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Globaalne õhutemperatuur on juba pikemat aega püsinud tõusuteel, kuid eelmisest 

sajandist alates on soojenemine oluliselt kiirenenud. Kliimamuutus mõjutab organismide 

fenoloogiat ehk sessoonset arengut ning sellest tulenevalt liikidevahelisi suhteid. Eriti 

tundlik temperatuurimuutuse suhtes on õitsemine. Varasematest töödest selgub, et kliima 

soojenemise tõttu on õitsemine viimase 100 aasta jooksul varasemaks muutunud. Antud 

töö eesmärk on välja selgitada, kas Eest herbaarandmeid saab kliimamuutuste mõju 

uurimiseks kasutada. Selleks analüüsiti tulikaliste õitsemisaja muutlikkust Eestis perioodil 

1901-2020 Eesti teaduskogude herbaareksemplaride abil. Trendide selgitamisel kasutati 

temperatuuriandmeid. Õitsemisaja muutuseid uuriti lineaarse regressioon- ja 

dispersioonanalüüsiga programmis R. Statistilisel analüüsil leiti, et tulikaliste õitsemine 

on uuritaval perioodil muutunud keskmiselt 16 päeva varasemaks, kusjuures viimastel 

aastakümnetel on trend veelgi tugevnenud. Sealjuures, kevadel õitsevad liigid reageerisid 

tõusvatele õhutemperatuuridele enam kui suvel õitsevad liigid. Kõige kiiremini on 

õitsemine muutunud varasemaks Kagu- ja Kesk-Eestis ning tagasihoidlikum on trend 

olnud Põhja-Eestis. Herbaarandmetega saadud tulemused ei erinenud oluliselt 

varasematest, vaatlusandmete põhjal tehtud tööde tulemustest. Järelikult saab ka Eestis 

kogutud herbaareksemplare kasutada kliima teemalistes uuringutes nagu mujal maailmas 

on seda tehtud. Antud lõputöö tulemused osutavad vajadusele ning tähtsusele edaspidi 

uurida kliima soojenemise tagajärgesid ka kõrgematele troofilistele tasemetele ning 

liikidevahelistele suhetele. Lisaks saab uurida teisi kasvuetappe, näiteks viljumist, et 

mõista kliimamuutuse mõju taimele kogu elu jooksul. 
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Global air temperature has continued to increase for a considerable time, but since the last 

century warming has accelerated significantly. Climate change is affecting the phenology 

-the timing of life history events- of organisms and, as a result, inter-species relations are 

being interfered with. Flowering is particularly sensitive to temperature changes. Previous 

work has shown that due to warming, flowering has become earlier in the last 100 years. 

The aim of this work is to determine whether herbarium data from Estonia can be used to 

study the effects of climate change. The flowering of species from the family 

Ranunculaceae was investigated on herbarium specimens collected within the territory of 

Estonia during the period 1901-2020. Temperature data was used to explain trends. 

Changes in flowering time were studied by linear regression and variance analysis with 

the program R. Statistical analysis showed that the flowering of Ranunculaceae has started 

on average 16 days earlier during the study period, whereas the trend has intensified in 

recent decades. In addition, spring-flowering species had a greater response to rising air 

temperatures than summer-flowering species. In south-eastern and central Estonia 

flowering has progressed more rapidly, while in North-Estonia the trend has been 

moderate. The results obtained with herbarium specimens did not differ substantially from 

the previous work based on observational data. Thus, the herbarium specimens collected 

in Estonia can also be used in climate research, as it has been done elsewhere in the world. 

Based on herbarium material, the effects of global warming on higher trophic levels and 

inter-species relationships can be assessed. Furthermore, other growth stages, such as 
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fruiting, can be studied to understand the impact of climate change on a plant during its 

lifetime. 

Keywords: climate change, global warming, phenology, herbarium specimens, Estonia 
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SISSEJUHATUS 
 

Maailmas on juba viimased mitukümmend aastat aktuaalseks probleemiks olnud globaalne 

soojenemine. IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) andmetel on maakera 

keskmine õhutemperatuur alates 1850. aastast tõusnud 1˚C võrra. Seejuures, viimased neli 

aastakümmet on olnud tunduvalt soojemad kui eelnevad. (Masson-Delmotte et al., 2021) 

Läänemere piirkonnas on kliima soojenemine olnud veelgi kiirem kui globaalne keskmine. 

Eestis on õhutemperatuur alates 20. sajandi teisest poolest tõusnud 2–2,5˚C. (Jaagus et al., 

2017) 

Olulise tähtsusega on kliima soojenemisega kaasnevad ökoloogilised tagajärjed, mis 

puudutavad nii üksikuid organisme kui ka tervete ökosüsteemide talitlust. Üheks suuremaks 

ohuks on liikide fenoloogia ehk sesoonse arengu muutumine. Sellest tulenevalt häiritakse ka 

liikidevahelisi suhteid, kuna taksonid reageerivad temperatuurimuutustele erineval määral. 

(Root et al., 2003) Näiteks on täheldatud taimede õitsemisaegade ning tolmeldajate 

korjeaegade kattuvuse lahknemist (Bartomeus et al., 2013; Willmer, 2012). 

Põhjalikult on uuritud õitseaja muutumist läbi aastakümnete, sest õitsemine on kliima suhtes 

väga tundlik ning paljunemise edukusega tihedalt seotud (Rawal et al., 2015). Nii Eesti kui 

välismaistes töödes selgub, et õitsemine on viimase 100 aasta jooksul märgatavalt 

varasemaks muutunud (Ahas, 1999; Primack et al., 2004). Muuhulgas on viimaste 

aastakümnete jooksul õitsemise varasemaks nihkumine toimunud veelgi kiiremini. Samuti 

on varasemates töödes jõutud seisukohani, et õitsemise algus sõltub ka taime kasvukohast. 

(Ahas, 1999) 

Alates käesoleva sajandi algusest (Primack et al., 2004) on herbaareksemplarid muutunud 

järjest olulisemaks ressursiks kliimamuutuse ökoloogiliste tagajärgede uurimisel  (Jones & 

Daehler, 2018). Herbaarandmete väärtuse suurenemist on põhjustanud asjaolu, et ajaloolisi 

fenoloogilisi vaatlusandmeid napib, mistõttu ei saa neid kasutada pikaajaliste muutuste 

uurimiseks (Robbirt et al., 2011). Lisaks on ajaloolise materjali rakendamisele kaasa aidanud 

herbaarandmete digitaliseerimine ning kättesaadavaks muutumine veebis (Willis et al., 

2017b).  
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Erinevalt teistest maadest, pole Eestis herbaarandmeid fenoloogilistes uuringutes siiani 

kasutatud. Rein Ahas (1999), kes oli kõige aktiivsem tegutseja selles uurimisvaldkonnas, 

kasutas ainult fenoloogilisi vaatlusandmeid, et uurida tavalisemate liikide õitsemise alguse 

muutusi. Sellest lähtuvalt valis käesoleva töö autor uurimiseks antud teema, et ära kasutada 

herbaariumit kui hinnalist uut teabeallikat. Peale selle on töö tulemused huvipakkuvad ka 

maailmateadusele, kuna erinevates piirkondades on kliima mõju erisugune. Samuti on Eesti 

fenoloogiliste uuringute jaoks soodne koht, kuna siin leidub maastikutüübilt väga erinevaid 

neile iseloomuliku kliimaga alasid. 

Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, kas herbaarandmeid saab kliimamuutuste mõju 

uurimiseks kasutada ja selleks analüüsiti tulikaliste õitsemisaja aastatevahelist ja 

territoriaalset muutlikkust Eestis perioodil 1901-2020. Eesmärgi saavutamiseks püstitati 

järgmised uurimisülesanded: 

• uurida, kuidas tulikaliste kevadised ja suvised õitsemisajad on ajas muutunud; 

• analüüsida õitsemisaja trendide territoriaalset muutlikkust Eestis. 

