus 

põllumajandustegevuse intensiivsus on madal, sest mullaharimise käigus lõhutakse nende 

käigud.  (Ivask, 2005) 

Mullaviljakuse seisukohalt on oluliseks näitajaks vihmausside arvukus, mis on mõjutatud 

oluliselt maakasutusest (Spurgeon jt., 2013; Rutgers jt., 2016). Parasvöötme klimaatilistes 

tingimustes asuvatel toitainerikastel rohumaadel on arvukuse kohta erinevaid andmeid. 

Sechi ja teised toovad oma 2015. aastal ilmunud artiklis välja, et arvukusnäitaja võib olla 

väga madal (138 isendit/m2) (Sechi jt., 2015), samas on andmeid ka rekordiliselt kõrgete 

arvukusnäitajate kohta (1333 isendit/m2) (Cluzeau jt., 2012). Eesti tingimustes on 

vihmausside arvukus madalaim haritavates muldades (0-100 isendit/m2), kõrgem metsade ja 

rohumaade muldades (200-400 isendit /m2) (Ivask, 2005).  
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1.3 Mustikad ja nende kasvuks vajalikud tingimused 

Harilik mustikas (Vaccinum myrtillus), mis on heitleheline kääbuspõõsas, kuulub 

kanarbikuliste sugukonda mustika perekonda (Lo Vasco jt., 2017. Maailmas on pea 400 

looduslikku mustikaliiki, mis kasvavad peamiselt põhjapoolkeral. (Vester, 2015) 

Mustikaid jagatakse nende kasvukõrguse järgi madala-, kõrge- ja 

poolkõrgekasvulisteks.  Madalakasvuliste mustikate kasvukõrgus on 0.3-0,5 meetrit ning 

nende hulka kuuluvad harilik mustikas (V. myrtillus L.), sinikas (V. uliginosum L.), Kanada 

mustikas (V. myrtilloides Michx.) ja ahtalehine mustikas (V. angustifolium). Kõrgekasvuliste 

mustikaliikide kasvukõrgus on 1-5 meetrit. Kõrgekasvulised on kännasmustikas (V. 

corymbosum L.) ja silmmustikas (V. virgatum Ait.). Poolkõrgekasvuliste mustikate 

kasvukõrgus on 0.5-1 meeterit ning selle grupi alla kuuluvad mustikad on ahtalehise – ja 

kännasmustika ristandid (Vaccinium x atlanticum E.P.Bicknell). (Starast jt., 2005; Strik ja 

Finn, 2008) 

Ideaalne kasvukoht mustikale on ala, kus on hästi vett läbilaskev substraat, täispäike, 

happelise reaktsiooniga muld, kõrge orgaanilise aine sisaldus, hea õhuringlus ja piisavalt 

vett (Stafne, 2013). Mustikad on taimetoitainete suhtes vähenõudlikud. Üks tähtsamaid 

taimetoitaineid, mida mustikas vajab, on lämmastik, mis on liikuv nii taimes kui ka mullas. 

Mustikatele on kõige kergemini omastatavaks lämmastiku vormiks ammoonium (NH4
+). 

Lämmastikku vajavad mustikad igal aastal, teisi toitaineid antakse vastavalt vajadusele 

(Prodorutti jt., 2007). Mustikaistandikes antakse lämmastiku allikana ammooniumsulfaati 

(eriti on see soovitav siis, kui mulla happesus on kas kõrge või pinnase pH tase tõuseb) 

(Ahosepp, 2013). Lämmastikupuuduse tunnuseks on mustikatel kloroos, samuti nõrk kasv. 

Lämmastiku liig põhjustab aga saagi kvaliteedi langust (Strik, 2019) 

Fosfor ja kaalium on olulised saagi moodustamisel. Fosfori on taimes liikuv, mullas väga 

liikuv. Seda elementi on tarvis fotosünteesiks ja teisteks ainevahetuslikeks protsessideks, 

samuti on fosforil tähtis roll nukleiinhapete ja valkude, samuti aminohapete struktuuri 

moodustamisel. (Road, 2013; Strik, 2019) Forsfori puuduse all kannatavad taimed muutuvad 

sageli kiduraks ja nende lehed tumeroheliseks. Lehtedel võib olla ka  antotsüaanide 

akumulatsiooni tõttu punakas varjund. (Stafne, 2013; Strik, 2019) 

Kaalium on liikuv taimes, kuid mullas liikumatu element. Kaaliumit on taimel tarvis nii 

fotosünteesiks kui ka hingamiseks, samuti tärkliste ja proteiinide moodustamiseks ning raku 
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sisese rõhu hoidmiseks. Puuduse tunnuseks on nektrootilised kahjustused vanematel 

lehtedel. Tihti on istandikes probleemiks substraadi kõrge kaaliumisisaldus, kuid lehtedes 

on kaaliumi protsent madal. (Hanson, 2016; Strik, 2019) 

Mustikad vajavad veel magneesiumi (Mg), väävlit (S), kaltsiumi (Ca), rauda (Fe), mangaani 

(Mn), tsinki (Zn), samuti teisi mikroelemente (Strik, 2019). Suures osas on võimalik 

toitainevaeguse probleeme ennetada kui hoida substraadi pH vahemikus 4,5-5.0 (Hanson, 

2016). 

Õiepungad moodustuvad eelneval suvel okste tippudes. Varakevadel kasvab ühest pungast 

5-12 õiega lühikene võrse. (Camp, 1945; Vander Kloet, 1981) Õied kannatavad ka paari 

miinuskraadi (MSU, 2019). Mustikas annab täissaagi 7 aastaga (Julian jt., 2012), istandik 

hakkab arvestatavat saaki andma varem – 3-4 aastat peale istutamist (Starast, 2008).  

 

1.4 Agrotehnilised võtted kultuurmustikate kasvatamisel 

Maailmas on kultuurmustika kasvatusega tegeletud enam kui sajand. Peamised piirkonnad, 

kus mustikaid kasvatatakse on Põhja-Ameerika, Kesk-Euroopa, samuti Aasia ja Austraalia 

(Prodorutti, 2007; Chen jt., 2019). Mustikate kultiveerimise agrotehnika, mis on mujal välja 

töötatud, ei ole Eesti tingimustes just parim, sest nii klimaatilised kui ka 

mullastikutingimused erinevad peamiste kasvatuspiirkondade omast. (Starast jt., 2005) 

Eestis alustati mustikakasvatusega paarkümmend aastat tagasi. Ahtalehise mustika kasvatust 

katsetati Marjasoo talu põldudel, mis asuvad turbatööstuse jaoks kasutusest väljalangenud 

aladel (Jaadla, 2013). 1997. aastal alustati Eestis koostöös Kanada teadlastega katsetöödega 

istandikus, kus kasvatati kahte sorti - ´Northblue´ ja ´Nordcountry´. Katsetulemustest 

lähtuvalt on Eestis perspektiivseteks osutunud nii ahtalehine kui ka poolkõrge mustikas. 

