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Magistritöö koostamiseks viidi läbi mõõtmisi Järvselja ÕKMKa kvartali 243 eraldusel 6 

asuvas haava harvendusraie katsealal ning selle kõrval olevas haava loodusliku 

uuenemise katsealal. Mõõtmistulemuste analüüsimisel kirjeldati Haavametsa Haaviku 

kasvukäiku ning uuriti puude raiejärgset juurdekasvu suurenemist. Kirjanduse põhjal 

antakse töös ülevaade hariliku haava  (Populus tremula) bioloogilistest iseärasustest 

ning peamistest haavikute kahjustajatest.  

Magistritöö eesmärgiks oli mõõtmisandmete ning harvendusraie alase kirjanduse kaudu 

kirjeldada Eesti haavikutele sobilikku majandamisskeemi, selgitada välja magistritöö 

autori bakalaureusetöös täheldatud triploidse haavanoorendiku aeglase kasvu põhjus, 

kirjeldada Haavametsa Haaviku kasvukäiku ning analüüsida raiejärgselt tekkiva haava 

juurevõsulise uuenduse võimalusi ja riske. 

Magistritöö peamine hüpotees on, et triploidne haab (Populus tremula f. gigas) on suure 

biomassi produktsiooniga ning suudab konkureerida teiste kiirekasvuliste kodumaiste 

lehtpuudega. Alamhüpoteesina kontrolliti, kas haavataelik  (Phellinus tremulae) võib 

levida juurte kaudu vanast metsapõlvkonnast tekkivasse juurevõsulisse uuendusse. 

Haavametsa Haaviku eraldusel 6 asuval 3. proovitükil kasvava  triploidse haaviku 

tagavara on 849 tm/ha ning üldproduktsioon koos harvendusraiel välja raiutud puiduga 

ning teise rinde pärnadega 1197 tm/ha. 

Loodusliku uuenemise katsealal kasvava triploidse haava noorendiku uurimisel selgus 

DNA-analüüside põhjal, et tumenenud puiduga noortes haabades esines perekondade  

Cryptococcus ja Helotiales esindajaid ning Ameerika haaval tüvevähki tekitav 

Cryptosphaeria ligniota, mis põhjustab noorte puude suremist ning alandab puistu 

biomassi produktsiooni. Tegemist on  Cryptosphaeria ligniota esmaleiuga Eestis ning 

magistritöö autori hinnangul võibolla ka selle patogeeni esmaleiuga triploidsel haaval. 

Töö tulemusena selgus, et Eestis tingimustes ei ole soovituslik esimesel 10 aastal 

haavikuid harvendada, kuna on suur ulukikahjustuse oht. Intensiivsemad raied peaks 

alustama 20-aastases puistus, kui ulukikahjustuse oht on vähenenud. 

Märksõnad:harilik haab, triploidne haab, haavataelik, ulukikahjustus, harvendusraie, 

Haavametsa Haavik, Cryptosphaeria ligniota. 
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Abstract of Master's Thesis 

Author: Siim Lokko Speciality: forest management 

Title: The management of aspen stands on the example of experimental area at Järvselja 

demonstration and experimental area, district 243 

Pages: 94 Figures:33 Tables:11 Appendix:12 

Department:                                                          silviculture 

Field of research:                                                  silviculture 

Supervisior:                                                          Hardi Tullus 

Place and date:                                                     Tartu 2014 

To compile this Master's Thesis the measurements were conducted at aspen thinning 

experimental area at Järvselja  demonstration and experimental area, district 243, sixth 

allocation and at the experimental area of aspen regeneration next to it.  Analyzing the 

collected data the growth of famous Haavametsa aspen stand was decribed and the 

increase of post-felling increment was studied. Based on literature biological 

peculiarities of common aspen (Populus tremula) and the most frequent browsing of 

aspen stands were described. 

The aim of this thesis is to describe, based on the collected data and the literature about 

thinning, the best forest management concept for aspen stands in Estonian conditions, 

ascertain the reason of slow growth of young triploid aspen stands that was observed in 

the Bachelor's Thesis of the author of the current Master's Thesis, to describe the growth 

of Haavametsa aspen stand and to analyse the possibilities and threats of post-felling 

aspen suckering regeneration. 

The main hypothesis of this Master's Thesis is that triploid aspen (Populus tremula f. 

gigas) has high biomass production and can compete with other fast-growing domestic 

broad-leaf trees. As a sub-hypothesis it was examined whether aspen phellinus can 

spread through roots from old forest generation to suckering regeneration. 

The volume of triploid aspen growing on the third sample plot in sixth allocation in 

Haavametsa aspen stand is 849 cm/ha and the overall production together with the wood 

harvested in thinning and second layer lindens is 1197 cm/ha.  

Examining the young triploid aspen stand growing on the experimental area of natural 

regrowth, based on DNA-analysis, it appeared that among young aspens, which had 

darkened wood, the representatives of  Cryptococcus and  Helotiales families were 

discovered and among quaking aspens (Populus tremuloides) Cryptosphaeria  ligniota, 

which causes canker, was discovered which, in turn, causes young trees to die and 

lowers the biomass production of the stand. It is the first case of  Cryptosphaeria  

ligniota in Estonia and in the opinion of the author of this thesis it could also be the first 

case of this pathogen found on triploid aspen. As the result of the thesis it is not 

recommended to start aspen stand thinning in Estonian conditions during the first 10 

years, because of the high threat of elk browsing. Felling should start in 20-year-old 

stands when the threat of elk browsing has decreased. 

Keywords: common aspen, triploid aspen, aspen phellinus, elk browsing, thinning, 

Haavametsa aspen stand,  Cryptosphaeria  ligniota. 
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Sissejuhatus 

 

Harilik haab (Populus tremula L.) on väga suure areaaliga ning Eesti metsades 

laialdaselt levinud puuliik. 1990ndate aastate lõpus kasutusest välja jäänud põllumaade 

arvelt on Eestis haava enamuspuuliigiga metsade pindala kasvanud 123500 hektarini, 

moodustades Eesti metsade tagavarast 7,4% (Aastaraamat Mets … 2013). Pikka aega 

oli haab suure südamemädanikku nakatumise tõttu põlatud puuliik, mille liigsel 

harvendamisel järgnes ulatuslik ulukikahjustus. Haavikud on Eestis suurima keskmise 

hektaritagavaraga (263 tm/ha) puistud (Aastaraamat Mets … 2013), mille efektiivsema 

majandamise vastu on huvi tõstnud tselluloosi tootmise areng  ning rahvusvahelise 

üldsuse surve taastuvenergia osakaalu suurendamiseks. Aina rohkem tähtsustatakse 

vanade haavikute rolli loodusliku mitmekesisuse säilimises. Samas on põhjamaades 

levimas lühikese raieringiga majandatavate puupõldude pindala (Tullus 2009; Vares et 

al. 2003). 

 

Triploidne haab (Populus tremula f. gigas) on hariliku haava kiirekasvuline vorm, mis 

kirjeldati esmakordselt 1935. aastal Rootsis H. Nilsson-Ehle poolt (Nilsson-Ehle 1936). 

Eestis on avastatud rohelisekoorelist, harilikust haavast südamemädaniku kindlamat 

triploidset haaba Pikknurme, Õisu, Tähtvere ja Järvselja metskonnast (Vares et al. 

2003). Triploidse haava väheste leiukohtade ning produktiivsema hübriidhaava 

(Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) populaarseks muutumise tõttu on 

vähenenud teadlaste huvi triploidse haava uurimise vastu (Tamm 2000).  

 

Magistritöö käsitleb haavikute majandamisega seotud probleeme, töö on koostatud 

kirjanduse ning Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas kvartalil 243 eraldusel 6 paikneva 

haava harvendusraie katsealal ning selle kõrval asuva haava loodusliku uuenduse katsel 

tehtud uuringute põhjal. 
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Magistritöö peamisteks hüpoteesideks on, et triploidne haab on suure biomassi 

produktsiooniga ja suudab konkureerida teiste kodumaiste kiirekasvuliste 

lehtpuuliikidega. 

 

Alamhüpoteesid: 

 haavataelik (Phellinus tremulae) võib levida vana haaviku juurte kaudu 

tekkivale juurevõsulisele uuendusele ning mõjutada seeläbi noorendiku kasvu; 

 haaviku kasv on harvendusraietega suunatav. 

 

Magistritöö eesmärgid: 

1. jätkata Lembit Muiste poolt alustatud haava hooldusraiealast uurimistööd ning 

uuendada kvartalil 243 asuvate katsealade mõõtmisandmeid; 

2. analüüsida haavikute harvendamise mõju puistu tüvepuidu produktsioonile; 

3. analüüsida haaviku loodusliku uuenemise võimalusi ja riske; 

4. kirjeldada Eesti ühe kuulsaima ning produktiivseima haaviku kasvukäiku; 

5. selgitada välja magistritöö autori bakalaureusetöös (Lokko 2010) täheldatud 

haava loodusliku uuenemise katsealal kasvava triploidse haavanoorendiku 

aeglase kasvu põhjus; 

6. kirjeldada Eesti haavikutele sobilikku majandamisskeemi kirjanduse ja 

katseala põhjal. 

 

Tänusõnad 

Magistritöö autor tänab Arvo Tullust, Reimo Lutterit, Kalev Adamsoni ja Kaidi Jõgi, 

kelle nõudanded olid magistritöö valmimisel suureks abiks. Erilised tänud kuuluvad 

meeldiva koostöö eest magistritöö juhendajale Hardi Tullusele ning Rein Drenkhanile, 

kes juhendas haavanoorendiku haigustekitaja väljaselgitamist. 
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1. Materjal ja metoodika 

 

1.1 Uuritav katseala 

 

Magistritöö koostamiseks vajalikud välitööd teostati Eesti Maaülikoolile kuuluvas SA 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas (edaspidi Järvselja ÕKMK). Metskonnale pani 

aluse prof. Andres Mathiesen, kelle algatusel 1921. aastal õppemetskond Tartu Ülikooli 

koosseisu loodi. Alates 1953. aastast kuulub metskond Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia (praegu Eesti Maaülikooli) koosseisu (Järvselja looduses). 

 

Piirkond on nimetatud geobotaanikute poolt Emajõe alamjooksu ja Peipsi järve 

edelaranniku lammisoode rajooniks, mis moodustab koos Kirde-Eestiga Peipsi järve 

nõo. Rajooni aluspõhi moodustub kesk-devoni liivakivist, mis tänu turba, glatsiaal- või 

järvesetete kihile paljastub vaid vähestes kohtades. Tegemist on lauskja ja madala alaga, 

mida iseloomustavad pidevad üleujutused, mistõttu on ülekaalus turvas-, leet-, glei-, 

madalsoo-, raba- ja lammimullad (Laasimer 1998). Ulatuslikud kuivendustööd viidi 

Järvselja piirkonnas läbi 19. sajandi lõpus, mil kaevati käsitsi 150 km kraave (Järvselja 

looduses).  