 

Töö peamisteks hüpoteesideks on, et õitsemine on muutunud varasemaks uuritaval perioodil 

(eeldatavalt on temperatuurile tundlikumad kevadel õitsejad) ning et õitseaja muutused 

varieeruvad ruumiliselt (oletatavasti on trend kõige tugevam olnud Kesk- ja Lõuna-Eestis).  

Tulikaliste õitsemist uuriti Eesti territooriumilt kogutud herbaareksemplaride põhjal, mis 

saadi digitaalsel kujul PlutoF andmebaasist. Uuringus kasutatud temperatuuriandmed saadi 

Keskkonnaagentuurist. Sealjuures piirduti Tartu vaatlusjaama andmetega, kuna selle 

piirkonna kohta oli saadaval pidevad andmeread. Õitsemisaja muutuseid uuriti lineaarse 

regressioon- ja dispersioonanalüüsiga programmis R. Tunnuste vaheliste korrelatsioonide 

arvutamiseks kasutati Spearmani astakkorrelatsioonikordajat. Kasutatud materjalide 

viitamisel on kasutatud 5. versiooni APA süsteemi. 

Töö on jagatud neljaks peatükiks. Esimeses kirjeldatakse antud valdkonna varasemaid 

uurimusi Eestis ja välismaal. Teises peatükis antakse ülevaade kasutatud andmestikust ja 

metoodikast. Kolmas peatükk sisaldab tulemusi ja diskussiooni. Kokkuvõttes esitatakse 

järeldusi, milleni töö käigus jõuti. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Kliima soojenemise ökoloogilised tagajärjed 
 

Liigid ja ökosüsteemid on kogu oma evolutsiooni jooksul pidevalt kliimamuutustele 

reageerinud. Kuid praegusel ajal muutuvad keskkonnatingimused liiga kiiresti, mistõttu ei 

suuda liigid kiirelt reageerida. Sellistel muutustel on tõsised tagajärjed ökosüsteemide 

toimimisele, kuna temperatuuri mõju võib ulatuda molluskitest imetajateni ja rohttaimedest 

puudeni. (Root et al., 2003) 

Kliimamuutused põhjustavad paljude liikide kohasuse (fitness) ning paljunemisedukuse 

vähenemist  (Kotta & Mander, 2015). Muutused leiavad aset liikide fenoloogias, nagu rände 

ajalised ja geograafilised muutused ning paljunemisperioodi muutumine (õitsemine, 

munemine, poegimine) (Root et al., 2003). Kliimasoojenemine võib muuta liikide 

fenoloogiaid kindlas suunas ja pikaajaliselt (Bartomeus et al., 2013). Sellest tulenevalt 

häiritakse ka liikidevahelisi suhteid, kuna taksonid reageerivad temperatuurimuutustele 

erinevalt (Root et al., 2003). 

Olulise probleemina on välja toodud taimede õitseaja ja tolmeldajate korjeaegade mitte 

kattumine (Bartomeus et al., 2013; Willmer, 2012). Putuktolmlemine on eriti oluline 

sümbioos, mida tuleb säilitada, kuna loomtolmlemist vajavad enamik õitsevatest 

taimeliikidest, sealhulgas toiduks kasvatatavad põllukultuurid (Garibaldi et al., 2013; Klein 

et al., 2007).  

 

 

1.2. Herbaarandmete kasutamine fenoloogilistes uuringutes 
 

Taimede fenoloogia sõltuvust ilmastikutingimustest on Eestis jälgitud juba palju aastaid. 

Teadaolevalt pärinevad esimesed taimefenoloogiliste vaatluste alged 19. sajandi algusest. 

Nii leiame esimesi avaldatud vaatlustulemusi A. Löwise 1815. aasta tööst "Einige 
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Beobachtungen zur näheren Bestimmung des Klimas von Livland" („Mõned vaatlused 

Liivimaa kliima täpsemaks käsitlemiseks“) (Lellep, 1976). 

Eestis hakati aktiivselt taimefenoloogilisi vaatlusvõrgustikke organiseerima 1947. aastast  

(Lellep, 1976). Üks tähtsamaid taimefenoloogiliste uuringute eestvedajaid oli Eesti 

Loodusuurijate Seltsi botaanikasektsioon, mis asutati 1928. aastal (Eesti loodusuurijate 

selts. 2012). Algusaastail (1952-1957) saadi andmeid pidevalt 10 kuni 15 vaatlejalt. Aastatel 

1958 kuni 1976 oli igal aastal kokku umbes 30 vaatlejat  (Lellep, 1976). 

Esimese hinnangu andmetele ja meetoditele, mis võiksid sobida fenoloogiliste aegridade 

tulevasteks uuringuteks andis Rein Ahas, kes oli kõige aktiivsem tegutseja selles 

uurimisvaldkonnas. Ahas (1999) analüüsis tavalisemate taimeliikide nagu metsülase, 

toominga, õunapuu ja sireli pikaajalisi fenoloogilisi andmeid, hindamaks kliimamuutuste 

mõju Eesti loodusele. Sealjuures keskendus ta oma töödes fenoloogiliste sündmuste algusele 

(õitsemise algus, lehepungade puhkemine jne.)  (Ahas & Aasa, 2006). Ahas (1999) kasutas 

oma töödes ainult Eesti Loodusuurijate Seltsi ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 

Instituudi (EMHI) vaatlusprogrammidest pärinevaid andmeid. Herbaarandmeid pole Eesti 

fenoloogilistes uuringutes seni rakendatud.  

Alates käesoleva sajandi algusest on mujal maailmas kaasatud herbaarandmeid 

kliimamuutuse mõju uuringutesse (Primack et al., 2004) ning vastavateemaliste avaldatud 

artiklite arv on kiiresti kasvanud (Jones & Daehler, 2018). Antud uurimisvaldkonna arengut 

on märkimisväärselt kiirendanud herbaareksemplaride digitaliseerimine ning kättesaadavaks 

muutumine veebis (Willis et al., 2017b).  

Herbaareksemplar ehk herbaarnäidis on ühest kohast ja ühel ajal kogutud samast taksonist 

taim, mis on kuivatatud, mehhaaniliselt pressitud ja paberile monteeritud (Kukk, 2015; 

Primack et al., 2004). Herbaareksemplari teaduslik väärtus seisneb eelkõige õigetes ja täpselt 

dokumenteeritud leiuandmetes. Igale herbaarlehele on juurde lisatud etikett, millel peab 

olema taime ladinakeelne ja eestikeelne nimetus, sugukonna nimi; leiukoha võimalikult 

täpne kirjeldus; kasvukoht ehk taimekooslus; korjamiskuupäev ning koguja ja määraja nimi. 

Nüüdisaegsel etiketil on leiukoht määratud ka koordinaatidega (Kukk, 2015).  

Varasemates uurimistöödes on fenoloogia muutuste analüüsimiseks kasutatud keskmiselt 55 

herbaareksemplari uuritava liigi kohta (Jones & Daehler, 2018). Siinkohal aga rõhutatakse, 
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et suuremad valimimahud suurendavad tulemuste õigsust ning ideaalis võiks olla iga liigi 

kohta olemas vähemalt 100 eksemplari (Pearson, 2019).  

Herbaarandmete väärtuse suurenemist on põhjustanud ka asjaolu, et pikaajalisi fenoloogilisi 

vaatlusandmeid napib, mistõttu ei saa neid kasutada pikaajaliste muutuste uurimiseks 

(Robbirt et al., 2011). Eestis pärinevad vanimad säilinud herbaarlehed 18. sajandi teisest 

poolest. Maailma vanimad säilinud herbaarnäidised on aga kogutud 16. sajandist alates. 