(Albert, 2010)  

Mustikakasvatuseks on oluline hea veeläbilaskvusega ning ligikaudu 3% orgaanilise aine 

sisaldusega muld, mille happelisus jääb 4,4-5,5 vahele (Kuepper&Driver, 2004; Xie & Wu, 

2009). Savimullad mustikale ei sobi, sest pidurdub juurte kasv. Samuti soodustavad 

savimullad juuremädaniku arengut.  (Barney, 1999) Nende kasvatamine on seega võimalik 

kas looduslikes tingimustes (sobivate mullatingimuste olemasolu) või kunstlikul substraadil 

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
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(turbaaiad, täidetud istutusalad) (MES, 2019). (Starast jt., 2003) Kasvusubtraadi kvaliteet 

mõjutab otseselt ka marja kvaliteeti (Grajkowski jt., 2007; Starast jt., 2007).  

Liiga kõrge mulla happesus põhjustab mustikalehtedel kloroosi, mis on rauapuuduse 

tunnuseks (Puls, 2014). Mustikas on tundlik ka kastmisvees olevate soolade suhtes. Kui 

kastmisvees on soolasisaldus enam kui 1% võib see olla kahjustav nii mustika juurtele – kui 

ka lehtedele. (Krewer ja NeSmith, 2001; Bishko ja Fisher, 2003) 

Kultuurmustikate kasvatamisel on saagikuse suurendamiseks ja taimede poolt parema 

toitainete omastamise huvides kasutusel erinevad agrotehnilised võtted. Kasutatakse 

multśimist, samuti kasvatatakse mustikaid nagu maasikaidki kile peal. Viimast aga Eesti 

tingimustesse ei soovitata, sest see vähendab taimede saagikust (Albert jt., 2010).  

Spiers analüüsis oma töödes kolme meetodit, kuidas vähendada aurumist ja soodustada 

juurte arengut mustikaistandikes. Ta leidis oma katsete tulemusena, et kõige enam oli juurte 

kasvu soodustavaks teguriks multśimine. Samas toob autor välja ka selle, et maksimaalne 

kasu saadi, kui kasutati kastmissüsteemi, multśimist ja turba lisamist koos. (Spiers, 1986) 

Multśi puhul on tegemist pinnakattematerjaliga, mis toimib istandikus umbrohtude levimist 

takistavalt. Samuti aitab multś luua taimedele soodsama kasvukeskkonna ja takistab vee 

aurumist pinnasest (niiskuskadu 10-25% väiksem) (Karp, 2019). On andmeid, et multśi 

kasutamine aitab taimedel omastada paremini toitaineid (Albert, 2010). Multś on abiks ka 

mullastruktuuri parandamisel, samuti umbrohtumise vähendamisel ning omab kaitsvat 

funktsiooni taime juurestikule suurte temperatuurikõikumiste korral (Retamales ja Hancock, 

2012).  

Orgaaniline multš võib sisaldada ka patogeene, mis tekitavad juuremädanikku, samuti võib 

multš soodustada ka erinevate haigustekitajate paljunemist (Prodorutti jt., 2007). Sama 

autori poolt 2006. aastal avaldatud artiklis leiti, et okaspuu koorepurumultś sisaldab 

külmaseent (Armillaria spp.), mis on tuntud nii tüve- kui ka juuremädaniku tekitajana 

(Prodorutti jt., 2006).  

Kasutades multśi koos väetamisega, on võimalik mõjutada mulla happesust ja omadusi nii, 

et mustikaistandikke on võimalik rajada ka sinna, kus looduslik pinnas mustikakasvatuseks 

ei sobi. (Albert, 2010) 
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Maksimaalse saagi ja järgmise aasta pungade normaalse arengu tagamiseks on mustikatele 

oluline piisav niiskussisaldus kasvusubstraadis (Holzapfel ja Hepp, 2002). Godoy toob oma 

töös välja, et tihti on piisava niiskussisalduse tagamine substraadis olulisem kui multši 

kasutamine (Godoy, 1984).  

Kuna mustikatele on sobilik niiske kasvukeskkond, on kasutusel ka erinevad 

kastmissüsteemid (Rool, 2017). Mikrovihmutuse puhul on kasutusel mikrosprinklerid, mille 

vihmutusdiameeter jääb 1-1,5 m vahele, kõrgus ligikaudu 0,3 meetrit. Selline kastmisviis 

tagab hea kastmisühtluse, samuti on veekulu kastmisel väike. Paraku ei saa mikrovihmutust 

kasutada koos kilemultśkattega, samuti segavad need saagikoristust. (Shankat jt., 2015; 

Rool, 2017) 

Imbkastmise puhul on kasutusel sisseehitatud tilgutiga imbtorud. Süsteem kasutab vähe vett 

ning seda on võimalik kasutada ka kilemultśi puhul. Süsteemil on ka üsna pikk kasutusiga – 

pea 10 aastat. Samuti on tegemist ressursisäästliku lahendusega, kuna kastmiseks vajalik 

veekulu on väike. Antud süsteem sobib kasutamiseks ka kilemultśkatte puhul. Imbkastmise 

puhul on võimalik ka kastmine õhukese imbtoruga, kuid sellise süsteemi peamiseks 

miinuseks on selle eluiga (kuni 5 aastat). (Rool, 2017) 

Tilkkastmise puhul on välise paigaldusega tilguti, mille kastmisvõimekus on 2-8 liitrit 

tunnis. Iga taime juurde lisatakse eraldi tilguti. Samuti on võimalik tilguteid hiljem ka juurde 

lisada. Süsteemil on pikk kasutusiga (kuni 10 aastati), väike veekulu ning seda on võimalik 

kasutada ka koos kilemultśkattega. (Rool, 2017) 

Vihmutamise puhul on kasutusel sprinklervihmutid, mille vihmutusdiameeter on 10-18 

meetrit. Lisaks niisutamisele on võimalik neid kasutada ka öökülmade tõrjeks. Kuna 

vihmutamine toimub kogu alal, vajab selline niisutusviis ka palju ressurssi – kastmisvett. 

Samuti ei ole võimalik vihmutamist kasutada kilemultśikattega alal. (Rool, 2017) 

Tõus-mõõn kastmine on samuti üks võimalus mustikaistandikus taimede niisutamiseks. 

Kastmiseks reguleeritakse pinnase veetaseme kõrgust, samuti on võimalik süsteemi kasutada 

ka kuivendamiseks. Antud süsteem ei ole siiski väga levinud, sest selle ehitusmaksumus on 

kõrge. (Rool, 2017) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Proovialade valik 

Antud lõputöö materjaliks olevad proovialad asuvad Tartumaal Eesti Maaülikooli Rõhu 

katsejaamas (58°21’27.8″N 26°31’21.1″E) (Joonis 2.1). Kokku võttis autor proove kolmelt 

alalt. Eristada saab uut ja vana ala. Uue ala puhul on tegemist 2017. aastal mineraalmullale 

rajatud mustikaistandikuga, kus on esitletud erinevaid sorte (kännasmustikas (Vaccinium 

corymbosum) ´Draper´ ja poolkõrge mustikas (Vaccinium x atlanticum) 

´Northblue´)(Starast, 2018). Mustikad on ritta istutatud meetrise vahega. Uuel alal oli 

proovivõtu kohti kaks. Transekt, kus kasutati mikrovihmutust koos okaspuu 

koorepurumultšiga ja transekt, kus oli kasutusel imbkastmine koos okaspuu 

koorepurumultśiga.   