 

Magistritöös käsitletav katseala, kvartal 243 eraldus 6, ning haava loodusliku uuenduse 

katseala, eraldus 10, asuvad viljakal seljarohu-naadi metsakasvukohatüübis (Muiste 

1960), mille asetust Järvselja ÕKMKs näitab joonis 1. Eesti metsanduses on Järvselja 

ÕKMK-l suur roll, kuna paljud metsateadlased on sealsete õppepraktikate toel oma 

metsandusliku hariduse saanud. Nii on ka metskonna tähtsamad loodusobjektid ja 

katsealad metsameeste seas tuntud. Üheks tuntuimaks näidiskatsealaks on magistritöös 

uuritud kvrtalil 243 paiknev Haavametsa Haavik. Katseala tutvustamisel metsameestele 

piisab vaid selle nime mainimisest (Tullus ja Reisner 1998). 
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Joonis 1. Kvartal 243 eralduste 6 ja 10 asukohad. Maa-ameti põhikaart (Maa-ameti 

Geoportaal 2006), koos metsaregistri (Metsaregister) kv 243 kaardiga 

 

Katseala rajati Lembit Muiste poolt 1948. aastal (Muiste 1960) 27-aastasesse 

looduslikult tekkinud haavikusse, kuhu rajati 3 proovitükki (Vildo 2005). Proovitükkide 

asetus ja mõõtmed on näidatud joonisel 2. Proovitükil tehti esimesed harvendusraied 

1948. aastal. Esimesel proovitükil (edaspidi pt 1) tehti nõrga astmega harvendus. Teine 

proovitükk (edaspidi pt 2) jäeti kontrollalaks, kust raiuti vaid kuivanud puid ning 

kolmandal proovitükil (edaspidi pt 3) tehti tugevaastmeline harvendus (Muiste 1960).  

Proovitükkide moodustamisel jagati puud arengu ja kasvu põhjal viide Krafti 

kasvuklassi ning klupiti 2 cm jämedusastmega, väikseim jämedusaste oli 6 cm. Puude 

kõrgused mõõdeti kõrgusmõõtjaga „Weise“. Kasvava metsa mahu leidmiseks langetati 

proovitükkidel mudelpuud ning arvutamiseks kasutati Huberi liitvalemit: 

 

    ∑        ,                          (1) 
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kus v - puu maht, l - sektsiooni pikkus, y - sektsiooni otsa pindala ning       - ladva 

maht (Vaus 2005).  

 

1957. aastal, enne järgmist harvendusraiet, korrati eespool kirjeldatud mõõtmisi. 1948.  

ja 1957. aasta mõõtmiste andmed on esitatud tabelis 1 (Muiste 1960). Harvendusraie 

mõju väljaselgitamiseks uuriti juurdekasvupuuriga 1,3 meetri kõrguselt rinnasdiameetri 

suurenemist proovitüki kohta 25 – 35 puul. Puid valiti igast Krafti klassist võrdselt 

(tabel 2). 
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Joonis 2. Kvartal 243eraldus 6 haava harvendusraie katseala proovitükkide paigutus 

 

Tabel 1. Kvartal 243 eraldus 6, proovitükkide nr 2 ja 3 mõõtmisandmete tulemused 

enne ja pärast 1957. aasta harvendust (Muiste 1960) 
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Proovitükk 3 - tugev harvendus 

1948 2300 255 1380 95 960 160 60 41 

1957 960 281 320 50 640 231 33 17 
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Proovitükk 2 - kontrolltükk 

1948 1890 247 - - 1890 247 - - 

1957 1630 343 - - 1630 343 - - 

 

  

Tabel 2. Kvartali 243 eraldus 6 asuval haava hooldusraie katseala haabade 

aastarõngaste laiused (Muiste 1960) 

 

Muiste (1960) andmetel oli 1957. aastal katsealal haavateliku (Phellinus tremulae 

(Bond.) Bond. Et Boriss.) kahjustusi vähe, puud olid sirgetüvelised ning nende üldine 

seisukord hea. Puurimisandmete põhjal esines südamemädanikku I või II staadiumit (vt 

peatükk 2.3.1 Haava südamemädanik) 30-35% puudel. 

 

Tabeli 1 andmetel olid esimesed harvendusraied kolmandal proovitükil   

tugevaastmelised, kui raiuti välja 60% ja 33% puude arvust, jättes kasvama pärast teist 

harvendamist aastal 1957 hektari kohta 640 puud. Tagavara järgi raiuti kahel korral 

kokku kolmandalt proovitükilt 145 tm puitu, mis teeb puistu üldtootlikkuseks 376 tm 

hektari kohta. Nii on puistu keskmine juurdekasv keskmiselt 10,4 tm hektari kohta. 

Võrreldes A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi haavapuistute kasvukäigutabelitega 

on seda üle kahe tihumeetri hektari kohta aastas rohkem (40-aastase Tjurini Ia boniteedi 

haaviku aastane juurdekasv on 8,0 tm/ha, 30-aastasel haavikul on see 0,4 tm/ha vähem).  

Raie iseloom Kasvuklass 

Aastarõngaste laius, mm 

enne raiet pärast raiet 

8-5 

aastat 

4-0 

aastat 

0-4 

aastat 

5-8 

aastat 

proovitükk 3  

(tugev raie) 

I 3,9 3,1 4,4 3 

II 3,1 2,2 3,2 2,1 

III 2,2 1,8 1,7 1,2 

IV 2,2 1,6 1,2 1,4 

proovitükk 1  

(mõõdukas raie) 

I 3,6 3,2 4 3,1 

II 2,9 2,3 2,8 2,5 

III 2 1,9 2 1,7 

IV - - - - 

proovitükk 2  

(kontroll) 

I 3 3 3,5 2,5 

II 3 2,3 2,5 2,1 

III 2,4 2 1,9 1,3 

IV - - - - 
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Kolmandal proovitükil on nelja harvendusraie käigus (1948, 1957, 1965, 1972) kokku 

välja raiutud 273 m
3
/ha. Vildo (2005) arvutuste põhjal oli kolmandal proovitükil 

haabade ja II rinde pärnade, koos välja raiutud puiduga, tootlikkus 80 aasta jooksul üle 

1000 tm hektari kohta. DNA uuringutega 1997./98. aasta talvel kinnitati, et kolmandal 

proovitükil kasvav triploidne haab (Populus tremula f. gigas) on kõik ühe puu kloon 

(Tullus 2001). H. Tulluse käsikirjalistel andmetel kuulub samasse triploidse haava 

klooni ka kogu tarastatud haava lageraielangil kasvav looduslik haava uuendus ja sellest 

lõunasuunas jääv uuendus, analüüsid tehti Saksamaal, Hamburgi geneetika instituudis, 

Georg won Wühlichi organiseerimisel 2009. aastal. 

 

Katseala uurimiseks täpsustati magistritöö autori poolt kv 243 eraldusel 6 asuvate 

proovitükkide piirid (Lokko 2010). Vanad piiripostid vahetati välja uute vastu. 

Proovitükkide pindalad on 1. ja 2. proovitükil 0,12 ha ning 3. proovitükil 0,2 ha. Puude 

kasvu edasiseks analüüsimiseks nummerdati kõik katsealal paiknevad esimese rinde 

haavad ja teise rinde pärnad. Metsa üldilme säilitamiseks kinnitati numbrid puude 

tüvedele tee poolt vaadatuna vastasküljele, et need ei paistaks tee pealt vaadates.  

 

Magistritöö autori poolsed esimesed mõõtmised tehti katsealal 2010. aasta mais, kui 

mõõdeti üle kolmanda proovitüki esimese rinde haabade ja teise rinde pärnade 

ümbermõõdud. Vastavad teise proovitüki näitajad mõõdeti Eesti Maaülikooli 

bakalaureuse astme teise kursuse metsatööstuse tudengite poolt (Lokko 2010). 

Ümbermõõte mõõdeti alati kahekesi 1,3 m kõrguselt. 2013. aasta detsembris korrati 

mõõtmisi, siis mõõdeti ka esimese proovitüki vastavad puud. Magistritöö autori poolt 

mõõdetud puude andmed on esitatud lisas 2. Viimaste mõõtmiste ajal oli temperatuur 

üle 0 ˚C ning jäidet polnud puudele tekkinud. 

 

Haabade kõrgusi magistritöö koostamisel ei mõõdetud. Vildo (2005) andmetel mõõdeti 

viimati pt 3 kõrguseid aastal 2000, mil saadi keskmiseks kõrguseks 35,6 m. Sellest 

kõrgusest lähtuvalt kasvas Vildo andmetel 65-aastane haavik 14 aasta jooksul 0,1 m. 

Puistu kasvu analüüsimiseks saadi magistritöö juhendajalt 2000./2001. aasta talvel 

teostatud lageraieala haabade mõõtmistulemused, mis on esitatud lisas 3. Lageraie 

teostati kv 243 lõunapoolses osas, kus Heino Kasesalu poolt mõõdeti langetatud 
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esimese rinde haabade kõrgused ja diameetrid. Lageraiealal mõõdetud mudelpuude 

keskmine kõrgus oli 36,6 m ning keskmine rinnasdiameeter 46,8 cm.  

 

H. Kasesalu poolt lageraiealal mõõdetud mudelpuude kõrguste keskväärtus (36,6 m) 

seab kahtluse alla Vildo töös (2005) avaldatud 2000. aastal saadud puistu kõrguse (35,6 

m). A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi kasvu prognoosi kohaselt kasvab 65-

aastane haavik 14 aasta jooksul 2,7 m. Langetatud mudelpuude mõõtmise korral on 

mõõteviga alati väiksem, kui mistahes kõrgusmõõtjaga mõõdetud tulemus. Haavametsa 

Haavikus kasvavad haavad on väga kõrged ning laia võraga, mistõttu on 

kõrgusmõõtjaga puu latva väga raske tabada. Kuna lageraiealal kasvas pt 3-ga sarnane 

puistu, saame määrata pt 3 keskmiseks kõrguseks aastal 2000 lageraiealalt mõõdetud 

puistu keskmise kõrguse – 36,6 m. Lageraiealalt saadud kõrguse ja rinnasdiameetrite 

statistilised karakteristikud on esitatud lisas 4. 

 

Kuna aastal 2000 oli pt 3 keskmine rinnasdiameeter väiksem kui lageraie alalt 

mõõdetud langetatud puude rinnasdiameeter ning mudelpuude mõõtmistäpsus on palju 

suurem, kui kasvava metsa mõõtmisel, siis leiti regressioonanalüüsi abil kõrguse ja 

diameetri omavaheline seos. Leitud mudel on kujutatud joonisel 3. Mudeli olulisus 

saadi p = 0,7331 (R
2 

= 0,0033), jääkide normaaljaotuse kontrollimisel Shapiro-Wilk 

testiga saadi p = 0,0213. Normaaljaotuse puhul peab jääkide p-väärtus olema suurem, 

kui 0,05, seega mudeli eeldused polnud täidetud. Joonisel 3 eristuvad all paremas 

nurgas olevad 2 mõõteväärtust, mis osutusid erinditeks. Antud erindid jäeti lageraie 

puude andmehulgast välja, pärast mida hinnati mudel uuesti. Saadud mudel oli oluline 

(p = 0,0071) ning jääkide normaaljaotuse kontrollimisel (p = 0,2409) olid mudeli 

eeldused täidetud. Saadud mudel on kujutatud joonisel 4. Kuna mudel kirjeldas alla 

20% andmetest (R
2
 = 0,1945) ning arvestades suurt kõrguse mõõteviga omistati lageraie 

ala haabade keskmine kõrgus proovitüki 3 esimese rinde haabade keskmiseks 

kõrguseks.  
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Joonis 3. Lageraiealalt saadud puude kõrguse ja diameetri vaheline seos 

 

 

Joonis 4. Lageraiealalt saadud puude uus kõrguse ja diameetri vaheline seos 
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89- ja 92-aastase haaviku kõrgused saadi Haavametsa Haaviku mõõtmistulemuste (kuni 

aastani 1986) ja Heino Kasesalu poolt mõõdetud mudelpuude andmete lähendamisel 

Weibulli funktsiooniga. Joonisel 5 on esitatud Weibulli funktsiooni abil kõrguste 

lähendamine ning nende võrdlus A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi haaviku 

kasvukäiguga.  