(Kukk, 2015)  

Vaatlusandmete puhul on oluliseks puuduseks asjaolu, et enamasti on vaatlejad üles 

märkinud ainult fenoloogiliste sündmuste alguskuupäeva (näiteks õitsemise algus) (Robbirt 

et al., 2011). Varasemalt on näidatud, et õitsemise alguskuupäevade järgi ei ole kõige 

sobivam mõõta kliimamuutuse mõju, kuna õitsemise algust võivad mõjutada mitmed muud 

tegurid. Näiteks on leitud, et populatsiooni suuruse vähenemisel muutub õitsemise algus 

hilisemaks. Teisest küljest, õitsemise kuupäevad muutuvad soojenevate temperatuuride tõttu 

varasemaks. Need kaks vastassuunalist trendi võivad teineteist tühistada, mistõttu üldist 

muutust õitsemises ei täheldata. (Miller-Rushing, Inouye, & Primack, 2008) Eelistatavamad 

on seega kuupäevad, mil fenoloogilised sündmused jõuavad haripunkti (Robbirt et al., 2011). 

Sageli kogutaksegi isendeid, mis on jõudnud tippõitsemiseni, et neid saaks hiljem kasutada 

taksonoomia ja morfoloogia uuringutes (Primack et al., 2004). Seega võivad herbaarandmed 

potentsiaalselt asendada või ka täiendada fenoloogilisi vaatlusi (Robbirt et al., 2011).  

Herbaarandmeid kombineeritakse sageli vaatlusandmetega, võimaldades andmemahtu 

suurendada ning herbaarandmetel põhinevate järelduste õigsust kontrollida (Primack et al., 

2004). Nii ühendas Primack jt. (2004) herbaariumist kogutud ajaloolised andmed 

kaasaegsete välivaatluste käigus hangitud teabega. Hilisemates uuringutes keskendutakse 

peaasjalikult herbaarandmete valiidsuse kontrollimisele (Davis et al., 2015; Robbirt et al., 

2011). Hoolimata kriitikast, on tõestatud, et herbaarandmed annavad analoogseid väljundeid 

vaatlusandmetega, mistõttu on need tänapäeval fenoloogilistes uuringutes laialdaselt 

aktsepteeritud (Davis et al., 2015; Jones & Daehler, 2018). 

Paljudes fenoloogilistes uuringutes on kasutatud parasvöötme roht- ja puittaimi  (Willis et 

al., 2017b). Sealjuures on põhjalikult uuritud järgnevaid piirkondi: Põhja-Ameerika (Davis 

et al., 2015; Miller-Rushing et al., 2006; Primack et al., 2004), Ida-Himaalaja (Gaira, Dhar, 
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& Belwal, 2011;  Hart et al., 2014), Põhja-Euroopa (Robbirt et al., 2011) ja Lõuna-Austraalia  

(Gallagher, Hughes, & Leishman, 2009; Rawal et al., 2015). 

Eelkõige on uuritud lühikese õitseajaga liikide reageerimist kliimamuutuse suhtes, kuna 

pikalt õitsevate taimede andmete varieeruvus on suur, mistõttu pole võimalik selgesuunalisi 

õitsemistrende tuvastada (Diskin et al., 2012). Näiteks Rawal et al. (2015) uuris 

temperatuuri, sademete ja õhuniiskuse mõju Kagu-Austraalia viiele eukalüpti liigile 

(Eucalyptus microcarpa, E. polyanthemos, E. tricarpa, E. obliqua, E. radiata). Eukalüptide 

pika õitsemisperioodi tõttu ei õnnestunud õitsemise algust kindlaks määrata ning selle 

muutust uurida (Rawal et al., 2015). 

Peamiselt on herbaarandmete abil uuritud õitsemise muutumist läbi aastakümnete, sest 

õitsemine on kliima suhtes väga tundlik ning paljunemise edukusega tihedalt seotud (Rawal 

et al., 2015). Täpsemini on piirdutud ühe arenguetapi uurimisega: keskmine õitsemisaeg, 

tippõitsemine (Willis et al., 2017b) või õitsemise algus (Diskin et al., 2012). Ainult vähestes 

uuringutes on püütud eristada ja korraga uurida õitsemise osaetappe (Diskin et al., 2012;  

Spellman & Mulder, 2016). Õitsemise etappideks jaotamine võimaldab teadlastel hinnata 

kliima muutuse mõju liigile kogu arengutsükli jooksul (Diskin et al., 2012). Leidub ka töid, 

kus on analüüsitud teiste fenoloogiliste sündmuste muutumist ajas nagu näiteks lehtede 

puhkemine  (Everill et al., 2014) ja viljumine (Diskin et al., 2012;  Zalamea et al., 2011). 

 

 

1.2.1. Herbaarandmete kogumine ja tõlgendamine 
 

Kaasajal on hakatud herbaareksemplare digitaliseerima, mistõttu saab andmeid kätte ka 

veebist. Seetõttu on tänapäeval fenoloogiliste uuringute korraldamine lihtsamaks muutunud.  

Vajalike andmete hulka kuulub esiteks korjamiskuupäev. Tavaliselt peetakse isendi 

kogumise kuupäeva fenoloogilise sündmuse toimumise ajaks (Pearson, 2019). Osad autorid 

on eeldanud, et korjamiskuupäev vastab õitsemise kuupäevale, sest isendeid kogutakse kõige 

sagedamini õitsemise ajal (Gaira et al., 2014; Munson & Long, 2017; Pei et al., 2015). Kui 

soovitakse välja selgitada trendide ruumilist jaotust, siis on vaja teada ka korjamise asukohta.  

Kolmandaks kogutakse infot fenofaasi kohta. Olenevalt töö eesmärgist uuritakse 

vegetatiivseid, õitsevaid või viljuvaid isendeid. Osades andmebaasides on eksemplaridel 
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välja toodud info fenofaasi kohta. Kuid siinkohal tuleb kriitiline olla, sest erinevad sisestajad 

võivad määrata fenofaase eri moodi ning andmete sisestamisel võivad tekkida vead  (Willis 

et al., 2017b).  

Kaasajal tegeletakse uute andmekogumisvahendite väljatöötamisega. Laialt levinud info 

kogumisviise on vabatahtlike kaasamine (Ibid). Võrdlusuuringutega on leitud, et 

mitteasjatundlike kasutajate kogutud andmed on võrreldavad asjatundlike kasutajate 

andmetega  (Willis et al., 2017a). Lisaks on kaalutletud masinõppe kasutuselevõttu (Willis 

et al., 2017b). Mitmed hiljutised uuringud on näidanud, et masinõppe abil saab liike täpselt 

kindlaks määrata lehtede kuju ja soonestuse põhjal (Wilf et al., 2016). 

Valimi moodustamisel on kõige enam kasutatud binaarmeetodit, mille järgi kaasatakse 

töösse kõik isendid, kellel on olemas kas õied, viljad või pungad.  Järjest enam on tunnustust 

saanud täpsemad valimi kriteeriumid. ≥50% meetod haarab isendeid, millel on vähemalt 

50% õitest või viljadest avatud/küpsed (Pearson, 2019). Pearson (2019) on välja töötanud 

meetodi, mille järgi isendid jaotatakse üheksasse gruppi, lähtudes pungade, õite ja viljade 

protsentuaalsest osakaalust (0%, 25%, 50%, 75% või 100%). Kõigi reproduktiivstruktuuride 

koguarv isendil moodustab 100% (Ibid). 