 

Joonis 2.1 Katseala Rõhu katsejaamas. Tähega „A“ on tähistatud 2017. aastal rajatud mustikaistandik (uus 

ala), tähega „B“ on tähistatud 2003. aastal rajatud istandik (vana ala) (Autori koostatud) 
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Vana ala puhul on tegemist mustikate kollektsioonistandikuga, mis rajati põldkatsena 2003. 

aasta suvel. Katse üldpindala on 0.2 ha. Taimed istutati ritta meetrise vahega, reavahe oli 1,4 

meetrit. Katseistandikus on kasutatud kilemultśi, kuid reavahed olid rohukamaras. Antud 

istandikku ka väetati. Väetamiseks kasutati Kemira mustikaväetise (7-3-18 + 

mikroelemendid) vesilahust mai alguses kuni juuli alguseni kokku neljal korral 

kasvuperioodi jooksul. 2006. aastaks oli kile muutunud auguliseks ning sellele pandi peale 

koorepurumultś. Katse lõppes 2010. aastal ning peale seda on istandiku hooldamisega edasi 

tegelenud Rõhu katsejaam, kes paigaldas reavahedesse peenravaiba eesmärgiga hoida neid 

rohuvabadena. Hetkel on reavahedes siiski kasutusel niitmine. Andmed selle kohta, kuidas 

istandikku on alates 2010. aastast väetatud, puuduvad.  (Starast, 2019). Ka vanalt alalt kogus 

töö autor pinnasepüüniste abil proove, samuti laborianalüüsiks vajalikku materjali.  

 

2.2 Proovivõtt ja kasutatud meetodid 

2.2.1 Pinnasepüünisproovide kogumine 

Antud magistritöö raames kogus töö autor pinnasepüüniste meetodi (Meyer, 1996) abil 

proove kaks korda vegetatsiooniperioodi jooksul. Pinnasepüüniste ülesseadmine toimus 28. 

mail 2018 töö autori poolt ning neid tühjendati kolmel korral nädalase vahega. Samuti koguti 

pinnasepüüniste abil proove augustis (töö autor seadis püünised üles kõigile aladele 2. 

augustil 2018). Proovitopside tühjendamine toimus samuti kolmel korral nädalase vahega.  

Lahusena kasutati pinnasepüünistes 20%-ilist keedusoola (NaCl) lahust. Transektil oli 

topside vahekaugus 1 meeter ning ühele transektile paigaldati kümme topsi.   

Pinnasepüünistes olevad selgrootud sorteeriti ja loendati kasutades binokulaari Euromex 

(kuni 50x suurendus), prepareerimisnõelu ja pintsette. Sorteeritud selgrootud fikseeriti 

etanoolis ning määrati sugukonna või perekonnani. Liigini määrati hulkjalgsed kasutades 

määrajaid (Barber, 2009; Vilbaste, 1953). Autorit aitas nii proovide sorteerimisel kui ka 

määramisel emeriitprofessor Mari Ivask.  

 

2.2.2 Muldade agrokeemiline analüüs 

Proovid mulla agrokeemilisteks analüüsideks kogusid Eesti Maaülikooli mullateaduse 

õppetooli dotsent Merrit Shanskiy ning doktorant ja nooremteadur Gheorghe Stegarescu 

2018. aasta septembrikuus. Proovid analüüsiti Eesti Maaülikooli mullalaboris. 
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Mullaproovidest määrati fosfori (P), kaaliumi (K), kaltsiumi (Ca) ja magneesiumisisaldus 

(Mg), samuti happesusparameeter (pHKCl)ning lämmastiku (Nüld%) ja süsiniku (Cüld%) 

protsent.  

Liikuvad taimetoiteelemendid määrati  laboris Mehlich 3 meetodil. Elementide määramiseks 

ekstraheerimislahusest kasutati mikroplasma aatomemissiooni spektromeetrit (MP-AES 

4200, Agilent, Santa Clara, CA, USA). Nüld (%), Cüld (%) kontsentratsioonide määramiseks 

kasutati Dumas kuivpõletamismeetodit ja CNS elementaaranalüsaatorit (Elementar Max, 

Hanau, Saksamaa). Mulla pH määrati mulla ja 1M KCl suspensioonist pH meetriga Mettler 

Toledo Seven Easy (1:2,5). 

 

2.2.3 Pinnase niiskusesisalduse mõõtmine  

Väitööde käigus mõõtis autor pinnase niiskussisaldust nii juunis kui augustis 2018. 

Mõõtevahendina kasutati pinnase niiskusemõõtjat TDR 300 FieldScout, mis kasutab 

dielektrilist mõõtmismeetodit. Niiskussisalduse mõõtmiseks kasutati elektroode pikkusgae 

7,6 cm. Igal transektil teostati 10 mõõtmist. Mõõtmiste vahekaugus oli 1 meeter. Iga 

transekti kohta arvutati niiskusesisalduse keskmine tulemus.  

 

2.2.4 Mikroobikoosluse analüüsid 

Mikroobikoosluse biomass substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil ning 

mikroobikoosluse aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel määrati koondproovist töö autori 

poolt Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledźi laboris. Tulemuste arvutamiseks määrati 

massikao meetodil autori poolt ka koondproovide niiskussisaldus (24 tundi, 105°C).  

Mikroobikoosluse biomassi hindamiseks kasutati substraadi poolt indutseeritud hingamise 

metoodikat (Öhlinger, 1996). Mikroobikoosluse hingamisaktiivsus määrati Platen & Wirtzi 

poolt 1999. aastal kirjeldatud meetodit kasutades (Platen & Wirtz, 1999).  Mõlemad 

analüüsid viidi läbi OxiTop mõõtmissüsteemis, kus mikroorganismid tarbivad oma 

elutegevuseks tarvilikku hapnikku hermeetiliselt suletud mõõtanumas olevast õhust. 

Mõõtmissüsteemis oleva hapniku hulk väheneb ning vabanev süsihappegaas seotakse 

natroonlubja abil. Rõhu vähenemist süsteemist registreerivad mõõtpead täpsusega 1 mbar. 

(Reuschenbach jt., 2003)  
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2.2.5 Mesofauna ekstraheerimine ning analüüs  

Mesofauna kogumiseks võeti mullast koondproovid piki transekti 25. septembril 2018. 

Mullaproovid võeti ühelt sügavusel (0-10 cm, mullapuuriga (Ø 5 cm). Proovid ekstraheeriti 

kasutades Tullgreni lehtrite süsteemi (Coleman jt., 2004; Kalda jt., 2015). Mullaproovid 

asetati metallsõeltele, mis omakorda paigutati 48 tunniks soojust eraldava valgusallika alla 

(kasutusel 25W hõõglambid). Soojuse mõjul liigub elustik proovidest välja etanooliga 

täidetud proovipudelitesse. Proovidest ekstraheeritud isendid sorteeris ja loendas kuni 50 

kordse suurendusega binokulaari Euromex abil töö autor.  