 

Joonis 5. Haavametsa Haaviku kõrguse kasvukõvera lähendamine Weibulli 

funktsiooniga ning võrdlus Tjurini Ia boniteedi kõrguse kasvukäiguga 

 

Magistritöö suure mahu ning mõõtevea tõttu ei mõõdetud harvendusraie katseala 

pärnade kõrguseid. Töö koostamiseks oli kasutada 2011. aastal tudengite poolt pt 3 

mõõdetud pärnade kõrgused. Pärnade kõrguste sõltuvuse hindamiseks diameetritest, 

viidi läbi vastav regressioon. Saadud mudel on oluline (p < 0,001) ning mudel kirjeldab 
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54% puudest (R
2 

= 0,5403). Jääkide normaaljaotuse kontrollimisel Shapiro-Wilk testiga 

selgus, et mudeli eeldused on täidetud (p = 0,6545). Mudel on kujutatud joonisel 6, 

mille kaudu arvutati proovitükk 1 ja 2 pärnade kõrgused (lisa 5). Saadud mudelit 

kasutame eeldusel, et proovitükkide teise rinde pärnade kõrguse ja diameetri suhe on 

sama. Selle kontrollimiseks aga andmed puuduvad. 

 

Joonis 6. Harvendusraie katseala 3 proovitüki teise rinde pärnade kõrguse ja diameetri 

vaheline seos 

 

Kvartali 243 eralduse 6 kolmanda proovitüki haabade takseerimisandmed ning raiete 

eelne tagavara koos välja raiutud puidu mahuandmetega on toodud tabelis 3 (Vildo 

2005). Tabel 3 kajastab Vildo (2005) andmetel puistu kasvu kuni aastani 1986. Aastast 

2000 kajastuvad andmetes Weibulli funktsiooniga leitud kõrgused. Tabelit 3 täiendati 

aastatel 2010 ja 2013 magistritöö autori mõõdetud haabade rinnasdiameetritega ning 

arvutatud rinnaspindaladega ja tagavaradega. Aastate 2000, 2010 ja 2013 tagavarad leiti 
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Metsa korraldamise juhendis (2009) üle 6 meetrise keskmise kõrgusega puistule 

soovitatud valemiga: 

 

      ,                               (2) 

 

kus M - puistu tagavara (tm/ha); G - puistu rinnaspindala (m
2
/ha); H - puistu keskmine 

kõrgus (m); F - puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv. Vormiarvu F leidmiseks 

kasutati Metsa korraldamise juhendis (2009) esitatud valemit: 

 

,        (3) 

 

kus F - puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv; H - puistu keskmine kõrgus (m); haava 

kordajad on: a = 0,8813; b = -0,5950; c = 0,0437; d = -0,1969. 

 

Tabel 3. Järvselja ÕKMK kvartalis 243 eralduse 6 raiete eelsed mõõtmisandmed ning 

välja raiutud puidu kogus (Muiste 1960; Muiste käsikirjalised andmed aastatel 1965-

1986, viidatud Vildo 2005 kaudu) 

Aasta Vanus, 

a 

H, 

m 

D, 

cm G,
ha

m2

 
Puude 

arv, 

ha

tk
 

Tagavara, 
ha

m3

 

kasvav 

puistu 

välja 

raiutud 

1948 27 17,5 11,5 23,3 1925 251 91 

1957 36 22,7 18,1 24,8 960 281 50 

1965 44 28,7 23,8 27,7 625 371 53 

1972 51 30,5 30,4 31,6 450 443 79 

1986 65 35,5 34,8 36,4 345 532 -* 

2000 79 36,6 40,0 42,1 345 648 -* 

2010 89 37,4 43,0 52,5 340 824 -* 

2013 92 37,5 44,8 53,97 335 849 -* 

* hooldusraiet ei teostatud 

 

Magistritöö autor teostas kvartal 243 eraldusel 6 triploidsete haabade tüvemädaniku 

juurekaelas paiknemise väljaselgitamiseks proovitükil nr 3 mõõtmisi resistograafiga 

“Rinntech Resistograph 4453-S”, millega uuriti igal viiendal esimese rinde haaval 1,3 m 

kõrguselt tüve puidu tugevust. Resistograaf on 3 mm jämeduse puidupuuriga seade, mis 

FHGM
mH

**
6




)ln(** HdHc
H

b
aF 



20 

 

puurimise käigus mõõdab elektrooniliselt puidus tekkivat vastupanu. Puurimise ajal 

trükib seade tulemused jooksvalt välja. Seadme suure mõõtetäpsuse tõttu on võimalik 

väga täpselt mõõta puidu tugevust selle erineval sügavusel (Tseng ja Hsu 2008). Töö 

käigus puuriti resistograafiga puutüve 90˚ nurga all niikaua, kuni oldi veendunud, et 

jõuti puurimisega puidu säsini ehk puidu keskosani. Selleks leiti haava ümbermõõdu 

kaudu puu raadius. Saadud tulemuste põhjal on võimalik hinnata mädaniku hulka 

puidus. Resistograafi mõõtmisandmete skaneeritud lehed on magistritöö lisas failidena.  

 

Magistritöö juhendaja, professor Hardi Tullus, andis töö koostamiseks:  

1. kv 243 eraldusel 6 asuvatel haabade tüvedel olevate samblike nimekirja, mille 

määrasid Tartu Ülikooli vanemteadur Andres Saag ja dotsent Tiina Randlane 

(lisa 1); 

2. Merit Vildo koostatud aruande „Noorte lehtmetsade kasvukäigu ja hooldamise 

katsenäidisalad Järvseljal ja selle lähiümbruses“ (Vildo 2005); 

3. Haavametsa Haaviku katseala infosildi tekstifaili, millest pärineb osa töös 

kasutatavast katseala infost; 

4. arukase ja hübriidhaava noorendike kasvukäigu andmed metsakasvatuse 

osakonna kiirekasvuliste lehtpuude töörühma andmebaasist. 

 

Katseala 6. eraldusel tehti 2005. aastal mulla sügavkaeve (Vildo 2005). Laboris 

analüüsiti järgmisi näitajaid: pHKCl - happesus, Corg - orgaaniline süsinik, ÜldN - 

üldlämmastik, P - fosfor, K - kaalium, Ca - kaltsium, Mg - magneesium, Cu - vask,     

Mn - mangaan, B - boor (tabel 4). 

 

Tabel 4. Mulla keemilised ja füüsikalised näitajad haava hooldusraie katsealal (Vildo 

2005) 
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A * 4 6,5 0,21 35 63 751 67 0,6 23 0,41 

Elg * 4,3 1,2 0,06 38 11 486 35 0,2 6 0,1 

B  * 5,4 1,1 0,02 8 53 1010 453 0,5 52 0,1 

         * Ei määratud. 
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1.1.1 Loodusliku uuenemise katseala 

 

Haavametsa Haavik tekkis 1921. aastal pärast lageraiet loodusliku uuendusena. 

Suurema jälgimise alla võeti haavik 1948. aastal, mil sinna rajati 3 proovitükiga katseala 

(Vildo 2005). Metsa majandamise eeskirja (2006) järgi on Ia boniteedil kasvavas 

haavikus lubatud teha lageraie alates 30. aastast. Seega oleks pidanud see puistu ammu 

lageraiele minema. Kuna tegu on näidis-katsealaga, siis jäeti see puistu aktiivsest metsa 

majandamisest välja.  

 

Puistu osaliseks uuendamiseks tehti 2000./2001. aasta talvel katseala lõunapoolses osas 

lageraie. Raiesmik jäeti vegetatiivsele, juurevõsulisele uuenemisele. Raiesmikule ei 

jäetud ühtegi seemnepuud ega säilikpuud. Lageraiealal kasvas, sarnaselt kv 243 eraldus 

6 kolmandale proovitükile, triploidne haab (Populus tremula f. gigas), kuid raielangi 

idaosas leidus ka kaskesid. Raie eesmärk oli saada vana haavikuga sarnane, väga hea 

kasvuga uus puistu. Lageraie järgselt tarastati raiesmikul eraldusel 6 proovitüki 3 

lähedale 2500 m
2
 suurune ruudukujuline ala, mille külje pikkus oli 50 m. Rajatud aia 

eesmärk oli eemal hoida metsloomi haava looduslikust uuendusest. Raiesmiku idaossa, 

vana kaasiku asemele tekkis kase seemenline uuendus. Tarast väljaspool olev noorendik 

sai juba esimeste raiejärgste aastate jooksul suuri kahjustusi metsloomade poolt     

(joonis 7).  

 

 

Joonis 7. Tarastatud haava noorendik (foto: S. Lokko) 
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2004. aastal jagati tarastatud ala neljaks 625 m
2
 suuruseks proovitükiks (25 x 25 m), kus 

1. ja 4. proovitükil tehti valgustusraie (joonis 8). 2005. aastal raiuti neilt proovitükkidelt  

välja loodusliku uuendusena tekkinud kõik teised puuliigid ning ka osad 1. ja 4. 

proovitüki haavad. Pärast raiet nummerdati kõikidel proovitükkidel 15 puud ning neil 

mõõdeti kõrgused ja rinnasdiameetrid. Mõõdetud tulemused on esitatud tabelis 5 (Vildo 

2005). 

 

N

1 2

3 4

50m

2
5
m

Ürgmetsa Järvseljaautotee

Pt 3

3
5

m

15m
Tarastamata ala

 

Joonis 8. Proovitükkide paigutus tarastatud katsealal 

 

Tabel 5. Haava loodusliku uuenemise katseala 2005. aasta takseernäitajad                    

(± standardviga) (Vildo 2005) 

  Proovitükk 

  1. 2. 3. 4. 