Täpsemate valimi kriteeriumite kasutuselevõtt võib fenoloogia ja temperatuuri vaheliste 

seoste hindamist parandada, võimaldades võrrelda sarnastes arenguetappides olevaid 

isendeid (Ibid). Seevastu Ellwood et al. (2019) on seisukohal, et töömahukamad 

andmekogumismeetodid ei tarvitse olla vajalikud täpsete hinnangute saamiseks. Vastavalt 

sellele, tuvastati ka binaarmeetodiga suurel hulgal statistiliselt olulisi seoseid fenoloogia ja 

temperatuuri muutuste vahel. Selle kõrval osutus ≥50% meetod asjatult piiravaks. (Ellwood 

et al., 2019) 

 

 

1.2.2.  Herbaarandmete analüüsimine ning õitsemist mõjutavad faktorid 
 

Taimede fenoloogiat on peamiselt analüüsitud lineaarse regressiooni abil. Uuritavaks ehk 

sõltuvaks tunnuseks on määratud kas keskmine või esimene õitsemispäev. Seletavaks ehk 

sõltumatuks tunnuseks on võetud aasta ja õhutemperatuur. (Jones & Daehler, 2018) Analüüsi 

tarvis teisendatakse õitsemise kuupäevad päev aastaks (st. mitmendal päeval aastas 
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konkreetne isend õitses) (Primack et al., 2004). Selle järgi kuupäeval 1.05.2021 korjatud 

taim õitses 121. päeval aastas.  

Õitsemise, temperatuuri ja aja vahelist seost esitatakse regressioonimudelina y = a + bx + 

e. Mudelilt saab infot selle kohta mitu päeva on õitsemine muutunud varasemaks või 

hilisemaks ühe aasta või ühe kraadi õhutemperatuuri tõusu korral. (Jones & Daehler, 2018) 

Fenoloogiliste muutuste põhjendamiseks vaadeldakse õitsemisajale eelneva kolme kuu 

keskmist õhutemperatuuri (Ibid), kuna õitsemise ja kevadkuude temperatuuride vahel on 

leitud kõige tugevam seos (Calinger, Queenborough, & Curtis, 2013; Robbirt et al., 2011). 

Calinger et al. (2013) ja Gaira et al. (2011) näitasid olulisi muutusi õitsemises vastusena 

kevadistele keskmistele temperatuuridele, kuid mitte suvekuude temperatuuridele. 

Gallagher et al. (2009) vaatles lisaks aastaseid keskmisi õhutemperatuure, selgitades, et 

aastatevahelistel muutustel on samuti ennustavat jõudu õitsemisele. 

Lisaks võib õitsemist mõjutada taimede leiukoht. Ruumiandmed võimaldavad täpselt 

kontrollida taime fenoloogia ja temperatuuri vastavust. Hiljutistes uuringutes on kasutatud 

geograafilist infosüsteemi (GIS), et eraldada temperatuuriandmeid konkreetsetest GPS-

punktidest. (Jones & Daehler, 2018) 

 

 

1.2.3. Temperatuuri ja kasvukoha mõju õitsemisele 

 

Nii Eesti kui välismaistes töödes selgub, et uuritud taimeliikide õitsemine on viimase 100 

aasta jooksul muutunud keskmiselt 5-20 päeva varasemaks (Ahas, 1999; Primack et al., 

2004). Muuhulgas on alates eelmise sajandi teisest poolest õitsemise algus nihkunud veelgi 

varasemaks (Ahas, 1999). 

Kuigi esimestest meteoroloogilistest vaatlustest kuni tänapäevani on õhutemperatuur 

pidevalt tõusnud, on kliimamuutuse tempo viimastel aastakümnetel kiirenenud. Märgatav 

soojenemine on toimunud 20. sajandi teisel poolel, mil aasta keskmine õhutemperatuur 

tõusis 2,0–2,5 kraadi võrra. (Jaagus et al., 2017) 
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Õitsemine on väga tundlik juba väikeste temperatuurimuutuste suhtes. Keskmise 

õhutemperatuuri tõus 1 kraadi võrra muudab õitsemise 2-10 päeva varasemaks (Diskin et 

al., 2012; Hart et al., 2014; Primack et al., 2004; Robbirt et al., 2011). 

Erinevatel aastaaegadel avaldub temperatuuri mõju fenoloogilistele sündmustele erinevalt 

(Ahas, 1999). Keskmine õhutemperatuur on kevadel oluliselt tõusnud, mistõttu märgatavad 

muutused looduse hooajalises arengus on aset leidnud kevadkuudel (Ahas & Aasa, 2006; 

Calinger et al., 2013; Miller-Rushing et al., 2008; Robbirt et al., 2011). Suurimat 

õhutemperatuuri muutust on täheldatud märtsikuus, mil kuu keskmine temperatuur tõusis 3–

5 kraadi võrra. Märkimisväärne soojenemine on toimunud ka veebruaris (3,2–3,9 ℃), aprillis 

(1,7–3,0 ℃) ja vähemal määral mais (1,0–1,9 ℃). (Jaagus, 2006) 

Peale selle järeldas Ahas (1999), et ilmastiku mõju väljendub erinevalt olenevalt taimede 

kasvukohast. Rannikul ja sisemaal kasvanud taimeliikide arengukiirus on erinev, kuna Eestis 

on kliima mõju rannikul ja sisemaal erisugune. Kõige enam on muutunud taimede fenoloogia 

Kesk- ja Lõuna-Eestis. (Ibid) Näiteks kaselehtede lahtirullumine Kesk-Eestis oli nihkunud 

maksimaalselt 16 päeva, Kagu-Eestis kuni 12 päeva, Loode-Eestis aga 4-5 päeva varasemaks 

(Ahas & Aasa, 2006). Samuti on näidatud, et taimkate hakkab kasvama kõige varem Kagu-

Eestis, kus õhu soojenemine toimub kiiremini ning seetõttu algab klimaatiline kevad selles 

piirkonnas varem (Viru, 2014). Mere termilise inertsi ja jahutava mõju tõttu algab Lääne- ja 

Põhja-Eesti rannikualadel ning saartel kasvuperiood hiljem (Jaagus et al., 2017; Viru, 2014). 
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2. MATERJAL JA MEETODID 
 

2.1. Uurimisala ja valim  
 

Tulikalised (Ranunculaceae) on Eestis üks enamlevinud ja liigirikkamaid sugukondi ning 

seetõttu oli võimalik kasutada suurt materjali hulka. Antud töö puhul, kus uuritakse 

õitsemise muutust väga pika perioodi jooksul, on usaldusväärsete tulemuste saamiseks 

vajalik võimalikult suur andmekogu. 

Tulikaliste õitsemist uuriti Eesti territooriumilt kogutud herbaareksemplaride peal (joonis 1; 

lisa 1). Uuringus kasutati PlutoF andmebaasi sisestatud herbaarmaterjali andmeid. 

Eksemplarid pärinesid Eesti Maaülikooli (TAA), Tallinna Botaanikaaia (TALL), Eesti 

loodusmuuseumi (TAM) ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi (TU) botaanilistest kogudest. 

Käesolevas töös uuriti kliima soojenemise mõju tulikaliste sugukonna 22 liigi õitsemisajale 

(tabel 1) 120-aastase perioodi jooksul (1901-2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joonis 1. Töös kasutatud herbaareksemplaride kogumispaigad 

(PlutoF andmebaas).  
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Tabel 1. Uuritud liigid, nende õitsemise aeg, kasutatud eksemplaride hulk ja ajaperiood, 

mille jooksul liik on korjatud 

Liik (e.k.) Liik (l.k.) Eksemplaride 
arv 

Periood 
(aastates) 

Õitsemisaeg 

     
Aas-karukell Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 117 110 Kevad 
Harilik kanakoole Ficaria verna Huds. 71 118 Kevad 
Harilik kullerkupp Trollius europaeus L. 132 117 Kevad 
Harilik sinilill Hepatica nobilis Mill. 94 116 Kevad 
Harilik varsakabi Caltha palustris L. 92 114 Kevad 
Kibe tulikas Ranunculus acris L. 318 117 Suvi 
Kollane ängelhein Thalictrum flavum L. 150 115 Suvi 
Kollane ülane Anemone ranunculoides L. 84 118 Kevad 
Kuldtulikas Ranunculus auricomus L. 528 119 Kevad 
Liht-ängelhein Thalictrum simplex L. 56 120 Suvi 
Metstulikas Ranunculus cassubicus L. 159 111 Kevad 
Mitmeõiene tulikas Ranunculus polyanthemos L. 179 114 Suvi 
Mugultulikas Ranunculus bulbosus L. 94 114 Suvi 
Mürktulikas Ranunculus sceleratus L. 40 113 Suvi 
Palu-karukell Pulsatilla patens (L.) Mill. 40 113 Kevad 
Põld-varesjalg Consolida regalis S. F. Gary 107 112 Suvi 
Roomav tulikas Ranunculus repens L. 112 116 Suvi 
Sinine käoking Aconitum napellus L. 27 109 Suvi 
Sootulikas Ranunculus flammula L. 147 116 Suvi 
Väike hiiresaba Myosurus minimus L. 54 116 Suvi 
Virvatulikas Ranunculus fallax (Wimm. et 

Grab.) Sloboda 
317 100 Kevad 

Võsaülane Anemone nemorosa L. 165 118 Kevad 
 

Kokku vaadeldi 5845 herbaarlehte nii õitsevatest, viljuvatest ning vegetatiivsetest isenditest. 