 

2.2.6 Vihmausside kogumine ja analüüs  

Vihmaussiproovid koguti 25. septembril 2018 vermifuugi meetodil kasutades vermifuugina 

15%-ilist sinepipulbri lahust. (Gunn, 1992; East&Knight, 2010). Igalt proovialalt mõõdeti 

välja kaks ruutu mõõtudega 25x25 cm. Väljamõõdetud ruutu kasteti vermifuugi lahusega. 

Lahuse toimel mullast väljunud vihmaussid korjati kokku misjärel kastmist korrati. Kokku 

koguti ka teistkordse kastmise järel mullast väljunud vihmaussid. Proovid viidi Tallinna 

Tehnikaülikooli Tartu Kolledźi mullabioloogia laborisse, kus pesemise teel eemaldati 

vihmausside kehalt nii mulla kui ka sinepilahuse jäägid. Vihmausse hoiti kaks ööpäeva 

külmkapis +4оC juures, mille käigus isendid väljutasid oma sooltorus oleva mulla. 

Vihmaussid fikseeriti etanoolis ning määrati liigini kasutades Eesti rõngusside (Annelida) 

määrajat (Timm, 1999).  

 

2.2.7 Statistilised andmetöötlusmeetodid 

Andmete töötlemiseks arvutas töö autor mullafauna rühmade keskmised väärtused ning 

standardvead (± SE) programmiga MS Ecxel 2016. Keskmiste väärtuste võrdlemiseks 

kasutati programmi Statistica 13.0 Antud programmi abil viidi läbi Spearmani 

korrelatsioonianalüüs, Mann-Whitney U-test ja Kruskall-Wallise dispersioonanalüüs, 

samuti koostati karp-vurrud diagrammid.  

Kanoonilise vastavusanalüüsi viis autori palvel läbi Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži 

dotsent Annely Kuu kasutades selleks programmi Canoco 4.52 abi.  
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3. TULEMUSED  

3.1 Muldade agrokeemilise ja füüsikalise analüüsi tulemused 

Muldade agrokeemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 3.1. Eristub fosforisisaldus, 

mis uue ala puhul oli 15,1 mg/100 g, vana ala  puhul enam kui pool milligrammi rohkem – 

16,8 mg/100 g. Kaaliumisisaldus oli uuel alal 24.7 g/100 mg, vanal alal 25,2 mg/100 g. 

Kaltsiumisisaldus oli uuel alal enam kui 10 mg/100g kõrgem (uus ala 234,9 mg/100 mg, 

vana ala 223,9 mg/100 g). Ka magneesiumisisaldus oli uuel alal veidi kõrgem 47,9 mg/100g, 

vanal alal oli sama näitaja 47,2 mg/100g. Happesusparameeter oli uue alal 6,0, vanal alal oli 

substraat happelisem - 5,4. N% oli mõlemal alal võrdne (0,2% N), C% oli uuel alal 3,3%, 

vanal alal aga 3,8%.   

Mulla keskmine niiskussisaldus oli juunis 2018 madalaim alal, kus kasutati mikrovihmutust 

(27,4±3,2%), Alal, kus oli kasutusel imbkastmine, oli keskmine substraadi niiskussisaldus 

juunis 2018 29,3±4,1%. Vana ala puhul oli keskmine niiskussisaldus substraadis juunis 2018 

kõrgeim – 35.5±4,8%.  

Substraadi keskmine niiskussisaldus augustis 2018 oli kõrgeim vana ala puhul (48,5±5,1%). 

Alal, kus kasutati imbkastmist, oli keskmine niiskussisaldus augustis 2018 45,4±4,2%. Alal, 

kus oli kasutusel mikrovihmutus, oli keskmine niiskussisaldus 2018. aasta augustikuus 

33,9±3,6%.  

Tabel 3.1 Muldade agrokeemilise analüüsi tulemused 

Prooviala P K Ca  Mg   pHKCl Nüld% Cüld% 

 (mg/ 100g)  

Uus ala 15,1 24,7 234,9 47,9 6,0 0,2 3,3 

Vana ala 16,8 25,2 223,9 47,2 5,4 0,2 3,8 
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3.2 Pinnasepüüniste abil kogutud mullafauna keskmine arvukus ja 

mitmekesisus 

Pinnasepüüniste abil kogutud mullafauna rühmade keskmisi arvukusi 2018. aasta juunis 

esitatuna koos standardveaga illustreerib joonis 3.1, mis asub järgmisel leheküljel. Rõhu 

katsealalt kogutud mullafauna rühmade süstemaatiline kuuluvus on toodud lisas 1. Alal, kus 

kasutati imbkastmist, olid 2018. aasta juunis kõige arvukamalt esindatud mullafauna grupiks 

jooksiklased (Carabidae) (keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 1,93±0,39 

isendit), kellele järgnesid ämblikulised (Araneae) ((keskmine arvukus transektil ühe 

proovitopsi kohta 1,83±0,45 isendit) ja tuhatjalgsed (Diplopoda) (keskmine arvukus 

transektil ühe proovitopsi kohta 1,17±0,39 isendit).  

Alal, kus kasutati mikrovihmutust, olid 2018. aasta juunis kõige arvukamalt esindatud 

mullafauna grupiks ämblikulised (Araneae) (keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi 

kohta 5,30±1,41 isendit), kellele järgnesid keskmise arvukusega 2,63±0.88 isendit ühe 

proovitopsi kohta transektil kahetiivalised (Diptera) ja jooksiklased (Carabidae) (keskmine 

arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 1,59±0,36 isendit).  

2018. aasta juunis oli vanal alal kõige arvukamaks mullaelustiku rühmaks transekti lõikes 

sipelgad (Formicidae) (keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 3,30±0,59 

isendit), kellele järgnesid ämblikulised (Araneae) (keskmine arvukus transektil ühe 

proovitopsi kohta 2,96±0,28 isendit)  ja jooksiklased (Carabidae) ((keskmine arvukus 

transektil ühe proovitopsi kohta 2,95±0,41 isendit).  
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Joonis 3.1 Pinnasepüüniste abil kogutud mullafauna keskmine arvukus katsealadel juunis 2018 esitatuna koos 

standardveaga (±SE) 

 

Pinnasepüüniste abil kogutud mullafauna keskmise arvukust 2018. aasta augustis esitatuna 

koos standardveaga illustreerib joonis 3.2. 2018. aasta augustis olid alal, kus kasutati 

imbkastmist kõige arvukamaks mullafauna grupiks jooksiklased (Carabidae) (keskmine 

arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 1,57±0,33 isendit). Neile järgnesid kahetiivalised 

(Diptera) (keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 1,40±0,36 isendit) ja 

ämblikulised (Araneae) (keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 0,73±0,19 

isendit).  
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Joonis 3.2 Pinnasepüüniste abil kogutud mullafauna keskmine arvukus katsealadel augustis 2018 esitatuna 

koos standardveaga (±SE) 

 

Alal, kus kasutati mikrovihmutamist, olid kõige arvukamaks mullafauna grupiks 

ämblikulised (Araneae) (keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 2,67±0,62 

isendit) kahetiivalised (Diptera) (keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 

1,73±0,54 isendit). Arvukuselt kolmandal positsioonil olid jooksiklased (Carabidae) 

(keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta 1,37±0,33 isendit).  