Keskmine rinnasdiameeter, cm 1,1 ±0,1 1,5±0,1 1,4±0,1 1,7±0,1 

Keskmine kõrgus, m 2,5±0,1 3,0±0,1 3,3±0,2 3,2±0,1 

Puid hektaril, tk/ha 6250 9375 20052 7812 

 

2009. aastal tehti 1. ja 4. proovitükil tugeva-astmeline harvendus. Pärast raiet oli 1. 

proovitükil 130 puud (2080 puud hektari kohta) ning 4. proovitükil 125 puud (2000 

puud hektari kohta). Proovitükid 2 ja 3 olid kontroll-alad.  
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Autori osalusel nummerdasid 2009. aasta suvel Eesti Maaülikooli bakalaureuse astme 

metsatööstuse teise kursuse tudengid kõik esimese ja neljanda proovitüki ning mõned 

juhuslikult valitud teise ja kolmanda proovitüki puud. Tööde käigus mõõdeti puudel 

diameetrid (1,3 m kõrguselt) täpsusklupiga ning kõrgused elektroonilise 

kõrgusmõõtjaga Vertex. Mõõtmisi korrati 2010. aasta suvel, kui abiks olid EMÜ 

metsakasvatuse bakalaureuse astme tudengid (Lokko 2010) ning magistritöö autori 

poolt 2013. aasta novembris. Haava loodusliku uuenduse katseala mõõtmisandmed on   

lisas 6.  

 

2010. aasta suvel rajati magistritöö autori poolt metsloomade mõju uurimiseks 

tarastatud ala kõrvale 525 m
2
 suurune proovitükk, mille mõõtmed ja paigutus tarastatud 

ala suhtes on kujutatud joonisel 8. Proovitüki kõik puud nummerdati, ning mõõdeti 

rinnasdiameter 1,3 m kõrguselt täpsusklupiga. Mõõtmisi korrati 2013. aasta lõpus, kui 

mõõdeti juhuslikelt puudelt elektroonilise kõrgusmõõtjaga Vertex kõrgus ja 

rinnasdiameeter. Tarastamata noorendikus olid puud saanud põtrade poolt suuri 

kahjustusi ja seega polnud võimalik kõigi puude rinnasdiameetrit täpselt mõõta. Põtrade 

kooritud ala puul paiknes enam-vähem rinna kõrgusel ning kuna koore haavandi ääred 

paisuvad mädaniku tõttu ülesse, ei jää kohta, kust rinnasdiameetrit klupiga mõõta. 

Kahjustuste ulatusest annab ettekujutuse joonis 9. Haigustekitajate määramiseks võeti 

noorendikust 2012. aasta talvel 20 haaba. 

 

 

Joonis 9. Põdrakahjustus aiast väljas olevas haavikus (foto: S. Lokko) 
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1.2 Andmetöötlus 

 

Välitööde käigus magistritöö autori mõõdetud andmete ja varem kirjanduses avaldatud 

mõõtmisandmete põhjal leiti katseala proovitükkide tagavarad ja täiused all olevate 

valemite järgi. Üle 6 m keskmise kõrgusega puistu tagavara arvutati Metsa korraldamise 

juhendis (2009) avaldatud valemiga: 

 

                     ,,                                  (2) 

 

kus M - puistu tagavara (tm/ha), G - puistu rinnaspindalade summa (m
2
/ha), H - puistu 

keskmine kõrgus (m), F - puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv. 

 

Puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv - F, leiti Metsa korraldamise juhendis (2009) 

avaldatud valemiga: 

 

                      ,                     (3) 

 

kus F - puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv, H - puistu keskmine kõrgus (m). Haava 

kordajad on a = 0,8813; b = -0,595; c = 0,0437; d = -0,1969. Pärna kordajad on a =        

-1,6715; b = 7,5641; c = -0,3429; d = 1,1006. 

Puistute täiused arvutati Metsa korraldamise juhendis (2009) avaldatud valemina: 

 

T= 100*
nG

G
,             (4) 

 

kus T - puistu täius protsentides, G - puistu rinnaspindalade summa (m
2
/ha),                

Gn - normaalpuistu rinnaspindalade summa (m
2
/ha). 

  

Normaalpuistu rinnaspindalade summa leiti Metsa korraldamise juhendis (2009) 

avaldatud valemiga: 

 

 HdHcHbaGn *** 2  ,            (5) 
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kus Gn - normaalpuistu rinnaspindalade summa (m
2
/ha), H - rinde keskmine kõrgus (m). 

Haava kordajad on a = 7,93, b = 1,4932, c = -0,0076, d = -0,9684. Pärna kordajad on a = 

11,65; b = 2,0183; c = -0,0155; d = -4,4908.  

 

Tagavarade võrdlemisel A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi kasvuprognoosiga 

kasutati tabelis 6 esitatud vormiarve (F). 

 

Tabel 6. A. V. Tjurini Ia boniteedi haaviku vormiarvud F (Krigul 1971) 

Vanus, a 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vormiarv 0,527 0,499 0,478 0,46 0,448 0,44 0,435 0,432 0,43 0,429 
 

 

1.2.1 Statistiline analüüs 

 

Välitööde käigus saadud takseerandmed sisestati MicroSoft Excel 2010 programmi faili. 

Kogutud andmeid analüüsiti statistikaprogrammis R (R Development Core Team 2013). 

Proovitükkidele leiti kogutud andmestiku põhjal puistu kõrgust ja rinnasdiameetrit 

iseloomustavad statistilised karakteristikud: aritmeetiline keskmine, maksimaalne 

väärtus, minimaalne väärtus, standardhälve, dispersioon, standardviga, keskväärtuse 

95%-lised usalduspiirid ning variatsioonikordaja (variatsioonikordaja = (standardhälve/ 

aritmeetiline keskmine) * 100) (Kiviste 2007). Mõned mõõtmisandmete keskmised 

näitajad on esitatud tabelites koos standardveaga (± standardviga). Tunnuste vahel 

seoste kirjeldamiseks kasutati regressioonianalüüsi, kus regressioonivõrrandite sobivuse 

hindamisel kasutati determinatsioonikordajat (R
2
) ning olulisuse tõenäosust (p).  

Andmete sobivust normaaljaotusele hinnati Shapiro-Wilki testiga. Kahe grupi 

keskväärtuste võrdlemiseks kasutati t-testi. Puistu kõrguskasvu prognoosimiseks 

kasutati Weibulli funktsiooni. Kõikide testide puhul kasutati olulisuse nivood α = 0,05. 
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1.4 Puhaskultuuride isoleerimine 

 

2010. aastal tehtud bakalaureusetöös „Haavikute majandamine Järvselja ÕKMK-s 

kvartal 243 asuva näidiskatseala põhjal” (Lokko 2010) tekkis küsimus, miks ei kasva 

noor haavik võrreldes proovitükil 3 oleva puistuga sama kiiresti. Tjurini (Krigul 1971) 

järgi on Ia boniteedi 10-aastase haaviku keskmine kõrgus 7,5 m ning diameeter 6,5 cm. 

Katseala 10-aastasel noorendikul olid vastavad näitajad 6,2 m ning 4,1 cm. Seega oli 

katseala haabade kõrgus võrreldes Tjurini andmetega 83% ning diameeter 63%. 

Seevastu proovitükil 3 kasvava vana haaviku kõrgus võrreldes Tjurini  80-aastase 

haavikuga oli 133% ning diameeter 147%.  

  

Tekkinud küsimusele lahendust otsides oletati, et võibolla on haavataeliku (P. tremulae) 

poolt tekitatud valgemädanik levinud vana metsapõlvkonna juurtest tekkinud haava 

uuendusse ning sellepärast on noorendiku kasv aeglustunud. Kuigi kirjanduses on 

valdavaks seisukohaks, et haavataelik ei levi edasi juurte kaudu (Tamm 2000; Krigul 

1962), pole ükski autor seda uurimisega kinnitanud. Samas haavataeliku levikut juurte 

abil vana puistu kändudest tekkinud noorendikku toetab asjaolu, et haabade juured on 

omavahel ühenduses ning välja raiutud haabade juurestik jääb tekkinud uuenduse 

käsutusse (Tullus 2009). 

 

Hüpoteesi kontrollimiseks võttis magistritöö autor tarastamata alalt 20-lt nummerdatud 

puult proovid. Valitud puudel oli pooltel põdrakahjustus ning pooltel polnud nähtavat 

tüvevigastust. Igalt puult võeti kaks 10–20 cm pikkust tüve juppi: võimalikult maa 

lähedalt juurekaelalt ning 1,3 meetri kõrguselt. Kahjustatud puudel võeti rinnakõrguselt 

proovid nii, et piki tüve jääks proovile kahjustuse äär. Mädanikutekitajate levimise 

vältimiseks eraldati kahjustatud puude proovid tervete puude proovidest. Enne järgmist 

etappi kirjeldati haabade tüvedelt võetud tükide pinnalt visuaalselt määratav mädanik. 

Kirjeldused on lisas 7. Ainult kahel võetud puul puudus visuaalsel hindamisel puidus 

mädanik või puidu tumenemine.  

 

Haabadelt proovide võtmine oli vajalik, et kontrollida puhaskultuuri meetodi abil 

haavataeliku olemasolu. Puhaskultuuri isoleerimise meetodiga üritatakse kasvatada 
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kunstlikul söötmel välja mõnda seenpatogeeni. Sööde on steriliseeritud 2%-line 

virdeagar, mis koosneb vaid seene arenguks vajalikest komponentidest. Kui arengu 

käigus tekib söötmele mitu erinevat seent, saab huvipakkuva seene ümber külvata, mille 

väljakasvamisel saab määrata konkreetse patogeeni (Drenkhan et al. 2013).  

 

Isoleerimiseks vajalikud proovid saadi haavanoorendikust võetud tüvejuppidelt. Kõik 

vajalikud eeltööd tehti steriilses keskkonnas – enne igat uue proovi võtmist 

desinfitseeriti tööpind ja töövahendid (saag, nuga, haamer) piiritusega. Töö autor 

kasutas töötamise ajal kummikindaid, mida puhastati enne järgmise proovi võtmist 

piiritusega. 

 

Isoleerimiseks vajalike puidutükkide ettevalmistamisel avastati puult nr 0861 tüüka 

osast tõuk (joonis 10), mis osutus suure-haavasiku Saperda charcharias L. tõuguks, 

mille määramisel konsulteeris magistritöö autor Eesti Maaülikooli Metsakasvatuse 

osakonna dotsent Kaljo Voolmaga. 

 

 

Joonis 10. Puu nr 0862 tüükast leitud suure-haavasiku (S. charcharias) tõuk (foto: S. 

Lokko) 
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Haiguste isoleerimiseks võeti igalt puutükilt mõne millimeetri paksune laast, mis pandi 

laminaarkapis söötmele kasvama. Vajalikud laastud võeti puidutükkidelt pärast 

pealiskihi mahavõtmist, kahjustatud ja terve puiduga piirnevalt alalt, kus paikneb 

mädanikutekitaja. 

 

Esimesed 20 proovi võeti 2012. aasta novembri alguses järgmistelt puudelt: 0837; 0873; 

0939; 0955; 0967; 0885; 0886; 0928; 0844; 0812, millest viimased 5 olid tervetelt 

haabadelt. Igalt puult võeti kaks proovi – juurekaelalt ja rinnakõrguselt, mis pandi 

sarnaselt Kai Kattai magistritöös (2012) kasutatud virdeagari söötmele kasvama. 

Kultuurid jäeti kasvama toatemperatuurile. Mõne nädala pärast toimunud vaatlusel 

selgus, et 11 proovil hakkas bakter vohama. Kahele proovile tekkis hallitus ning viiel 

proovil oli näha mõne seene arengut. Neile viiele proovile, kus ei hakanud bakter ega 

hallitus vohama, tehti ümberkülv uuele söötmele. Ümber külvati järgmistelt puudelt 

võetud proovid: 0939 juurekaelal (edaspidi JK), 0928 tüveosa (edaspidi TÜ), 0955 JK, 

0962 TÜ, 0812 JK. Antud proovidest ei määratud ühtegi patogeeni – vohama hakkas 

bakter või hallitus. 