Nende hulgast võeti uurimise alla 3083 õitsevat isendit, kuna neid leidus kõige enam 

võrreldes viljuvate ja vegetatiivsete isenditega. Peale selle on õitsemine temperatuuri suhtes 

väga tundlik ning mõjutab oluliselt taimede paljunemise edukust  (Rawal et al., 2015). Liigid 

jaotati neile omase õitsemisaja järgi kahte rühma: kevadel ja suvel õitsejad (tabel 1). 

Eeldatavasti on kevadkuudel kliimamuutuse tempo olnud kiirem nii Eestis kui teistes 

maades. Seega on oluline eraldi uurida ja võrrelda tulikaliste kevadise ja suvise õitsemisaja 

muutust. Vajalik info (korjamiskuupäev, kasvukoht, keskmine õhutemperatuur) koondati 

Exceli tabelisse. 

Uuringus kasutatud temperatuuriandmed 1901-2020 perioodi kohta saadi 

Keskkonnaagentuurist. Kasutati Tartu vaatlusjaama andmeid, kuna antud piirkonna kohta 

oli saadaval pidevad andmeread. 
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2.2. Materjali analüüsimise meetodid 
	

Antud töös oli uuritavaks ehk sõltuvaks tunnuseks herbaareksemplaride korjamiskuupäev, 

mis teisendati päev aastaks (st. mitmendal päeval aastas konkreetne isend õitses). Tulenevalt 

1918. aasta kalendrireformist, lisati vanematele kogumiskuupäevadele juurde 14 päeva. 

Isendi kogumise kuupäev vastas õitsemise kuupäevale. Seletavaks ehk sõltumatuks 

tunnuseks võeti aasta ning keskmine õhutemperatuur. 

Ruumilise varieeruvuse uurimisel oli seletavaks tunnuseks herbaareksemplari korjamise 

asukoht. Kasvukoha järgi jagati andmed viide rühma: läänesaared, Lääne-, Põhja-, Kagu- ja 

Kesk-Eesti. Eestis eristatakse kolme maastikutüübilt erinevat piirkonda. Mandrilise kliimaga 

Kagu-Eesti tasandikel ja kõrgendikel algab kevad kõige varem. Läänemere mõjutusalale 

jäävad Kesk-, Põhja- ja Lääne-Eesti tasandikud, kus on suuremad temperatuuri kõikumised. 

Boreaalsema kliimaga Kirde-Eestisse jõuab kevad väga hilja.  (Ahas & Aasa, 2001) 

Õitsemisaja muutuseid uuriti lineaarse regressioonanalüüsiga. Kuna käesoleva töö valim 

koosnes pidevatest arvulistest tunnustest ning taheti vaadelda uuritava nähtuse muutumist 

aja jooksul, siis oli see meetod kõige sobivam. Samuti võimaldab regressioonanalüüs 

kindlaks määrata seose tugevust ja suunda ning prognoosida uuritava tunnuse võimalikke 

väärtusi tulevikus. Seoseid väljendati regressioonmudelina y = a + bx + e. Tunnuste 

vaheliste korrelatsioonide arvutamiseks kasutati Spearmani astakkorrelatsioonikordajat, 

kuna uuritavad tunnused ei pea olema normaaljaotusega. Ruumilise varieeruvuse uurimisel 

rakendati nii regressioon- kui dispersioonanalüüsi. Viimati mainitud meetodi puhul kasutati 

Tukey post-hoc testi, et selgitada välja õitsemistrendide ruumilist erinevust. 

Kõiki statistilisi analüüse arvutati ning vastavaid jooniseid tehti programmiga R (versioon 

4.0.3) (R Core Team, 2020). Trendide usaldusväärsust kontrolliti usaldusnivool 0,05. Seega 

seosed, mille korral P < 0,05, loeti statistiliselt oluliseks. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Temperatuuri mõju õitsemisajale 
 

Uuritud 3083 herbaareksemplari peal ilmnesid muutused tulikaliste õitsemisajas. Joonisel 2 

kujutatud andmepilve läbib vähimruudu meetodil saadud regressioonisirge y = 427,026 – 

0,13x. Õitsemistrendi iseloomustab sirge tõus, milleks on -0,13 (st. iga aasta nihkub 

keskmine õitsemispäev 0,13 päeva varasemaks). Kuna sirge tõus on negatiivne, siis mida 

rohkem ajas edasi minna, seda varasem on õitsemise päev. Antud trendi statistiline usaldus 

on kõrge, P < 0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Õitseaegade muutused perioodil 1901–2020. Iga 

punkt tähistab ühe isendi korjamiskuupäeva. Pidev joon tähistab 

sobitatud lineaartrendi: tõus = −0,13 päeva/a (P < 0,001). 

Katkendjooned tähistavad trendi usalduspiire. 

Comment [KL1]: Koos	aruteluga	12-15lk	
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Saadud mudeli järgi on tulikaliste õitsemine viimase 120 aasta jooksul nihkunud keskmiselt 

16 päeva varasemaks.  95% tõenäosusega võib väita, et tegelik trend jääb vahemikku 11 kuni 

21 päeva. Täheldatud muutused vastusena soojenemisele on võrreldavad varem 

dokumenteeritud õitsemisaegade muutustega (Bertin, 2015; Calinger et al., 2013; Diskin et 

al., 2012; Hart et al., 2014; Primack et al., 2004; Robbirt et al., 2011). Sarnasele tulemusele 

Eestis on jõudnud Ahas (1999), kes kasutas oma töös fenoloogilisi vaatlusandmeid. Ahase 

(1999) regressioonimudeli järgi on õitsemine Eestis muutunud 100 aasta jooksul keskmiselt 

5-17 päeva varasemaks. 

Õitsemisaega on oluliselt mõjutanud kliima soojenemine, eelkõige märgatav keskmise 

õhutemperatuuri tõus kevadkuudel (joonis 3) viimaste aastakümnete jooksul.  

 

 

Analüüsides Kagu-Eestist korjatud herbaareksemplaride fenoloogiat, selgus, et 

õitsemispäeva ja Tartus mõõdetud kevadise õhutemperatuuri vahel on tugev negatiivne seos 

(joonis 4), P < 0,001. Trendi iseloomustab regressioonisirge y = 170,75 – 3,902x. Seega, 

aastatel, mil kevad oli erakordselt soe, olid õitsemiskuupäevad varasemad. Antud mudel 

näitab, et õitsemine on tundlik juba väikeste temperatuurimuutuste suhtes. Nimelt, 1℃ 

kevadise õhutemperatuuri tõusu korral algab tulikaliste õitsemine 3,9 päeva varem. Leitud 

muutuste kiirus kattub teiste põhjapoolkera parasvöötme piirkondades tehtud uuringutega, 
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Joonis 3. Tartu meteoroloogiajaamas mõõdetud keskmised õhutemperatuurid märtsis, 

aprillis ja mais vahemikul 1901–2020. 
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kus järeldati, et temperatuuri tõus 1℃ võrra tõstab õitsemise 2-10 päeva varasemaks (Diskin 

et al., 2012; Hart et al., 2014; Primack et al., 2004; Robbirt et al., 2011). 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uurides eraldi kevadiste ja suviste õitsemisaegade sõltuvust õhutemperatuurist, selgus, et 

kõige tugevamini on omavahel seotud kevadel õitsevad liigid ja kevadine õhutemperatuur. 