2018. aasta augustikuul olid vanal alal kõige arvukamaks mullaelustiku rühmaks transekti 

lõikes jooksiklased (Carabidae), kelle keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta oli 

3670±0,99 isendit). Teisel positsioonil olid arvukusel alusel ämblikulised (Araneae), kelle 

keskmine arvukus transektil ühe proovitopsi kohta oli 2,65±0,76 isendit). Arvukuselt 

kolmandal kohal olid sipelgad (Formicidae), kelle keskmine arvukus transektil ühe 

proovitopsi kohta oli 1,33±0,20 isendit.  

2017. aastal rajatud istandikus (uus ala), kus kasutatakse nii mikrovihmutust kui imbkastmist 

oli agrotehnilise võttena kasutusel ka okaspuu koorepurumultś. Multśiga aladel oli 2018. 
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aasta juunis pinnasepüüniste abil kogutud mullafauna arvukus 396,01±62,0 isendit ala kohta. 

Alal, kus multśi ei kasutatud (vana, 2003. aastal rajatud istandik), oli arvukus kõrgem - 

557,5±54,5 isendit ala kohta. Ka augustikuus oli kõrgem näitaja 2003. aastal rajatud 

mustikaistandikus (vanal alal), kus okaspuu koorepurumultsi ei kasutatud (442,5±2,5 isendit 

ala kohta). 2017. aastal rajatud istandikus (uuel alal) kasutati okaspuu koorepurumultśi ning 

isendite arvukus alal 2018. aasta augustis oli 200,5±46,5 isendit ala kohta.  

 

3.2.1 Hulkjalgsete arvukus ja mitmekesisus 

Joonis 3.3, mis asub järgmisel leheküljel, illustreerib pinnaspüüniste abil kogutud 

hulkjalgsete keskmist arvukust proovialadel nii juunis kui ka augustis 2018. Jooniselt selgub, 

et vanalt alalt (2003. aastal rajatud istandikust) leiti kokku 102 isendit, kes kuulusid viite 

liiki. Liikidest olid esindatud Cylindroiulus caeruleocinctus (38 isendit), Polydesmus 

denticulatus (37 isendit), Lithobius forficatus (21 isendit) ning võrdselt leiti kolm isendit 

liikidest Nopoiulus kochii ja Lithobius erythrocephalus. Uuelt alalt (2017. aastal rajatud 

istandik) leiti 2018. aasta juunis kokku 46 isendit, kes kuulusid nelja liiki. Liikidest olid 

esindatud Polydesmus denticulatus (22 isendit), Cylindroiulus caeruleocinctus (21 isendit), 

Lithobius forficatus (2 isendit) ja Geophilus truncorum (1 isend).  

2018. aasta augustis leiti vanalt alalt taas viite liiki isendeid. Küll on augustikuuks toimunud 

oluline muutus isendite koguarvus. Pinnaspüünistest koguti kokku 45 isendit, kellest 19 

kuulusid liiki Polydesmus denticulatus, Lithobius fortificatus liiki kuulus 17 isendit, 6 isendit 

liiki Cylindroiulus caeruleocinctus, 2 isendit liiki Lithobius erythrocephalus ning liigist 

Nopoiulus kochii leiti üks isend. Uuelt alal leiti 2018. aasta augustis kokku 22 isendit, kes 

kuulusid kolme liiki. Liikidest olid esindatud Cylindroiulus caeruleocinctus (10 isendit), 

Polydesmus denticulatus (8 isendit) ja Lithobius forficatus (4 isendit).  
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Joonis 3.3 Hulkjalgsete koguarvukus valitud aladel juunis ja augustis 2018 

3.3 Vihmausside keskmine arvukus ja mitmekesisus 

Vihmausside keskmist arvukust proovialade lõikes illustreerib joonis 3.4 (järgmisel 

leheküljel) Jooniselt selgub, et uuel alal oli vihmausside keskmine arvukus 5,1±1,1 

isendit/m2 kohta. Vanal alal oli vihmausside arvukus pea seitse korda suurem – 34,8±1,2 

isendit/m2 kohta. Erinevus esines ka liikide arvu puhul.  Uuelt alalt leiti harilikku mullaussi 

(Aporrectodea caliginosa) ja roosa vihmaussi (Aporrectodea rosea) isendeid. Lisaks leiti 

vanalt alalt suure mullaussi (Aporrectodea longa), punast vihmaussi (Lumbricus rubellus) 

ja tumeda vihmaussi (Lumbricus castaneus) isendeid.  
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Joonis 3.4 Vihmausside keskmine arvukus m2 kohta esitatuna koos standardveaga (±SE) 

3.4 Hooghännaliste (Collembola) ja enhütreiidide (Enchytraeidae) 

keskmine arvukus 

Hooghännaliste (Collembola) arvukus oli kõige suurem vanal alal (41,5±0,5 isendit/m2). 

Mikrovihmutuse puhul oli arvukus 13 isendit/m2 ning imbkastmise puhul 17 isendit/m2. Uuel 

alal tervikuna oli keskmine arvukus 15,0±2,0 isendit/m2.  

Valgeliimuklaste (Enchytraeidae) arvukus oli samuti kõige suurem 2003. aastal rajatud 

istandikus (64,5±1,5 isendit/m2). Imbkastmist kasutava režiimi puhul oli valgeliimuklaste 

(Enchytraeidae) arvukus 22isendit/m2, mikrovihmutust kasutava reźiimi puhul oli arvukus 

alade lõikes kõige madalam - 19 isendit/m2. Uuel alal tervikuna oli keskmine arvukus 

20,5±1,5 isendit/m2. 

3.5 Mikrobioloogiliste analüüside tulemused 

Substraadi mikrobioloogiliste analüüside väärtused olid nii mikroobse biomassi kui ka 

basaalse hingamisaktiivsuse puhul kõrgemad 2018. aasta juunis kui ka augustis vanal alal. 

Mikroobne biomass oli augustis 2018 vanal alal 0,306±0,102 mg/biomass C, uuel alal pea 

kaks korda madalam (0,184±0,094 mg/biomass C). Basaalne hingamisaktiivsus oli augustis 

2018 vanal alal 1,227±0,219 mg O2/kg KA*h, uuel alal 0,739±0,116 mg O2/kg KA*h.  
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3.6 Statistilise analüüsi tulemused 

Statistilistest analüüsidest andsid statistiliselt usaldusväärse tulemuse Spearmani 

korrelatsioonianalüüs, Mann-Whitney U test ja Kruskall-Wallise dispersioonanalüüs. 

Kanooniline vastavustulemus statistiliselt usaldusväärseid seoseid ei näidanud.  