 

Kuna esimesed proovid tulemust ei andnud, korrati isoleerimist, milleks võeti detsembri 

alguses proovid uutelt haabadelt (0902; 0948; 0862; 0891; 0890; 0839; 0918;  0860; 

0805 ;0900). Igalt puult võeti 4 proovi – kaks juurekaelalt ja kaks rinnasdiameetri 

kõrguselt. Pärast isoleerimiseks vajalike puidulaastude võtmist säilitati haabadelt võetud 

proovid. Säilitamiseks pandi proovid Petri tassides külmikusse. Bakteri vohamise 

vältimiseks kasutati nende proovide puhul kahte erinevat söödet: esimeste proovide 

korral kasutati 2%-list virdeagara söödet ning baktersöödet, mis pärsib bakteri kasvu. 

Baktersööde valmistati järgmiselt: 1 liitrile veele lisati 20 g malt ekstrakti (OXOID) ja 

15 g agar-tehnilist (OXOID), mis segamise järel kuumutati kuni keemiseni. Seejärel 

autoklaaviti 60 minutit 106 ˚C juures, pärast mida lisati segule hulka 230 mg 

thiabendacol’i ja 1 ml lactic acid’i. Seejärel kallati segu Petri tassidesse hanguma 

(Drenkhan et al. 2013). Puidupala pinnapealse saaste hävitamiseks hoiti puidulaastu 

enne söötmele panemist leegis. 
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Kahe nädala möödumisel toimunud vaatlusel selgus, et baktersöötmetele pandud 

proovides ei kasvanud midagi. Seevastu virgesöötmele pandud proovidest enamuses, oli 

läinud midagi kasvama. 2013. aasta jaanuaris vaadati kõik kasvama pandud proovid üle 

ning selgus, et mitmetelt proovidelt kasvas välja erinevaid seeni : 0891 JK, virdeagar 

(edaspidi Virde); 0902 JK, baktersööde (edaspidi Bakter); 0900 JK, Virde; 0860 TÜ, 

Virde; 0918 TÜ, Bakter. Ülejäänud proovidest ei kasvanud midagi, vohama oli hakanud 

bakterid või hallitusseened. Välja arenenud seente võrdlemisel haavateliku 

puhaskultuuriga (joonis 11) järeldus, et isoleeritud proovidest ei arenenud välja ühtegi 

haavataelikule sarnast kultuuri. Pilt tehti magistritöö autori poolt DNA määrangu 

tulemusel kinnitatud haavataeliku (P. tremulae (Bond.) Bond) puhaskultuurist. 

 

 

Joonis 11. DNA analüüsiga kinnitatud haavataeliku (P. tremulae ) (foto: S. Lokko) 

 

 

1.5 DNA analüüsid 

 

1.5.1 Proovide kogumine 

 

Proovide isoleerimine ei tuvastanud haabadel haavataeliku olemasolu. Kuna 

isoleerimise käigus ei suudetud välja kasvatada ühtegi mädanikutekitajat, otsustati teha 

säilitatud proovidele analüüs haavataeliku DNA põhiste liigispetsiifilise markeriga (Riit 
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2014). Liigispetsiifiliste markerite kasutamisel on vaja referentsi. Seepärast kasvatati 

esmalt välja haavataeliku (P. tremulae ) puhaskultuur ning täpseks määramiseks eraldati 

DNA. Haavataeliku viljakehad korjati 21.01.2013 Tartumaalt, Tõrvandis kasvavatelt 

harilikelt haabadelt. Puhaskultuuri isoleeriti haavataelik kolmelt eri haaval kasvanud 

haavataeliku viljakehast. Puhaskultuuri (joonis 12) saadi vaid ühe haavataeliku proov. 

 

 

Joonis 12. Haavataeliku (P. tremulae) puhaskultuurid (foto: S. Lokko) 

 

Puhaskultuuridest, viljakehast ja proovipuudelt pärinevast haava puidust DNA 

eraldamise kõik vajalikud protseduurid viidi läbi Eesti Maaülikooli Metsandus- ja 

maaehitusinstituudi metsapatoloogia laboris dotsent Rein Drenkhani ja laborant Kalev 

Adamsoni juhendamisel. Uurimiseks vajalikud puidutükid saadi isoleerimisest säilitatud 

proovidelt. Niemelä (2008) järgi võib tekitada haabadele südamemädanikku lisaks 

haavataelikule ka haava-tuletaelik (Phellinus populicola). Katsealalt südamemädaniku 

tekitaja kinnitamiseks toodi lisaproove DNA eraldamiseks järgmistelt haava 

harvendusraie katseala haabadelt: 0045 (pt 3), 0060 (pt 3), 0103 (pt 1), 0107 (pt 1). 

Proove võeti juurdekasvupuuriga maapinna lähedalt ning saadud puursüdamikud pandi 

eraldi puhastesse kottidesse, mis markeeriti vasavalt puu numbri ja kuupäevaga. Lisaks 

võeti puudelt 0045 ja 0107 arvatavad haavataeliku viljakehad. 3. proovitüki puud 0045 

ja 0060 valiti välja resistograafi tulemuste põhjal, mis näitasid mädaniku olemasolu 
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juurekaelas. Enne proovi võtmist puhastati piiritusega kõik töövahendid 

(juurdekasvupuur ja nuga).  

 

 

1.5.2 DNA eraldamine 

 

Eeltööna lõigati igast puidutükist võimalikult puhtas keskkonnas väikesed puidulaastud, 

mis säilitati kuni DNA eraldamiseni Eppendorf tuubides sügavkülmikus temperatuuril  

–20 ºC. Enne laastude lõikamist puhastati piiritusega kõik tööpinnad ja töövahendid 

(skalpell, nuga). Haavataeliku viljakehadelt võeti proovid viljakeha seest (skalpelliga 

lõigati pealmine kiht maha, mille alt saadi viljakeha tükke) ning säilitati sarnaselt 

puidust võetud proovidega. Töö autor kandis kõikide DNA eraldamise protseduuride 

käigus kummikindaid ning puhastas neid enne iga prooviga töötamist. 

 

DNA eraldamiseks purustati 2 ml Eppendorf tuubides olevad puidutükid liiva ja 

metallkuulidega, milleks kasutati masinat Retsc MM 400 (Retsch GmbH, Haan, 

Saksamaa). DNA eraldamiseks kasutati Kit’i E.Z.N.A. FUNGAL DNA Mini Kit 

(Omega Bio-Tek, Inc., USA). Tööde käigus järgiti spetsiaalset tootjapoolset protokolli. 

Eraldatud DNA säilitati kuni PCR segu valmistamiseni sügavkülmikus temperatuuril    

–20 ºC. 

 

 

1.5.2 PCR segu valmistamine 

 

PCRi segu ning PCR tsüklid olid samad seene universaalpraimerite kasutamisel, mis on 

kasutatud artiklis Drenkhan et al. (2014). Puhaskultuurist ja puidust seeneliikide 

määramiseks kasutati järjestusanalüüsi (sekveneerimist) ning kõrgemate seenerühmade 

praimereid ITS1F (5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3’) (Gardens ja Bruns 

1993) ning seente universaalpraimerit ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) 

(White et al. 1990). PCR erines vaid liigispetsiifiliste praimerite kasutamisel, kus 

haavataeliku (P. tremulae) otsimiseks puidus kasutati spetsiifiliselt disainitud PCR-ITS 
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praimereid ning kus praimerite seondumistemperatuur oli 66 ˚C (Drenkhan et al. 2014; 

Riit 2014). 

 

 

1.5.3 PCR produkti kontroll agaroosgeelis 

 

Valmistati 1%-line agaroosgeel, mis koosnes 1 g agaroosist (SeaKem® LE Agarose, 

Lonza), 100 ml 0,5 x TBE-d (Trisboraat-EDTA, Sigma) puhvrist ning 9 μl 

etiidiumbromiidist (EtBr, Naxo OÜ). Kuna PCR sisaldas rohelist värvi, kanti pärast 

geeli tahkumist lisavärvideta PCR segu geelile. Järgmiseks laeti geeli DNA Ladder, 

DNA fragmendi pikkusega vahemikus 100 – 1000 bp (Naxo OÜ). PCRi produkti  

elektroforees toimus eelnevalt valmistatud 1%-lises agaroosgeelis 55 minuti jooksul 75 

V pinge juures. Amplifitseeritud DNA lõigu olemasolu ning selle pikkus geelil tehti 

kindlaks UV kiirte all, kasutades transilluminaatorit Quantum ST4-3026/WL/25M ning 

töödeldi tarkvaraga Quantum ST4 Express v16.04 (Drenkhan et al. 2013). 

Liigispetsiifiliste praimerite kasutamisel on puidus esineva vastava patogeeni DNA 

amplifitseerunud ja geelis n.ö band (triip) nähtav, aga kui band’i ei teki, pole ka proov 

nakatanud. 

 

 

1.5.4 Proovide sekveneerimine 

 

Teadmata seeneliikide määramiseks kasutati ITS piirkonna sekveneerimist viielt 

proovilt eraldatud DNAst. Vastavate PCR produktide sekveneermised viidi läbi Tartu 

Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis, kus toimus ka DNA puhastamine ja 

ettevalmistustöö sekveneerimiseks. DNA järjestusi analüüsiti programmiga Bioedit 4.8 

(Gene Codes, AnnArbor, USA). Saadud tulemusi võrreldi rahvusvahelises geenipangas 

(National Center …) olevate seeneliikide andmetega. 
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2. Haab 

 

Harilik haab (Populus tremula L.) kuulub pajuliste sugukonna (Salicaceae Mirb.) 

perekonda pappel (Populus L.) (Laas 1987). Paljude maade metsandusteadlased on 

jaotanud perekonna Populus L. erinevateks alamühikuteks. Paplite perekonda kirjeldas  

esimesena 1828. aastal Šveitsi botaanik J. E. Dubyle. Ta jaotas perekonna kaheks 

rühmaks: Leuce ja Aigeiros. Arvestatava bioloogilise süsteemina jaotas 1905. aastal L.-

A. Dode perekonna papli kolmeks alamperekonnaks. Tema klassfikatsiooni peetakse 

paplite süstemaatika aluseks veel tänapäevalgi. 1950. aastal otsustas Rahvusvaheline 

Paplikomisjon jaotada perekonna viieks sektsiooniks (Turanga, Populus, Aigeiros, 

Tacamahaca , Leucoides). Sektsioon Populus jaguneb kaheks alamsektsiooniks – 

Populus ja Trepidae, viimasesse kuulub ka harilik haab (P. tremula L.). Selline 

sektsioonideks jaotamine iseloomustab hästi liikide morfoloogilisi ja bioloogilisi 

erinevusi. Antud süsteem on leidnud toetust ka Eestis ning kehtib siin tänaseni (Tamm 

2000; Laas 1987). Erinevad autorid on mõnda sektsiooni või alamperekonda teisiti 

nimetanud, kuid süstemaatiline ülesehitus jääb samaks. Eestis leidub papliliike 

sektsioonidest Populus, Aigeiros ja TacamahacaI (Tamm 2000). 