Spearmani testiga saadi korrelatsioonikordajaks ρ = -0,506. Kuna ρ < 0, siis mida kõrgem 

on temperatuur, seda varasem on õitsemise päev. Suviste õitseaegade puhul ilmnes nõrgem 

seos kevadtemperatuuriga: ρ = -0,39. Testides aga suvel õitsevate liikide sõltuvust 

suvekuude õhutemperatuurist, saadi korrelatsioonikordajaks ρ = -0,38. Varasemalt on 

tõestatud, et kevadistel õhutemperatuuridel on õitsemise kuupäeva jaoks kõige rohkem 

ennustavat jõudu (Calinger et al., 2013; Gaira et al., 2011; Miller-Rushing et al., 2008; 

Robbirt et al., 2011). 

Muuhulgas reageerisid kevadel õitsevad liigid tõusvatele temperatuuridele oluliselt paremini 

kui suvel õitsevad liigid. 1℃ temperatuuri tõusu kohta nihkus kevadel ja suvel õitsevate 

Joonis 4. Õitsemisaja muutused vastusena kevadise temperatuuri 

muutusele ajavahemikul 1901–2020. Lineaartrend: tõus = −3,9 

päeva/°C (P < 0,001). 
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tulikaliste õitsemine varasemaks vastavalt 4,34 päeva (P < 0,001) (joonis 5) ja 2,62 päeva 

(P < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka Ahas (1999) täheldas asjaolu, et erinevatel aastaaegadel avaldub temperatuuri muutuste 

mõju fenoloogilistele sündmustele erinevalt. Varakevadise võsaülase õitsemise trend oli 

märgatavalt tugevam võrreldes hiliskevadel ja suvel õitsevate taimedega (Ahas, 1999). 

Käesoleva töö andmeid kinnitavad ka varasemad uuringud (Bradley et al., 1999; Fitter & 

Fitter, 2002; Sparks & Menzel, 2002), mis näitavad samuti, et kevadel õitsevad liigid on 

kõige vastuvõtlikumad muutuste suhtes. See nähtus on seletatav asjaoluga, et keskmine 

õhutemperatuur on kevadel oluliselt tõusnud, mistõttu märgatavad muutused looduse 

hooajalises arengus on aset leidnud kevadkuudel (Ahas & Aasa, 2006).  

Teise võimaliku hüpoteesina sõltub varem õitsevate liikide areng akumuleerunud 

temperatuuride summast (st. liidetakse kõik need ööpäeva keskmised õhutemperatuurid, mis 

ületavad vaadeldaval perioodil kas 5℃ või 10 ℃) (Saue & Kadaja, 2005), samal ajal aga 

Joonis 5. Kevadiste õitsejate õitseaegade muutused vastusena 

temperatuuri muutustele ajavahemikul 1901–2020. Lineaartrend: 

tõus = −4,34 päeva/°C (P < 0,001). 
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mõjutavad hiljem õitsevaid liike teised muutujad nagu näiteks päeva pikkus (Bertin, 2015). 

Välja on pakutud ka evolutsioonilist seletust. Selle järgi on looduslik valik soosinud suurema 

temperatuuritundlikkusega liike, kelle õitsemine toimub lühikese perioodi jooksul, mil 

tingimused on piisavalt soojad, kuid enne puude lehtimist  (McEwan et al., 2011). 

Kui aga piirduti ajavahemikul 1976–2020 korjatud herbaareksemplaride uurimisele, siis 

leiti, et viimase 45 aasta muutused on järsumad olnud võrreldes kogu uuritava perioodiga 

(joonis 6). Seda trendi kirjeldab regressioonisirge y = 782 – 0,32x. Trendi statistiline usaldus 

on kõrge, P < 0,001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antud mudeli järgi on tulikaliste õitsemine viimase 45 aastaga varasemaks muutunud 

keskmiselt 14 päeva. 95% tõenäosusega võib väita, et tegelik õitsemisaja trend jääb 

vahemikku 8 kuni 20 päeva. Saadud tulemusi kinnitab Ahas et al. (2006), kes on samuti 

täheldanud hiljaaegu toimunud olulisi muutusi taimede fenoloogias. Ahase et al. (2006) 

andmetel oli perioodil 1951-1999 taimede arengufaasid nihkunud 5 kuni 20 päeva 

Joonis 6. Kevadiste liikide õitsemisaegade muutused perioodil 

1976–2020. Lineaartrend: tõus = −0,32 päeva/a (P < 0,001). 
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varasemaks. Võrreldes käesoeva töö ja varasema uuringu (Ahas & Aasa, 2006) trende, võib 

väita, et õitsemise aja algus on viimase 20 aasta jooksul veelgi varasemaks liikunud. 

On igati usutav, et kevad on hakanud saabuma varem, kuna kliimamuutuste tempo on 

viimastel aastakümnetel süvenenud. Jaaguse et al. (2017) sõnul on alates esimestest 

meteoroloogilistest vaatlustest kuni tänapäevani Eestis õhutemperatuur pidevalt tõusnud. 

Märgatav soojenemine on tuvastatud 20. sajandi teisel poolel. Sealjuures on statistiliselt 

olulisi trende leitud nii aasta kui kevadkuude temperatuuride kohta. Aasta keskmine 

õhutemperatuur on uuritud jaamades tõusnud 2,0–2,5 ℃ võrra. (Jaagus et al., 2017) Suurim 

õhutemperatuuri muutus on toimunud märtsikuus, mil kuu keskmine temperatuur on tõusnud 

3–5 ℃ võrra. Märgatav soojenemine on toimunud ka veebruaris (3,2–3,9 ℃), aprillis (1,7–

3,0 ℃) ja mais (1,0–1,9 ℃).  (Jaagus, 2006) 

 
 
3.1.1. Temperatuuri mõju üksikule liigile 
 

Analoogselt Davisi et al. (2015) tööga, kus püüti välja selgitada kliima soojenemise mõju 

üksikule liigile, siis enamus arvutatud trendidest ei olnud statistiliselt olulised (P > 0,05) 

(tabel 2).  

 



25	
	

Tabel 2. Uuritud liikide õitsemispäeva lineaarse regressiooni statistika ning õitsemispäeva 

standardhälve väärtused 

Liik (e.k.) Liik (l.k.)
Regressioon 
1901-2020 P -väärtus Standardhälve

Aas-karukell Pulsatilla pratensis  (L.) Mill -0,047 0,59 23,46
Harilik kanakoole Ficaria verna  Huds. -0,045 0,48 15,44
Harilik kullerkupp Trollius europaeus  L. -0,065 0,53 25,69

Harilik sinilill Hepatica nobilis  Mill. -0,18* 0,0048 18,98
Harilik varsakabi Caltha palustris  L. -0,049 0,57 16,20

Kibe tulikas Ranunculus acris  L. 0,057 0,506 31,23
Kollane ängelhein Thalictrum flavum  L. 0,102 0,098 16,03

Kollane ülane Anemone ranunculoides  L. 0,016 0,72 13,14
Kuldtulikas Ranunculus auricomus  L. -0,11* <0,001 9,54

Liht-ängelhein Thalictrum simplex  L. -0,038 0,58 14,41
Metstulikas Ranunculus cassubicus  L. 0,00041 0,99 17,97

Mitmeõiene tulikas Ranunculus polyanthemos  L. -0,107 0,11 18,88
Mugultulikas Ranunculus bulbosus  L. -0,13 0,095 20,51
Mürktulikas Ranunculus sceleratus  L. -0,25* 0,0069 18,42
Palu-karukell Pulsatilla patens  (L.) Mill. -0,079 0,38 19,009
Põld-varesjalg Consolida regalis  S.F.Gray -0,17* 0,012 16,99

Roomav tulikas Ranunculus repens  L. -0,083 0,22 18,52
Sinine käoking Aconitum napellus L.  0,036 0,602 10,33

Sootulikas Ranunculus flammula  L. -0,041 0,66 26,24
Väike hiiresaba Myosurus minimus  L. -0,19*  0,0061 16,12

Virvatulikas

Ranunculus fallax  (Wimm. et 
Grab.) Sloboda -0,22* <0,001 13,18

Võsaülane Anemone nemorosa  L. 0,048 0,43 23,10   
*statistiliselt olulised regressioonid (P < 0,05) on tähistatud tärniga. 