 

3.6.1 Spearmani korrelatsioonianalüüsi tulemused 

Spearmani korrelatsioonianalüüs näitas, et tirdiliste (Auchenorrhyncha) ja lehetäiliste 

(Aphidoidea) (r= 0,89;p<0.05), samuti lühitiiblaste (Staphylinidae) ja  jooksiklaste 

(Carabidae) (r= 0,76 P <0.05) arvukuse vahel esines statistiliselt usaldusväärne tugev seos 

(r≥ 0,7). Keskmise tugevusega statistiliselt usaldusväärsed seosed (0,3 < r < 0,7) esinesid 

jooksiklaste (Carabidae) ja kiletiivaliste (Hymenoptera) (r= 0,51; p<0.05),  jooksiklaste 

(Carabidae) ja tuhatjalgsete (Diplopoda) (r= 0,49;p<0.05) ning tirdiliste (Auchenorrhyncha) 

ja sarnastiivaliste (Homoptera) (r= 0,43;p <0.05) vahel. Statistiliselt usaldusväärne keskmise 

tugevusega seos esines ka jooksiklaste (Carabidae) ja kahetiivaliste (Diptera) (r= 0,42;p 

<0.05) ning koibikuliste (Opiliones) ja kakandiliste (Isopoda) (r= 0,37;p<0.05) vahel. 

Spearmani korrelatsioonianalüüsi abi tuvastati ka nõrku (r≥ 0,3) seoseid, mida töö autor välja 

ei too.  

 

3.6.2 Mann-Whitney U testi tulemused 

Mann_Whitney U test tuvastas statistiliselt olulisi erinevusi proovivõtuaja ja mullaelustiku 

gruppide arvukuse vahel. Statistiliselt olulised positiivsed seosed esinesid proovivõtuaja ja 

sadajalgsete (Chilopoda) (Z=3,81; p<0.05), lühitiiblaste (Staphylinidae) (Z=3,45; p<0.05), 

koibikuliste (Opiliones) (Z=3,41; p<0.05), jooksiklaste (Carabidae) (Z=2,30; p<0.05), 

kakandiliste (Isopoda)  (Z=2,23; p<0.05) ja tirdiliste (Auchenorrhyncha) (Z=2,06; p<0.05) 

vahel. Statistiliselt oluline negatiivne seos esines proovivõtuaja ja kiletiivaliste 

(Hymenoptera) (Z=-2,77; p<0.05) arvukuse vahel.  
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3.6.3 Kruskall-Wallise dispersioonanalüüsi tulemused 

Kruskall-Wallise dispersioonanalüüsi tulemustest selgus, et sipelgate (Formicidae) arvukus 

erineb imbkastmise puhul vanast alast nii juunis (p=0,023) kui ka augustis (p=0,043) 

kogutud proovide puhul. Jooksiklaste (Carabidae) puhul erinevad juunis vanalt alalt 

kogutud proovid samal kuul imbkastmise (p=0,006) ja mikrovihmutuse (p=0,006) aladelt 

kogutud proovidest. Samuti erinesid statistiliselt oluliselt jooksiklaste (Carabidae) arvukus 

vanal alal juunis võrrelduna augustis 2018 kogutud proovidega aladelt, kus kasutati  

mikrovihmutust (p=0,000)  ja imbkastmist (p=0,004).  

Lühitiiblaste (Staphylinidae) puhul erinesid uuelt alalt 2018. aasta augustis kogutud proovid 

vana ala juunikuisest korjest (p=0,003). Statistiliselt olulised erinevused tuhatjalgsete 

(Diplopoda) puhul esinevad vana ala juunikuise (p=0,003) ja imbkastmist kasutanud uue ala 

vahel(p=0,002). Kiletiivaliste (Hymenoptera) puhul erineb nende arvukus statistiliselt 

oluliselt mikrovihmutuse juunikuisest ((p=0,002)  ja vana ala augustikuisest korjest 

(p=0,003). 

Sipelgate (Formicidae) puhul esines varieeruvus alade lõikes (joonis 3.5). Jooniselt selgub, 

et sipelgate keskmine arvukus oli kõrgeim vanal alal, uuel alal (nii mikrovihmutuse kui ka 

imbkastmise puhul) on arvukus võrreldav.  

Joonis 3.5  Sipelgate keskmine arvukus ja selle varieeruvus katsealadel (1-imbkastmine, 2-mikrovihmutus, 3- 

vana ala) 
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Joonis 3.6 illustreerib jooksiklaste (Carabidae) keskmist arvukust ja selle varieeruvust 

valitud katsealadel. Jooksiklase keskmine arvukus oli kõrgeim vanal alal, millele järgnes 

keskmise arvukusnäitaja poolest ala, kus kasutati imbkastmist ning kolmandal kohal oli 

ala, kus oli kasutusel mikrovihmutus. Nii arvukus – kui ka varieeruvusnäitajad on 

imbkastmise ja mikrovihmutuse puhul võrreldavad.  

 

Joonis 3.6  Jooksiklase keskmine arvukus ja selle varieeruvus eri aladel (1-imbkastmine, 2-mikrovihmutus, 3- 

vana ala) 

Ka ämblikute (Aranea) arvukuse puhul esinesid selgelt eristuvad tulemused. Joonisel 3.7 

selgub, et ämblike keskmine arvukus valitud aladel koos varieeruvusega oli kõrgeim vanal 

alal. Imbkastmist ja mikrovihmutust kasutanud aladel oli arvukus ja varieeruvus võrreldaval 

tasemel.  

 

Joonis 3.7 Ämblikute (Aranea) keskmine arvukus ja selle varieeruvus eri aladel (1-imbkastmine, 2-

mikrovihmutus, 3- vana ala) 
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Kahetiivaliste (Diptera) keskmine arvukus ja varieeruvus oli kõrgem alal, kus kasutati 

mikrovihmutust (Joonis 3.8). Vanal alal oli keskmine arvukus ja varieeruvus veidi madalam. Kõige 

madalam oli keskmine kahetiivaliste (Diptera) arvukus ja varieeruvus alal, kus oli kasutusel 

imbkastmissüsteem.  

Joonis 3.8 Kahetiivaliste (Diptera) keskmine arvukus ja selle varieeruvus eri aladel (1-imbkastmine, 2-

mikrovihmutus, 3- vana ala) 

Lutikaliste (Heteroptera) keskmine arvukus ja selle varieeruvus eri aladel on toodud joonisel 3.9. Jooniselt 

selgub, et keskmine arvukus oli kõrgeim alal, kus kasutati mikrovihmutust. Sellele järgnes ala, kus kasutati 

imbkastmist ning kõige madalam oli lutikaliste keskmine arvukus vanal alal.  

 

Joonis 3.9 Lutikaliste (Heteroptera) keskmine arvukus ja selle varieeruvus eri aladel (1-imbkastmine, 2-

mikrovihmutus, 3- vana ala) 
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3.7 Kanoonilise vastavusanalüüsi tulemused 

Joonisel 3.10 on esitatud CANOCO 4.52 programmi abil koostatud mullafauna ja 

keskkonnategurite kanoonilise vastavusanaüüsi ordinatsioon keskkonnateguritega. 

Statistiliselt usaldusväärseid (p<0,05) seoseid rühmade arvukuse ja keskkonnategurite vahel 

tulemusel ei tuvastatud.  