 

Palju lahkarvamusi on põhjustanud liikide arv perekonnas. Erimeelsused on tekkinud 

liikide omaduste määratlemisest ning suurest papli lehtede tunnuste varieeruvusest. 

Tihtipeale võidi vorme ja hübriide liikidena kirjeldada. Tamme (2000) järgi levib 

üldiselt arvamus, et liikide arv perekonnas võib olla 22–85. 

 

Harilik haab on väga laia areaaliga liik. Levinud on ta peaaegu kogu Euraasia mandril 

(23˚ põhjalaiuselt lõunas kuni 70˚ põhjas). Tamme järgi (2000) on tema parimaks 

kasvualaks 53
o
–60

o
 põhjalaiusel. Selle järgi jääb Eesti haava kasvu optimumi 

põhjapiirile. Põhjas kasvab haab tundras, kuni metsade leviku põhjapiirini. Lõunas 
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kasvab haab isegi poolkõrbetes ja steppides. Eestis kasvab harilik haab enamasti 

metsapuu ja puistutena ida- ning lõunaosas (Sibul 2009). 

 

Laasi (1987) järgi eelistab harilik haab viljakaid, huumusrikkaid, nõrgalt leetunud või 

nõrgalt karbonaatseid saviliiv- ja liivsavimuldi, kust ta heades kasvutingimustes on väga 

kiirekasvuline. Leviku põhjapiiril, ekstreemsetes oludes, kasvab haab madala põõsana. 

Kliima suhtes on puu täiesti külmakindel, sellele annab kinnitust ka tema lai areaal. 

Vares (Vares et al. 2003) on täheldanud, et harilik haab on väheviljakatel aladel 

mädanikele vastuvõtlikum. 

 

 

2.1 Morfoloogiline ja bioloogiline iseloomustus 

 

Harilik haab (P. tremula L.) on sirgetüveline puu. Haava tüvi on silinderjas ning väikese 

koondega, läbimõõt tavaliselt kuni 1 m. Puu kasvab tavaliselt kuni 30 m kõrguseks 

(Vares et al. 2003). Tamme (2000) andmetel on leitud 42 m kõrguseid haabu. Relve 

(2007) järgi kasvab Eesti kõrgeim haab Meeksi vallas, Järvselja metskonnas, mille 

kõrgus oli 2003. aastal 40 m. 2013. aastal teostas Haavametsa Haavikus kõrguse 

mõõtmisi metstakseerimise spetsialistidest koosnev komisjon. Puu kõrgus mõõdeti 

maapinnalt, milleks kasutati tahhümeetrit. Seni avaldamata andmete esialgne töötlemine 

on andnud triploidse haava kõrguseks 41,6 m. Suurima rinnasümbermõõduga haab 

kasvab Jõgevamaal Pikknurme metskonnas, selle ümbermõõt on 431 cm (Kuresoo et al. 

2005). 

 

Harilik haab on väga valguslembene ning arvatakse, et boreaalsete metsade lehtpuudest 

esikohal (Vares et al. 2003). Eriti kiiresti langevad noortes, tihedates haavikutes võra 

alumised oksad. Ülo Tamme (1969) järgi püsivad tüvel kuivanud oksatüükad suhteliselt 

kaua, mistõttu loetakse haaba halvasti laasuvaks puuliigiks. Haava halba laasuvust 

kinnitas uurimustöödes ka Krigul (1962, 1968). Tüve alaosas võivad tüükad püsida kuni 

15 aastat. Raieküpsetes haavikutes ulatub tavaliselt oksavaba tüvi maksimaalselt 3–4 

meetrini. Puistus kasvavatel haabadel on võra laisilinderjas või munajas, üksikult 

kasvavatel puudel aga laiuv ja ümarovaalne. Noortes haavikutes asub enamasti võra 
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laiem osa alumises kolmandikus, mis vananedes puu ladva poole nihkub. Vanemate 

puude võra muutub laiemaks ja ümaramaks. Vanematel puudel on okste kinnitusnurk 

keskmiselt 60˚, kõrgemal võras 45˚ või vähem (Tamm 2000). 

 

Noorte haabade ja vanemate puude ülemise tüve osa koor on rohekas, rohekashall või 

hallikas. Tüvi püsib kaua siledana, hiljem tekib tumehall pikutiste rõmedega korp. Haab 

on maltspuiduline. Puit on valge, mõnikord roheka varjundiga (Laas 1987; Tamm 

2000). Õhukuiva puidu tihedus on 490 – 540 kg/m
3
, mistõttu on ta kerge, lihtsasti 

lõhestatav ja seega väga hästi töödeldav. Puidu otsapinna kõvadus on 320–360 Janka, 

radiaalpinnal 250–270 Janka (Saarmann ja Veibri 2006). Aastarõngaste piirjoon on 

ebaselge (Laas 1987) ning säsikiired väga kitsad (Tamm 2000). 

 

Haava pungad on läikivad, terava tipuga ning piklikmunajad, värvuselt hele- kuni tume 

punakaspruunid. Ladvapung on koonusjas. Lehepungad on 6–17 mm pikad, 3–6 mm 

laiad ning õiepungadest märgatavalt väiksemad (Laas 1987). Lehed on peaaegu 

ümmargused või ümarrombjad, 3–5 (7) cm laiad, pealt tumerohelised. Serv on jämedalt 

tömpsaagjas või laineliselt täkiline. Kuna lehe laius ja pikkus on peaaegu võrdsed ning 

leheroots on pikk (5 cm) ja lapergune, tekitab iga väiksemgi õhuliikumine lehtede 

liikuvust. Selle tähelepaneku järgi on ka harilik haab omale nime sanud – Populus 

tremula, kus ladinakeelne tremula tähendab eesti keeles värisemist (Tamm 1969). 

Tamme (2000) järgi oleneb lehtede suurus puu soolisest kuuluvusest, puhkemisajast, 

kasvukohast ja ploidsusastmest. Hiljem puhkenud ja viljakamal kasvukohal kasvaval 

puul on suuremad lehed. Samuti on triploidse haava lehed suuremad kui diploidsel ning 

isaspuude lehed suuremad, kui emaspuudel. Haava lehtede ja võrsete kasvu algus sõltub 

välistest temperatuuridest. Katseliselt on tõestatud (Tamm 2000), et haavavõrsete kasv 

algab pärast mulla temperatuuri tõusmist 10 ˚C-ni, sellele järgneb mõne päeva pärast 

juurte kasv. Tamme ja Kurmi (2001) järgi lõpeb lehtede kasv 20–30 päeva pärast 

lehtimist. Noorte võrsete ja vesivõsude lehed on palju suuremad, kolmnurkjasmunajad 

ning teravneva tipuga. Noored võrsed on ümmargused, paljad, läikivad ning 

pruunikasrohelised. Võrsed jagunevad pikk- ja lühivõrseteks. Lühivõrsed on 

jämedamad, natukene kõverdunud ning neist arenevad õiepungad (Laas 1987; Tamm 

2000).   
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Haab on kahekojaline, st puu  emas- ja isasõied asuvad eri puudel. Õied asuvad 

rippuvates õisikutes ehk urbades. Haab on tuultolmleja. Paul Reimi (1930) hinnangul on 

õitsemisajal isasõisikud emasõisikutest pikemad, pärast õitsemist on aga sageli pikemad 

emasõisikud. Ülo Tamme (2000) järgi võivad emasõisikud pärast õitsemist kasvada 

kuni kaks korda pikemaks. Värvuselt raskendab nende eristamist asjaolu, et mõlemate 

kattesoomused on hallide karvadega. Isasurvad on 7–12 cm pikkused ja 1–2 cm laiused 

ning neis on keskmiselt 8 tolmukat. Õitseajal on tänu painduvamale teljele isasurvad 

emasurbadest tuules liikuvamad. Emasurvad on õitsemisajal 5–6 cm pikkused. Nende 

sigimik on roheka värvusega, piklikovaalne ning kahe punaka emakasuudmega (Reim 

1930). 

 

Õitsemise algus oleneb ilmastikust ning Tamme (2000) üldistustel võib õitsemise 

amplituud olla kuni 21 päeva. Tavaliselt toimub õitsemine aprilli teisel poolel ning 

kestab 6 päeva, Reimi (1930) vaatlusandmetel aga aprilli viimasel päeval. Samuti 

täheldas ta, et üksikute haabade tolmukate tühjenemine päiksepaistelise ilma korral võib 

toimuda ühe päeva jooksul. Haab alustab õitsemist 10–30 aasta vanuselt, erinevus 

tuleneb tema bioloogilistest ja ökoloogilistest iseärasustest (Tamm 2000). Reimi (1930) 

tähelepanekutel hakkavad kuivematel kasvukohtadel haavad õitsema varem kui 

niiskematel. Lisaks algab üksikult kasvaval haaval õitseiga üldiselt varem. 

 

Reimi (1930) hinnangul on haavikus isaspuid kuni 2 korda rohkem kui emaspuid. Isas- 

ja emaspuude arvukust seostatakse erineva nõudlikkusega kasvukohatingimuste suhtes. 

Tavaliselt kasvavad nad rühmiti, kuni hektari suurustel aladel. Tamme (2000) järgi on 

täheldatud, et emaspuud paiknevad pigem reljeefi madalamatel osadel – lammialadel. 

Isaspuude osatähtsus suureneb kasvukohatingimuste halvenemisel (Reim 1930).  

 

Haava tolmuterad on kollakad, pealt siledad ja ümmarguse kujuga, mis võivad levida 

kuni 90 m kaugusele ja 10 m kõrgusele. Kõige paremini levib tolm päeva keskel (Tamm 

2000). Haava vili on kahepoolselt avanev kupar, kus asuvad ka lendkarvadega 

varustatud pirnikujulised seemned. Reimi (1930) järgi varieerub seemnete pikkus 0,9 ja 

1,2 mm, laius 0,3–0,6 mm ning paksus 0,2–0,4 mm vahel. 1000 seemne mass on 

keskmiselt 0,12 g ning rikkalikul seemneaastal võib ühe puu seemnetoodang olla 54 
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miljonit. Peamised massi erinevused tulenevad seemnete arvust puul – mida vähem on 

seemneid, seda suuremad nad on. Samuti on looduses valminud seemned raskemad kui 

ruumis järelvalminud seemned. Seemnete värv oleneb urbade kogumisajast – mida 

varem urvad enne seemnete valmimist korjatakse, seda heledamad seemned saadakse. 

Haab õitseb igal aastal, kuid rikkalikud seemneaastad korduvad 3–4 aasta tagant või 

veel harvemgi (Reim 1930). 

 

Olenemata suurest haava seemnete arvust, on tähtsaim haava vegetatiivne paljunemine. 