+ või – märk regressiooni ees tähistab vastavalt kasvavat või kahanevat trendi. 

 

Temperatuuride iga-aastane kõikumine võib raskendada õitsemise suundumuste tuvastamist  

(Davis et al., 2015). Samuti võib selgesuunalise trendi tõestamist takistada andmete suur 

standardhälve liigi piires (tabel 2). 

Andmete suur standrdhälve tuleneb arvatavasti sellest, et botaanikud koguvad sageli proove 

sõltuvalt nende huvidest, ajakavast ja asukohast. Lisaks võivad botaanikud koguda teadlikult 

taimi, mis õitsevad väljaspool hooaega ja seetõttu ei ole liigi üldise fenoloogia heaks 

esindajaks. Herbaarandmed, nagu kõik andmeallikad, võivad sisaldada ka mitmesuguseid 
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vigu. Näiteks on valesti määratud takson või sisestatud vale kuupäev, kuna esialgselt 

eksemplare ei kogutud fenoloogiliste uuringute eesmärgil. (Willis et al., 2017b) 

Kuldtulika (joonis 7), hariliku sinilille (joonis 8), virvatulika (joonis 9), väikese hiiresaba, 

mürktulika ning põld-varesjala õitsemiskuupäevade analüüsimisel tuvastati statistiliselt 

olulisi õitsemistrende. Seejuures tõestasid kõik olulised trendid õitsemise varasemaks 

muutumist uuritava perioodi jooksul (tabel 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Joonis 7. Kuldtulika õitsemisaja muutused perioodil 1901–2020. 

Lineaartrend: tõus = −0,11 päeva/a (P < 0,001). 
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Joonis 8.	 Hariliku sinilille õitsemisaja muutused perioodil 

1901–2020. Lineaartrend: tõus = −0,18 päeva/a (P = 0,0048).	

Joonis 9.	Virvatulika õitsemisaja muutused perioodil 1901–

2020. Lineaartrend: tõus = −0,22 päeva/a (P < 0,001).	
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Kõrvutades neid õitseaja trende Ahase (1999) regressioonmudelitega, tõusis esile 

vastuolusid. Esiteks, hiliskevadel (mais-juunis) õitseva virvatulika ning suvel (juunis-

augustis) õitseva väikese hiiresaba, mürktulika ja põld-varesjala (Kukk, 2020) õitsemisaja 

trendid olid tugevamad, võrreldes Ahase uuritud varakevadel õitseva võsaülasega. 

Regressioonanalüüsil selgus, et nende liikide õitsemine on viimase 120 aasta jooksul 

muutunud 20-30 päeva varasemaks. Ahase (1999) mudeli järgi aga oli võsaülase õitsemine 

78 aasta jooksul (1919-1996) muutunud 14 päeva varasemaks (100 aasta kohta umbes 17 

päeva). Arvestades viimaste aastakümnete jooksul toimunud õhutemperatuuri kiiret 

soojenemist, eriti kevadkuudel, on igati usutav, et käesolevas töös uuritud liikide õitsemisaja 

trendid on samuti süvenenud võrreldes varasemate uuringutega. Kuid ei tundu usutav, et 

hiliskevadel ja suvel õitsevate isendite õitsemine on nii palju varasemaks nihkunud. Näiteks 

Ahase (1999) mudeli järgi on mais-juunis õitseva hariliku sireli õitsemine nihkunud vaid 9 

päeva varasemaks (100 aasta kohta keskmiselt 11 päeva). Selle järgi on käesolevas töös 

neljale viimati mainitud liigile analüüsiga saadud regressiooni väärtuste õigsus kaheldav. 

Üldiselt aga viitavad need õitsemistrendid sellele, et suuremad muutused nende liikide 

õitsemisajas on aset leidnud viimaste aastakümnete jooksul, mil õhutemperatuuri 

soojenemine on jätkanud tõusmist. 

Tõenäoliselt oli usaldusväärse õitsemistrendi leidmiseks ebapiisavalt mürktulika ja väikese 

hiiresaba eksemplare (tabel 1). See-eest põld-varesjala peal oli näha, et andmeid oli küll 

piisavalt, kuid viimaste aastakümnete esindatus oli liiga madal (joonis 10). 
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Peale selle võis vastuolu põhjustada asjaolu, et mingil perioodil koguti eksemplare rohkem 

ühest piirkonnast. Käesolevas töös eeldatakse, et õitsemistrend on territoriaalselt 

varieerunud. 

Piirkondade sagedustabelist on näha, et kõige tihedamini on virvatulika eksemplare 

korjamas käidud lõunapoolsetes piirkondadest (Kesk-, Kagu-Eestist) võrreldes põhja ja 

läänealadega (tabel 3). Seega tõenäoliselt saab kiiremat õitsemise arengut seostada 

lõunapoolsemate aladega. Järgmises peatükis käsitletakse täpsemini õitsemise ruumilist 

erinevust. 

 

Tabel 3. Virvatulika eksemplaride jaotumine piirkondade vahel 

Piirkond Eksemplaride arv Sagedus (%) 
   

Põhja-Eesti 93 29,33 
Lääne-Eesti 19 5,99 
Läänesaared 14 4,41 
Kesk-Eesti 80 25,23 
Kagu-Eesti 111 35,015 

 

Joonis 10. Põld-varesjala õitsemisaja muutused perioodil 

1901–2020. Lineaartrend: tõus = −0,17 päeva/a (P = 

0,012). 
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Kuldtulikale ja sinilillele arvutatud mudelid tundusid tõesemad. Võrreldes hariliku sireliga  

(Ahas, 1999), on hiliskevadel õitseva kuldtulika õitsemistrend analoogne. Kuldtulika 

õitsemine on 120 aasta jooksul muutunud 13 päeva varasemaks. Ahase (1999) mudeli järgi 

oli hariliku sireli õitsemine nihkunud 11 päeva varasemaks (100 aasta kohta). Analüüsi 

tulemust võis mõjutada asjaolu, et kuldtulika kohta oli saadaval kõige enam 

herbaareksemplare ning õitsemispäeva standardhälve oli märgatavalt madalam (tabel 2). 

Välistatud on ka ruumiline mõju, kuna valdav osa kuldtulika eksemplare pärinesid nii 

põhjast, läänest kui lõunast (tabel 4). 

 

Tabel 4. Kuldtulika eksemplaride jaotumine piirkondade vahel 

Piirkond Eksemplaride arv Sagedus (%) 
   

Põhja-Eesti 148 28,03 
Lääne-Eesti 32 6,06 
Läänesaared 130 24,62 
Kesk-Eesti 37 7,00 
Kagu-Eesti 181 34,28 

 

Varakevadel õitseva (aprillis-mais) hariliku sinilille trend on tugevalt negatiivne võrreldes 

kuldtulikaga. Sinilille õitsemine on 120 aasta jooksul muutunud 21 päeva varasemaks. 

Samuti leidis Ahas (1999), et varakevadel õitseva võsaülase õitsemistrend oli märgatavalt 

tugevam võrreldes hiliskevadel ja suvel õitsevate liikidega (Ahas, 1999). 

