
Koosluste dünaamika. 
 

Tabel. Ajalised muutused. 

Muutused Faas ja selle 
kestvus 

Perioodi-
lisus 

Muutuste põhjus Muutuste laad 

Ööpäevased 
(tsirkaadsed) 

Valgus-, ja 
pimedusfaas – 

tundides 

Ca 24 tundi Ööpäevased 
päikesekiirguse 

erinevused 

K
o

o
s
lu

s
e
s
is

e
s
e

d
 –

 k
o

o
s
s
e

is
 e

i m
u
u
tu

 

Ökofüsioloogilised 
muutused 

Aastaajalised 
(sesoonsed) 

Aspekt – 
dekaadid ja 

kuud 

1 aasta Aastaaegade 
ilmastiku 

muutused (ka 
inimmõju) 

Muutused üha-
kaheaastaste 
taimede osas; 
fenoloogilised 

muutused 

Eriaastased 
(fluktuatsioonid) 

Üks aasta Puudub või 
ebakindel, 3-

10 aastat 

Eri aastate 
ilmastiku 

erinevused, 
seemnekandvuse 
rütmid, inimmõju 

Taastumised 
(demutatsioonid) 

Järgkooslused, 
vanuseastmed 

– mitu kuni 
mitukümmend 

aastat 

Mitukümmend 
kuni mitusada 

aastat 

Korduv 
looduskatastroof 

või inimmõju 
lakkamine 
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Muutused 
sünuuside, 

rinnete, 
mikrotsönooside 

või koosluste 
osas ühes 

kasvukohatüübis 

Vahetused 
(suktsessioonid) 

Järg- ja püsi-
kooslused– 

mitukümmend 
või mitusada 

Puudub või 
väga 

ebamäärane 

Kasvukoha 
muutus kohalike 

välis- või 
sisetegurite mõjul 

Muutused 
kooslustes mitme 

lähedase 
kasvukohatüübi 

ulatuses 

Kliima e üld-
vahetus 

Kliimaperiood– 
aastatuhanded 

Puudub või 
ebakindel 
(10

3
-10

4 

aasta) 

Kliima muutus Nagu eelmised, 
kuid lisandub 

floora muutumine, 
ökoloogiliste 

niššide 
ümberjaotumine 

Koosluste 
evolutsioon 

Sajad 
tuhanded kuni 

kümned 
miljonid aastad 

Puudub Orgaanilise 
looduse 

evolutsioon 
paleogeograafiliste 
muutuste taustal 

Nagu eelmised, 
kuid lisanduvad 
uued eluvormid, 

uued liigid 

 
Taastumised e demutatsioonid toimuvad juhul, kui esialgne kooslus on tugevasti vigastatud või 
vaesunud mingi loodusõnnetuse, enamasti aga inimtegevuse tagajärjel. Kui vaibub häiriva teguri 
otsene mõju, algab looduslik taastumine, mis võib (olenevalt muutuse ulatusest) kesta väga  
mitmesuguse aja ja viia esialgsele kooslusele lähedase (või mõnevõrra vaesunuma) seisundini. 
Suktessioon e koosluste vahetus – s.o. ökosüsteemide muutumine sadade kuni tuhandete aastate 
jooksul. On seotud koosluse koosseisu ja struktuuri pöördumatu ümberkujunemisega ning viivad uue 
koosluse kujunemiseni. 

Suktessiooni jaotumine muutuste põhjuste järgi:  
1) autogeennee suktsessioon (=endogeenne) – muutusi põhjustavad ökosüsteemi 

sisetegurid. Autogeenne suktsessioon algab esimeste organismide saabumisega asustamata elupaika 
ja kestab mitme järgkoosluse vahetudes kuni püsiva oleku – kliimaksi kujunemiseni. 

Autogeense suktsessiooni käigus toimuvad tüüpilised muutused ökosüsteemi energeetikas, 
aineringetes, koosluse struktuuris ja liigilises koosseisus, stabiilsuses ja üldises strateegias. 



2) allogeenne suktsessioon (=eksogeenne) – muutusi põhjustavad välistegurid – nii 
looduslikud kui ka inimtekkelised.  
 Vahetuste käsitlust on otstarbekas alustada taimekoosluste tekke jälgimisega aladel, kus 
taimkatet pole olnud (uued leetseljakud jõgedes ja rannikuil, stabiliseeruvad luited, 
aherainepuistangud) või kus see on täielikult hävinud pärast mingit katastroofi (põleng, vulkaanipurse). 
Selliseid vahetusi on nimetatud primaarseteks suktsessioonideks. 

Algkooslustele järgnevad vahetuste korras püsivamad kooslused, millesse uusi liike lisandub 
peamiselt kasvukoha ja valgusrežiimi muutumise korral. Järjestikuseid kooslusi nimetatakse 
järgkooslusteks ja nende rida suktsessioonireaks. 

Taastumise e demutatsiooniga sünonüümne mõiste on ka sekundaarne suktsessioon – 
mingil põhjusel osaliselt hävinud elustikuga kasvukoha varasema koosluse taastumine ja koha 
taasasustamine. 
 

Kliimaksiteooriad: 
 

Mono- ja polükliimaks. 
Kliimaksimustrid. 
Praeguses tähenduses ei ole kliimaks oma arengus seismajäänud muutumatu kooslus, vaid 
suhteliselt stabiilne taimkatteseisund, kus vahetused on äärmuseni aeglustunud. 
 

 