Haava seemnetel on küll suur idanevus (85–100%), kuid nad on väikesed ning tekkinud 

tõusmed on väga nõrgad. Pöördumatut kahju võib tekitada isegi tugev vihmasadu, kuid 

kõige ohtlikumaks kujuneb tõusmetele rohttaimede konkurents (Tamm 2000). Haava 

vegetatiivne paljunemine põhineb restitutsioonivõimel. See tähendab nähtust, kus puust 

eraldatud vegetatiivsetele osadele saavad tekkida puuduvad organid – maapealsetele 

võrsetele tekivad juured, juurtele maapealsed võrsed ning lehtedele tekkinud 

kasvupunktide kaudu välja arenenud võrsed ja juured (Reim 1930). Haava 

maapinnalähedased juured ulatuvad tüvest väga kaugele, mistõttu saab üks puu anda 

juurevõsusid laial maa-alal. Tavaliselt ulatuvad juurevõsud emapuust 20–25 m 

kaugusele, kuid Reim (1930) on täheldanud ka 55 m kaugusel emapuust olevaid 

juurevõsusid. Nii võib vana haab hõivata 1000–1200 m
2
 suuruse ala. Reimi (1930) 

uurimustest tuleneb, et juurevõsude teket ei mõjuta vanametsa vanus, sest sealsed 

juurevõsud tekivad puude peenematest juurtest. Kõige rohkem juurevõsusid tekib 

maapinna lähedal – 1,1 kuni 2 cm sügavusel olevatel juurtel. Üle 3 cm sügavusel 

olevatel juurtel tekib harva juurevõsusid. Juurevõsud võivad tekkida juba üheaastastel 

juurtel, kuid enamasti tekivad nad 3 – 6-aastastel ning harva üle 15-aastastel juurtel. 

Juurevõsude teke intensiivistub juurte vigastamisel. Seda meetodit on kasutatud ka uue 

haaviku loomiseks (Reim 1930). Laasi (1987) hinnangul annab haab kännuvõsusid vaid 

noores eas ning üle 20- kuni 40- aastastel puudel seda ei esine. 
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2.2 Haava vormid 

 

Tänu laiale haava areaalile ning suurele morfoloogilisele muutlikkusele on haaval 

mitmeid vorme. Tamme (2000) järgi on kirjeldatud järgmisi looduslikke vorme: 

 f. flagelliformis Karhu – harvaesinev, harilikust haavast suuremate lehtede ja 

püstiste okstega vorm; 

 f. microphylla G. Hartm. – esmakordselt 1996. aastal Rootsis kirjeldatud madal 

(5–10 m) ja väikeste lehtedega (lehelaba 1–1,5 cm) puu; 

 f. sallensis Hämet-Ahti – Soomes kirjeldatud madal (0,1 m kõrgune), 1–2 m 

pikkuste okstega põõsas. Lehed on sarnased hariliku haava lehtedele; 

 f. villosa (A. F. Làng) Wesm. – lehed ning kuni 2- aastased kasvud on 

viltjaskarvased; 

 f. flabellata Hyl. – Rootsis kirjeldatud harvaesinev vorm, mille lehelaba on 2–

3,5 cm pikkune ning kiiljale lehelabale järgneb tihedate hammastega tipuosa. 

Esineb ka Soomes; 

 f. freynii Hervier – laialt ovaalsete lehtedega haava vorm. Kirjeldatud Kesk- 

Euroopas, kuid esineb ka mujal; 

 f. paucidentala Hyl. – vaid Rootsis esinev vorm. Lehed on harva sakilise servaga 

ning tipust teravad; 

 f. gigas Nilsson-Ehle – esmakordselt 1935. aastal Rootsis kirjeldatud hariliku 

haava triploidne vorm. Esineb ka mujal, sealjuures ka Eestis. 

 

Haava tuntuimad dekoratiivvormid on Ülo Tamme (2000) järgi: 

 ‘Erecta’ – püramiidtamme meenutav väga kitsa võraga (läbimõõt ainult paar 

meetrit) puu. Levinud laialdaselt linnahaljastuses; 

 ‘Pendula’ – Inglismaalt 1787. aastal leitud rippuvate okstega leinavorm; 

 ‘Pyramidalis’ – peenikeste ülespoole suunatud okstega ning kitsa koonusja 

võraga puu; 

 ‘Purpurea’ – Inglismaal kirjeldatud punakate lehtedega emaskloon; 

 ‘Tapiau’ – Ida-Preisimaalt pärinev kiirekasvuline vorm. Aastakasvud kuni 2 m 

pikad. 
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Meie metsades jagunevad haavad peamiselt vara- ning hiljapuhkevateks vormideks. 

Reim (1930) kirjeldas enda uurimistöös, et osad haavad lehtivad teistest nädal aega 

hiljem. Tamme (1969) uurimusest järeldus, et 55% meie metsades kasvavatest 

haabadest on varapuhkevad ning 45% hiljapuhkevad. Hiljapuhkeva haava lehed on väga 

kiire kasvuga ning täielikult välja arenenuna on nad nii pikkuselt kui laiuselt 1 cm 

suuremad varapuhkeva vormi lehtedest. 

 

 

2.2.1 Triploidne haab 

 

Lembit Muiste kirjeldas uurimistöös (1960) rohelisekoorelisi haabasid, mis reageerisid 

harvendusele diameetri juurdekasvuga kiiremini, kui hallikoorelised haavad. 

Rohelisekoorelised haavad olid tunduvalt vähem kahjustatud ka haavataeliku                

(P. tremulae) poolt. Samasuguseid tähelepanekuid olid Muiste (1960) järgi teinud ka 

teised metsateadlased. Rohelisekoorelise haava kiire kasvu tõttu kutsuti neid 

hiidhaabadeks. Nende kasv ületas sama vanade hallikooreliste haabade kasvu. Kuna sel 

ajal polnud levinud info triploidsete haabade kohta, soovitati haabade kohta käivates 

uurimustes hooldusraiete käigus alles jätta võimalikult palju rohelisekoorelisi haabasid 

(Muiste 1960, Tamm 2000). Esimesed triploidsed haavad avastas Nilsson-Ehle 1935. 

aastal Rootsist (1936). Tegemist oli erakordselt suurte puudega, mida uuris edasi A. 

Müntzing (1936). Ta avastas, et tegu on haava triploidse vormiga, millel lehed ning neil 

olevad õhulõhed on tunduvalt suuremad diploidse puu lehtedest. Kuna leitud 

triploidsetel haabadel esines diploidse haavaga võrreldes vähem südamemädanikku, 

intensiivistus nende otsimine (Tamm 2000). Diploidse haava kromosoomide arv on 38, 

mis tehti kindlaks 1924. aastal. Müntzingu järgi (1936) on triploidil kromosoome 57. 

Kromosoomide loendamine haaval on raske, sest kromosoomid on suuruselt väga 

erinevad ning tihti asetuvad need üksteise taga. Haava kromosoomide halba eristamist 

kinnitasid enda töös Järvekülg ja Tamm (1970), kes täheldasid esmakordselt Eestis 

triploidse haava esinemist. Nad uurisid Pikknurme metskonnas kasvavaid hiidhaabu, 

millest mõnedel määrati kromosoomide arv. Lisaks mõõdeti õhulõhede sulgrakkude 

pikkust ning lehtede ja urbade suurust. Saadud tulemusi võrreldi diploidsete haabade 

vastavate näitajatega. Selgus, et diploidse haava õhulõhede sulgrakkude keskmine 
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pikkus on 24 µm, triploidsel haaval aga 29 µm. Erinevus esines ka di- ja triploidse 

haava urbade suurustes. Diploidi emasurva pikkus oli 4–9 cm ning läbimõõt 7–12 mm. 

Triploidi vastavad näitajad olid 4–10 cm ja 9–16 mm. Sarnaselt urbadele olid ka 

triploidse haava lehed suuremad. Diploidse haava lehelaba pikkus ning laius olid 

vahemikus 3–8 cm ning leherootsu pikkus 2–6 cm. Triploidsel haaval varieerus lehelaba 

pikkus 4–9 cm ja lehelaba laius 5–11 cm. Leherootsu pikkus oli 3–8 cm. Andmete 

põhjal on diploidse haava lehelaba pikkuse ja laiuse suhe 1, triploidsel haaval aga 0,8. 

Erinevusi esines ka lehtede teistes tunnustes. Triploidi leheserv oli hõredamalt täkiline 

ning täiskasvanud lehed olid nahksemad ja tumerohelisemad kui diploidsel haaval. 

Triploidi ja diploidi lehtede suuruste vahe tuli kõige paremini esile juurevõsudel. 

Triploidse haava kiiremat kasvu, lehtede ning õhulõhede suuremaid mõõtmeid kinnitas 

enda uurimistöös ka Johnsson (1945). Kuigi triploidse haava lehed on keskmiselt 

suuremad, ei saa määrata ploidsust ainult väliste tunnuste järgi. Seda kinnitab ka 

Järvekülje ja Tamme (1970) uuringus leitud väga suurte lehtedega haab, mis 

kromosoomide loendamisel osutus diploidseks vormiks.  

 

Järvekülg ja Tamm (1969) järeldasid, et triploidsel haaval on vähem haavataeliku 

kahjustusi, sest tema puidu koostis on diploidist erinev. Triploidi puit sisaldab rohkem 

tugirakke, kuid vähem sooni ja säsikiiri. Haavateliku arenguks vaja minevat õhku ja 

niiskust on rohkem soontes ning säsikiirtes, kui tugirakkudes. 

 

Johnssoni (1967) uurimuse kohaselt on triploidse haava biomassi produktsioon 24% 

suurem kui diploidsel haaval. Triploidse haava kiirema kasvu tõttu võrreldes diploidse 

haavaga, on otsitud tema paljundamise meetodeid. Vardja (Vardja et al. 2004) järgi on 

tehtud mitmeid katsetusi triploidse haava paljundamiseks koekultuuride meetodil alates 

1970ndatest aastatest. Õnnestunult suudeti paljundada triploidset haaba vaid 

kalluskultuuris. Kalluskultuur on geneetiliselt ebastabiilne, kuna iga rakk on suhteliselt 

iseseisev. Seetõttu võivad tekkida söötmesse lisanduvate mutageenide toimel mutantsed 

taimed. Identsete järglaste saamiseks kasutatakse mikropaljunduse võtet, kus söötmel 

kasvatatakse ilma kalluse vaheetapita välja terviklik taim. Triploidse haava 

mikropaljunduse meetodit kirjeldab enda uurimuses Vardja (Vardja et al. 2004). 
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2.3 Haava kahjustajad 

 

Lõhmuse (Lõhmus et al. 2005) hinnangul seostub haavikutega Eestis vähemalt 2000 

liiki, kuid enamus neist ei tekita haavale olulist kahju või elavad üldse surnud haava 

tüvedel. Järgnevalt tuuakse välja tähtsamad haavikute kahjustajad, kelle tegevus võib 

põhjustada majanduslikku kahju. Haavikute kahjustajad saab jaotada kolme gruppi: 

1. seened ja bakterid, 

2. putukad, 

3. taimtoidulised imetajad. 

Seenhaigused võivad ohtlikud olla igas vanuses haavikule, kuid sagedamini esineb 

nende kahjustusi vanemates haavikutes. Varese (Vares et al. 2003) hinnangul on 

haavaga seotud haiguseid uuritud maailmas suhteliselt vähe. Suurema tähelepanu on 

saanud need seeneliigid, mis mõjutavad oluliselt haavikute majandamist. Seeneliikidest 

kahjustab haavikuid enim tubaknahkiliste (Hymenochaetaceae) sugukonda kuuluv seen 

– haavataelik (P. tremulae) (Muiste 1960; Tamm 2000; Vardjas et al 2003). Putukate 

halb mõju avaldub haabadele peamiselt lehtede söömise ja tüvesse käikude 

uuristamisega, tänu millele aeglustub puidu kasv ning langeb tüvepuidu kvaliteet. 