Lähtudes esile kerkinud probleemidest, on käesoleva töö autori arvates otstarbekas kaasata 

fenoloogilistesse uuringutesse rohkem materjali. Pikemaajaliste muutuste uurimisel on 

usaldusväärsete tulemuste saamiseks tähtis, et infot oleks piisavas koguses ning erinevate 

aastate kohta oleks saadaval esinduslik hulk eksemplare. Käesolevast tööst lähtudes, on 

otstarbekam uurida konkreetse liigi õitsemisaja muutusi minimaalselt 100, kuid 

soovituslikult vähemalt 300 eksemplari peal. Kuldtulika pealt oli näha, et tihedam infohulk 

vähendab herbaarandmete hajuvusest tulenevat müra, mistõttu sai tuvastada selgesuunalisi 

õitsemistrende. 
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3.2. Õitsemisaja ruumiline erinevus Eestis 
	

Kevadise õitsemise ruumilise varieeruvuse uurimisel selgus, et kõige enam on see 

varasemaks muutunud Kesk- ja Kagu-Eestis, kus tuvastati statistiliselt olulised trendid (tabel 

5). See-eest tagasihoidlikum on kevade areng olnud Põhja-Eestis. Regressioonanalüüsil 

ilmnes, et õitsemine Kagu-Eestis on viimase 120 aasta jooksul muutunud 13 päeva 

varasemaks, Põhja-Eestis aga 5 päeva. Kesk-Eestist korjatud herbaareksemplaride peal 

tuvastati samuti statistiliselt oluline õitsemistrend, mis oli tugevalt negatiivne (tabel 5). Selle 

järgi on Kesk-Eestis õitsemine varasemaks nihkunud 21 päeva. Läänealadel toimuvad 

muutused ei olnud märgatavad ning statistiliselt olulised seosed puudusid (P > 0,05). 

 

Tabel 5. Kevadised õitsemisaja muutused perioodil 1901–2020 ning keskmised 

õitsemispäevad vahemikul 1976-2020 

  

 

 

 

 

 

*statistiliselt olulised regressioonid (P < 0,05) on tähistatud tärniga. 

+ või – märk regressiooni ees tähistab vastavalt kasvavat või kahanevat trendi. 

 

Viimase 45 aasta kohta arvutatud keskmised õitsemispäevad viitasid samuti piirkondade 

vahelistele erinevustele (joonis 11; tabel 5). Tulenevalt õitsemistrendide ruumilisest 

varieeruvusest, on Kagu- ja Kesk-Eesti keskmine õitsemispäev varasem Põhja-Eestiga 

võrreldes. 

 

 

 

Piirkond Regressioon 
1901-2020 

P-väärtus Keskmine 
õitsemispäev 
1976-2020 

Kesk-Eesti -0,18* 0,00024 136 
Põhja-Eesti -0,045* 0,041 140 
Lääne-Eesti <0,001 0,99 147 
Lääne saared -0,0404 0,37 137 
Kagu-Eesti -0,11* 0,0015 132 
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Märkus. Kastdiagrammidel tähistab must joon tunnuse mediaani, mille väärtus on lähedane keskmisele. 

 

Tukey post-hoc paarikaupa võrdlustest näitas, et Kagu- ja Kesk-Eesti õitsemispäeva 

keskmised ei erinenud oluliselt (P = 0,33). Samuti ei erinenud märgatavalt Kesk- ja Põhja-

Eesti keskmised (P = 0,25). Kagu- ja Põhja-Eesti õitsemispäeva keskmiste erinevus oli 

oluline (P = 0,0041). Seega, tulikaliste õitsemist mõjutab peale temperatuurimuutuste ka 

leiukoht. 

Samuti on varasemates töödes jõutud seisukohani, et õitsemise areng sõltub leiukohast. 

Eestis on kliimamuutuse mõju ranniku- ja sisemaapiirkondades väga erinevad (Ahas, 1999). 

Sealjuures kinnitavad eelnevad tööd seda, et kõige enam on muutunud taimede fenoloogia 

Kesk-Eestis ja lõunapool. Analoogselt on Ahase et al. (2006) järgi kaselehtede 

lahtirullumine Kesk-Eestis nihkunud varasemaks maksimaalselt 16 päeva, Kagu-Eestis kuni 

12 päeva, Loode-Eestis aga 4-5 päeva. Samuti näitavad uuringud seda, et taimede 

kasvuperiood algab kõige varem Kagu-Eestis, kus toimub kiire kevadine soojenemine (Viru, 

Joonis 11. Kevadise õitsemise ruumiline erinevus Kagu-, 

Kesk- ja Põhja-Eestis perioodil 1976-2020. 
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2014). Mere termilise inertsi ja jahutava mõju tõttu algab Lääne- ja Põhja-Eesti 

rannikualadel ning saartel kasvuperiood hiljem. (Jaagus et al., 2017; Viru, 2014) 

Kokkuvõttes herbaarandmete abil selgitati välja õitsemisaja muutuseid kokkuvõetuna kui ka 

liikide kaupa eraldi ning õitsemise reageerimist temperatuuri tõusule. Viimaks tõestati 

herbaarandmetega õitsemistrendide ruumilist erinevust. Järelikult Eestis kogutud 

herbaareksemplare saab rakendada kliima uuringutes nagu mujal maailmaski. 
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KOKKUVÕTE 
	

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas herbaarandmeid saab kliimamuutuse 

uurimiseks kasutada ja selleks analüüsiti tulikaliste õitsemisaja aastatevahelist ja 

territoriaalset muutlikkust Eestis perioodil 1901-2020. 

 Töö käigus jõuti järgmistele järeldustele: 

• tulikaliste õitsemine on viimase 120 aasta jooksul muutunud keskmiselt 16 päeva 

varasemaks; 

• varasemate uuringutega võrreldes on õitsemise algus viimastel aastatel veelgi 

varasemaks muutunud; 

• erinevatel aastaaegadel avaldub temperatuuri mõju õitsemisele erinevalt; arvestades 

märgatavat temperatuuri tõusu kevadkuudel, on kõige tundlikumad muutuste suhtes kevadel 

õitsevad taimed; 

• muutuste kiirus on piirkondlikus mastaabis olnud erinev. Kõige enam on õitsemine 

varasemaks muutunud Kagu- ja Kesk-Eestis ning tagasihoidlikum on trend olnud Põhja-

Eestis; 

• herbaarandmetega saadud tulemused ei erinenud oluliselt vaatlusandmetel 

põhinevate töödega, seega saab Eestis kogutud herbaareksemplare rakendada kliima 

teemalistes uuringutes nagu mujal maailmaski. Herbaarandmed võivad potentsiaalselt ka 

täiendada vaatlusandmeid. 

Töö esimene hüpotees, et  tulikaliste õitsemise aeg on uuritaval perioodil varasemaks 

muutunud leidis kinnitust. Lineaarse regressioonanalüüsiga leiti, et kevadel õitsevad liigid 

reageerisid tõusvatele õhutemperatuuridele paremini kui suvel õitsevad liigid. Töö teine 

hüpotees, et õitsemistrend varieerub territoriaalselt sai kinnitust. Dispersioonanalüüs näitas, 

et Kagu-Eesti ja Põhja-Eesti keskmised õitsemispäevad lahknesid omavahel märgatavalt. 

Regressioonanalüüsi järgi on Kesk-Eestis kõige suuremad muutused olnud. 

 



35	
	

Antud lõputöö tulemused osutavad vajadusele ning tähtsusele edaspidi uurida kliima 

soojenemise tagajärgesid ka kõrgematele troofilistele tasemetele ning liikidevahelistele 

suhetele. Lisaks saab tulevikus uurida teiste kasvuetappide, näiteks viljumise arengut, et 

mõista kliima muutuste mõju taimele kogu elu jooksul. 
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