 

 

Joonis 3.10  Kanooniline vastavusanalüüs (CCA). Kolmnurkadega on tähistatud liigid, ringidena on tähistatud 

proovid ja nooltena on tähistatud keskkonnategurid. I ja II telg on kaetud vastavalt 85,7% ja 13,6%. 

Kanooniline koguväärtus 0.074.  

Alad – mikrovihmutus (rajatud 2017. aastal), imbkastmine (rajatud 2017.aastal), vana ala 

(kollektsioonistandik, rajatud 2003. aastal). Keskkonnategurid – P – fosforisisaldus, pH – happesusparameeter, 

Ca – kaltsiumisisaldus, N – lämmastiku protsent, kuivainesisaldus, Mg – magneesiumissialdus, K-

kaaliumisisaldus, C- süsiniku protsent, SIR – mikroobne biomass, BA- basaalne hingamisaktiivsus. 

Mullafauna - Form_sp - spielgad, Aran_sp - ämblikulised, Opil_sp - koibikulised, Dipt_sp - kahetiivalised, 

Larv_sp - putukavastsed, Hyme_sp - kiletiivalised, Auch_sp - tirdilised, Cara_sp - jooksiklased, Stap_sp - 

lühitiiblased, Dero_sp, - nälkjad Dipl_sp - tuhatjalgsed, Coll_sp - hooghännalised, Ench_Sp - valgeliimuklased, 

Acar_sp - lestalised, Lumb_sp - vihmaussid, Hete_sp - lutikalised, Homo_sp - sarnastiivalised, Chi_sp - 

sadajalgsed, Isop_sp – kakandilised.  
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4. ARUTELU 
 

2018. aastal oli Eestis pikim klimaatiline suvi (ööpäeva keskmine temperatuur oli püsivalt 

üle 13°C ) (Orav, 2019). Sellest johtuvalt oli pikem ka taimede aktiivne kasvuperiood. Riigi 

Ilmateenistuse (2018) andmetel oli 2018. aasta juunikuu keskmiseks õhutemperatuuriks 

15,0°C, mis oli 0,6°C normist kõrgem. Sama perioodi sajuhulk oli 61% normist madalam 

(paljuaastane keskmine 69mm). (Riigi Ilmateenistus, 2018) 

2018. aasta august oli eriliselt soe. Eestis on soojem olnud augustikuu vaid kahel aastal – 

1997 ja 2002. Eesti keskmine õhutemperatuur oli 2018. aasta augustis 18,3°C, olles normist 

kõrgem 2,0°C. Augustikuu sajuhulk oli normilähedane (98%). (Riigi Ilmateenistus, 2018) 

Juunikuistes proovides olid nii uuel (396,01±62,0 isendit ala kohta) kui ka vanal alal 

(557,5±54,5 isendit ala kohta) koguarvukuse näitajad kõrgemad kui augustis. Augustikuuks 

oli arvukusnäitajad langenud pea poole võrra (vanal alal 442,5±2,5 isendit ala kohta, uuel 

alal 200,5±46,5 isendit ala kohta). On leitud, et kõrgem temperatuur mõjub mullafauna 

arvukusele negatiivselt (Briones, 1997; Mandal ja Neenu, 2012; Wu, 2013), samuti reageerib 

mullaelustik kiiresti ebasoodsatele keskkonnatingimustele (Frazer, 2009, King, 2014; 

Gourmelon jt., 2016; Ivask jt., 2016).  

Ka niiskusparameeter avaldab mullafaunale mõju. Aladel, kus oli kõrgem niiskusesisaldus, 

oli ka mullafauna arvukam. Samasuguseid seoseid on täheldatud ka varem (Sylvain, 2013) 

Ämblike (Araneae) arvukus oli kõikidel proovialadel kõrgem juunis 2018, kuid augustiks 

2018 oli see langenud tõenäoliselt toiduks sobiliku mullafauna arvukuse languse tõttu. 

Ämblikud toituvad peamiselt hooghännalistest (Collembola) ja lehetäilistest (Aphidoidea), 

lisaks kahetiivalistest (Diptera), sipelgatest (Formicidae) ja mardikatest (Coleoptera) (Wise, 

1999; Meriste, 2004; Lyon, 2018).  

Mikrovihmutus tagab hea kastmisühtluse ning kastmisel kasutatakse ka vähe vett (Shankat 

jt., 2015; Rool, 2017), kuid tehtud töö põhjal on mikrovihmutusel pigem negatiivne mõju 

teatud mullafauna gruppidele. Alal, kus kasutati mikrovihmutust puudusid nii juunis kui 

augustis nälkjad, sarnastiivalised (Homoptera), lehetäilised (Aphidoidea), teod 

(Gastropoda) ja augustis ka lutikalised (Heteroptera). Antud ala puhul oli tegemist nii juunis 

kui ka augustis alaga, kus oli kõige madalam niiskusparameetri väärtus (juunis 27,4±3,2%, 

augustis 33,9±3,6%). Just niiskusparameetri madal väärtus on tõenäoline põhjus, miks alal 
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puudusid loetletud mullafauna rühmad (Nicolai ja Ansart, 2017). Alal, kus kasutati 

mikrovihmutust, ei leitud juunis sadajalgseid (Chilopoda), augustis oli sadajalgsete arvukus 

tõusnud 3 isendini alal. Sadajalgsed on aktiivsed röövloomad, kes söövad enamasti 

väiksemaid jooksiklasi (Carabidae) ja hooghännalisi (Collembola). Harilik kivihark 

(Lithobius forficatus), kes on üks Eesti tavalisemaid sadajalgseid tarbib toiduks ka 

vihmausse (Ivask, 2018). Antud töö tulemustest selgus sama tõdemus – vanal alal, kus leidus 

rohkem vihmausse (Lumbricidae) ja hooghännalisi (Collembola) oli kõrgem ka kivihargi 

arvukus (Lithobius forficatus).  

Uuel alal oli kõrgem ka vöö-tuhatjalgse (Polydesmus denticulatus) arvukus. Kuna tegemist 

on liigiga, kes elab metsakõdus (Ivask, 2018) on arvukuse tõusu põhjuseks tõenäoliselt 

okaspuu koorepurumultśi kasutamine, millega koos vöö-tuhatjalgsed uuele alale sattusid. 

Sama liiki leiti ka vanalt alalt, kus on samuti aastaid tagasi kasutatud koorepurumultśi 

(Starast, 2019).  

Uuelt alalt leitud vihmaussiliigid (harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa) ja roosa 

vihmauss (Aporrectodea rosea)) on mõlemad põllumajandustegevuse ja keskkonnategurite 

suhtes vähenõudlikumad võrreldes teiste liikidega. Harilik mullauss esineb kirjanduse 

andmetel põllumuldades arvukalt ka siis kui vihmaussikooslust mõjutab mingi ebasoodne 

tegur (sh inimmõju) (Ivask jt, 2006) 

Vanal alal olid esindatud samuti kaks eelpool välja toodud liiki, lisaks oli seal esindatud ka 

tume vihmauss (Lumbricus castaneus), kelle puhul on tegemist põllumajandustegevusele 

väga tundliku epigeilise liigiga. (Ivask jt., 2006). Ka mulla mikroobikoosluse biomass oli 

uuel alal pea kaks korda madalam kui vanal alal (uuel alal 0,184 mg/ biomass C, vanal alal 

0,306 mg/biomass C). Mikroorganismid on vihmaussidele peamisteks toidu tootjateks. 

Vihmausside dieedis on bakteritel väheoluline roll, vetikatel mõõdukas ning algloomad ja 

seened on peamiseks toitainete allikaks. Kirjanduses leidub ka viiteid selle kohta, et 

vihmausside ja mikroorganismide sümbiontiline suhe aitab reguleerida taimede kasvu 

kaudselt ka muudel viisidel (Edwards ja Fletcher, 1988).   

 

 

  

https://www.google.com/search?q=Aporrectodea+caliginosa&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjhz_fnyqDiAhUHx4sKHbdUCCkQkeECCCgoAA&cshid=1558028256895634
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KOKKUVÕTE 
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja pinnasepüüniste ja mullaproovide abil, kas 

agrotehnilised võtted omavad mõju mullafauna gruppide esinemisele eri vanuselistes 

mustikaistandikes. Töö autor püstitas ka kolm hüpoteesi, mis leidsid osaliselt kinnitust. 

• Esimene hüpotees (vihmausside, hooghännaliste (Collembola) ja enhütreiidide 

(Enchytraeidae) arvukus on suurem 2003. aastal rajatud mustikaistandikus võrreldes 

2017. aastal rajatud istandikuga) leidis kinnitust.. Vanal alal oli vihmausside 

keskmine arvukus enam kui seitse korda suurem (34,8±1,2 isendit/m2) kui uuel alal 

(5,1±1,1 isendit/m2). Hooghännaliste (Collembola) keskmine arvukus oli vanal alal 

pea kolm korda kõrgem ( 41,5±0,5 isendit/m2), uuel alal tervikuna oli keskmine 

arvukus 15±2 isendit/m2. Valgeliimuklaste (Enchytraeidae) keskmine arvukus oli 

vanal alal 64,5±0,5 isendit/m2, uuel alal oli sama näitaja  20,5±1,5 isendit/m2. 

• Teine püstitatud hüpotees (okaspuu koorepurumultśi kasutamine omab positiivset 

mõju mullafauna arvukusele ja mitmekesisusele) ei leidnud kinnitust. Juunis 

pinnasepüüniste abil kogutud proovide puhul oli arvukus aladel, kus oli kasutusel 

okaspuu koorepurumultś, 396,01±62,0 isendit alal. Vana ala puhul oli arvukus  

kõrgem (557,5±54,5 isendit ala kohta). Ka augustis oli kõrgem näitaja alal, kus ei 

kasutatud okaspuu koorepurumultśi (442,5±2,5 isendit ala kohta). Alal, kus kasutati 

oksapuu koorepurumultš oli koguarvukusnäitaja augustis 2018 200,5±46,5 isendit 

ala kohta.  

• Kolmas püstitatud hüpotees (mikroobikoosluse aktiivsus on suurem aladel, kus 

kasutatakse okaspuu koorepurumultśi) ei leidnud samuti kinnitust. Nii basaalse 

hingamisaktiivsuse kui ka mikroobse biomassi puhul olid analüüside tulemused 

vana ala puhul kõrgemad (keskmine mikroobne biomass 0,306±0,102 mg/biomass 

C, keskmine basaalne hingamisaktiivsus 1,227±0,219 mg O2/kg KA*h). Uuel alal, 

kus kasutati lisaks kastmissüsteemile ka multśimist, oli mikroobikoosluse aktiivsus 

võrreldes vana alaga oluliselt madalam (keskmine mikroobne biomass (0,184±0,094 
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mg/biomass C, keskmine basaalne hingamisaktiivsus alal 0,739±0,116 mg O2/kg 

KA*h). 

2003. aastal rajatud ehk vanal alal oli arvukus kõikide analüüsitud rühmade lõikes kõrgem 

võrrelduna uue alaga. Sellest johtuvalt võib väita, et agrotehniline võte (nii kastmissüsteemi 

kasutamine kui ka multśimine) omab pigem negatiivset mõju mullafauna arvukusele eri 

vanuselistes mustikaistandikes. Märkimist väärib ka asjaolu, et mikrovihmutust kasutava ala 

puhul oli selgelt näha ka teatud mullafauna gruppide (juunis ei leitud alalt nälkjaid, 

sarnastiivalisi (Homoptera), lehetäilisi (Aphidoidea), tigusid (Gastropoda) ja augustis ka 

lutikalisi (Heteroptera)) puudumine. Marjakultuuride kasvatamise seisukohtast vaadelduna 

on nälkjate puudumine pigem positiivne. Samas ei saa kõrvale jätte ka istandiku vanust – 

negatiivne efekt mullaelustikule uuel alal võib olla tingitud ka sellest, et kooslus ei ole 

stabiliseerunud. Antud teemal kindlamate järelduste tegemiseks on soovitav korrata katseid 

kasutades iga ala puhul kolme paralleeli ja ka kontrollvarianti ning kogudes proove pikema 

ajaperioodi jooksul, et vähendada ilmastikutingimustest tulenevat mõju.  
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Lisa 1: Rõhu katsealalt kogutud mullafauna süstemaatiline kuuluvus 

Hõimkond Lülijalgsed (Arthropoda) 
Klass Siselõugsed (Entognatha) 

Selts Hooghännalised (Collembola) 

Alamhõimkond Lõugtundlased (Chelicerata) 

Klass Ämblikulaadsed (Arachnida) 

Selts Ämblikulised (Araneae) 

Selts Koibikulised (Opiliones) 

  Alamklass Lestalised (Acarina) 

Alamhõimkond Vähid (Crustacea) 

Klass Kõrgemad vähid (Malacostraca) 

   Selts Kakandilised (Isopoda) 

Alamhõimkond Kuuejalgsed (Hexapoda) 

Klass Putukad (Insecta) 

  Selts Mardikalised (Coleoptera) 

    Sugukond (Carabidae)  

Sugukond (Staphylinidae)  

   Selts Kahetiivalised (Diptera) 

   Selts Kiletiivalised (Hymenoptera) 

Sugukond Sipelglased (Formicidae)  

   Selts Nokalised (Hemiptera) 

   Alamselts Lutikalised (Heteroptera) 

   Alamselts Tirdilised (Auchenorrhyncha) 

   Alamselts Sarnastiivalised (Homoptera) 

    Ülemsugukond Lehetäilised (Aphidoidea)   

Putukavastsed  

Alamhõimkond Hulkjalgsed (Myriapoda) 

  Klass Sadajalgsed (Chilopoda) 

  Klass Tuhatjalgsed (Diplopoda) 

Hõimkond Limused (Mollusca)  
Klass Kõhtjalgsed e. Teod (Gastropoda) 

Teod 

Nälkjad   

Hõimkond Rõngussid (Annelida) 
  Klass Vöösed (Clitellata) 

Alamklass Väheharjasussid (Oligochaeta) 

Sugukond Vihmauslased (Lumbricidae) 

Sugukond Valgeliimuklased (Enchytraeidae) 
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