Taimtoiduliste imetajate kahjustus haavikutes seisneb võrsete ja tüve vigastamises. 

Kahjustatud puud nakatuvad sageli haavandite kaudu teistesse haigustesse, mille 

tagajärjel võib majanduslik kahju olla väga suur (Vares et al. 2003). 

 

Tänu haava suhteliselt pinnalähedasele juurestikule võivad tormid tekitada haavikus 

kahju. Tormiks nimetatakse tuult kiirusega 20,8 – 32,6 m/s (Hanso ja Õunap 2006). 

Peamiselt kannatavad tuuleheite all tugevasti harvendatud või juuremädanikuga 

nakatunud puistud (Tamm 2000). 

 

 

2.3.1 Haava südamemädanik 

 

Hariliku haava suurim puudus on nõrk vastupanuvõime südamemädanikule, mida 

tekitab tubaknahkiliste (Hymenochaetaceae) sugukonda kuuluv seen – haavataelik (P. 

tremulae). Seen põhjustab haabadele magusalõhnalist valget mädanikku (Niemelä 
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2008). Haavataeliku viljakeha on läbilõikes peaaegu kolmnurkne, millel on kallakjas 

üla- ja alakülg ning ulatub puust 5–10 cm eemale. Surnud okste alaküljel võib esineda 

ka pikliku kujuga padjandi või rippuva herilasepesa sarnast viljakeha. Enamasti 

esinevad haavateliku viljakehad surnud oksa kaenlas või oksaarmi kohal. Värvuselt on 

viljakeha pealt hall, tihedate kasvutsoonidega ning sageli radiaalsuunas lõhestunud. 

Alapind on viljakehal tumepruun ning kaetud pisikeste pooridega (millimeetrisel lõigul 

5–8 poori). Serv on tömp, kuid mitte ümardunud. Noor viljakeha on küljelt vaadates 

siidja läikega. Seeneliha on värvuselt helepruun ning noorena pehme (Niemelä 2008), 

viljakeha ise on väga kõva (Tamm 2000). Viljakeha pikuti pooleks lõigates on näha, et 

see koosneb suuremas osas 2–4 mm läbimõõduga püstiste torukeste kihtidest, mida 

loendades on võimalik määrata viljakeha vanust. Iga kiht kujutab viljakeha aastast 

juurdekasvu. Parmasto ja Tamme (1969) järgi on leitud isegi kuni 80-aastaseid 

viljakehi. Viljakeha kasvab suvekuudel, mil tekib juurde uus torukeste kiht.  

 

Eoste eraldumine pole haavataelikul palja silmaga nähtav, nende eraldumist saab 

kontrollida viljakeha alla (paar millimeetrit madalamale) paigutatava läikpaberiga, mis 

kaotab eoste eraldumisel enda läike. Tugeva sporulatsiooni korral värvub paber valgeks 

ööpäeva jooksul. Parmasto ja Tamme (1969) vaatluste kohaselt eraldus eoseid pika aja 

jooksul. Eraldumine algas kevadel (aprilli viimastel päevadel), kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on 5 ˚C ning lõppes novembri alguses. Peamiselt eraldus eoseid hommikul 

ja õhtul, mil õhuniiskus on küllalt suur. Öösel takistab sporulatsiooni madal 

õhutemperatuur ning keskpäeval õhu kuivus. Eoste eraldumisel tekivad mõnepäevased 

kuni mõnenädalased pausid, mille põhjuseid Parmasto ja Tamm (1969) ei osanud 

selgitada. 

 

Puidu nakatumine haavataelikuga toimub läbi tüvevigastuste – eosed peavad jõudma 

kinnikasvamata oksa asemele, kuivanud oksatüükale või koore vigastatud kohale. 

Haavateliku nakatumisega on tihti seotud ulukid, kelle poolt kahjustatud koore kaudu 

toimub nakatumine (Laas 1987; Tamm 2000). Haavataelikusse nakatumise korral peab 

nakkuskohta sattuma mitu seeneeost, mille idanemisel tekib seeneniidistik. Seen hakkab 

arenema puidus igas suunas. Tekkiv mädanik levib tüves pikkisuunas umbes 20 

sentimetrit 2,5 aasta jooksul. Ristisuunas levib mädanik diameetri kasvust aeglasemalt, 
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seetõttu ka soovitatakse haavikuid tugevalt harvendada (Muiste 1960; Tamm 2000). 

Krigul (1962, 1968) on kinnitanud, et ainuke võimalus tüvemädanikuvaba haaviku 

saamiseks on okste laasimine, mis ka majanduslikult ära tasub. 

 

Haavataelikut on leitud Ülo Tamme (2000) järgi vaid haava ja papli liikidelt. Tavaliselt 

leidub seene viljakehi üle 30-aastastes haavikutes. Paju ja Tamme (1975) uurimuses leiti 

viljakeha 12-aastaselt haavalt. Laasi järgi kahjustab südamemädanik eriti vegetatiivselt 

tekkinud puistut (Laas 1987). Seenega on õnnestunud kunstlikult nakatada ka teisi 

puuliike (vahtraid, kaski, humalpööki), kuid looduses on nad täiesti resistentsed. 

Uuringute järgi on nakatunud Eestis 90% vanematest harilikest haabadest (Maavara et 

al. 1961). Ülo Tamme (2000) järgi on isegi noortes haavikutes raske leida täiesti tervet 

puud. Viljakehade arv tüvel suureneb ajapikku ning saavutab maksimumi 75-aastastes 

puistutes (Paju ja Tamme 1975). Haavataelik (Phellinus tremulae) on levinud nii 

Euroopas kui ka Aasias ja Põhja-Ameerikas. Arvatakse, et 90% Soomes esinevast 

tüvemädanikust on põhjustatud haavataeliku poolt (Vares et al. 2003). Eestis on seen 

laialdaselt levinud, leitud pole seda vaid Ruhnu saarelt (Parmasto 2004). Parmasto ja 

Tamme (1969) järgi on Valgevenes haavikute vanuse ja haavataeliku kahjustuse 

vaheline seos peaaegu lineaarne. 31 – 40-aastastes haavikutes leidus haavataeliku 

viljakehi 3–10% puudest. 51 – 60-aastastes puistutes oli neid 25–73% ning 60 – 70-

aastastes haavikutes 47–94%. Meie 40-aastastes haavikutes leidus viljakehi 11-34% 

puuest. On täheldatud, et tarbepuidu väljatulek sõltub viljakehade arvust – viljakehadeta 

haava tarbepuidu väljatulek on keskmiselt 77%, 2–4 viljakehaga puul 48%, 5–10 

viljakehaga 31% ning üle 10 viljakehaga puul 13% puu mahust. Samas ei saa eeldada, et 

kõik viljakehadeta haavad oleksid mädanikuvabad – Lätis ja Leedus läbi viidud 

uuringute põhjal selgus, et kuni 24% viljakehadeta haabadel esines südamemädanikku 

(Parmasto ja Tamm 1969; Paju ja Tamm 1975). 

 

Mädapuidu välimuse ja omaduste muutumise järgi eristatakse südamemädaniku arengus 

kolme järku. Esimesena muutub puidu värvus kahvatupruuniks või pruunikashalliks, 

kuid puidu füüsikalised ja mehaanilised omadused jäävad peaaegu samaks. Teises 

mädanemise järgus muutub puit kollakaspruuniks, kus leidub üksikuid heledaid laike 

ning tumedaid jooni. Selles staadiumis hakkab puit pehmenema. Kolmandas staadiumis 
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on puit kollakasvalge ning pehme. Mädanenud puitu eraldab tervest mõne millimeetri 

laiune mustjaspruun joon, mida ümbritseb rohekas või hallikas riba. Mädapuidu 

lõhedest võib näha pruune seeneniitide kogumikke. 

 

Parmasto ja Tamm (1969) analüüsisid mädaniku levikut tüve pikisuunas, ning eristasid 

kolm erinevat tüüpi. Levinuim (1. tüüp) oli haavatüve keskosa muutumine 

kahvatupruuniks, mis võis haarata kuni 90% tüve kõrgusest. Kõige sagedasem oli see 

noortes puistutes. Teisel juhul asus südamemädanik tüve kõrgemas kohas – nad leidsid 

130-aastase haava, millel algas mädanik alles 8–10 meetri kõrguselt. Kolmandal juhul 

algas tavaline mädanik juurekaelast. Rebane tegi kindlaks, et seljarohu-naadi 

kasvukohas olevas lehtpuu-kuusenoorendikus algab haaval kõvamädanik 7- ning 

pehmemädanik 10-aastaselt (Rebane 1965). Kõvamädanikuks loetakse mädapuidu 

ümber oleva mustjaspruunist joonest puu koore poole jäävat rohekat, hallikat või 

pruunikat osa. Pehmemädanikuks loetakse vastavast joonest puidu tsentri poole jäävat 

osa. Haava tüve südameosa tumenemist ei saa veel kindlalt pidada südamemädaniku 

algstaadiumiks. Selle uurimisel pole suudetud välja kasvatada haavataeliku 

puhaskultuuri. Mõningate arvamuste kohaselt on tumenenud puit keskkond, kus kasvab 

puitulagundavate seente mütseel. Hüpoteesi kohaselt tumeneb puit surnud okste 

lagunemise tulemusena tekkinud humiinhapete sisseuhtest tüvesse. Humiinhapped on 

pruunika värvusega, ning need annavad ka puidule oma värvuse. Humiinhapete 

tagajärjel tekib keskkond, kus hakkab kasvama haavataeliku mütseel (Paju ja Tamm 

1975, Tamm 2000). 

 

Harva on haaval südamemädaniku tekitajaks haavataelikuga ligilähedane liik haava-

tuletaelik – Phellinus populicola. Seene viljakeha on sarnane haavataeliku viljakehale, 

mis kasvab oksteta tüveosal. Tegemist on põlismetsa indikaatorliigiga, kuna seen 

kasvab vanades haavikutes elusatel tüvedel (Niemelä 2008). 
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2.3.2 Haava juurte kahjustajad 

 

Eestis võib haabadel juuremädanikku tekitada külmaseen Armillaria mellea (Vahl:Fr.) 

P. Kumm. Tamme (2000) järgi on Eestis leitud seda harilikult haavalt vaid korra. 

Euroopas on ta metsapuudel juurepessu järel teine oluline juuremädaniku tekitaja. Seen 

kasutab kändusid toidubaasina, mistõttu võib levida risomorfide abil mullas ja 

metsakõdus sadade meetrite kaugusele. Sageli levivad seene risomorfid piki puude 

juuri, kuid ei levi maa sees sügavamale kui 1,5 meetrit. Põhja-Ameerikas on leitud 

seene mitme tuhande aastaseid isendeid, mis on hõivanud kümnete hektarite suuruseid 

maa-alasid (Hanso ja Hanso 1999a).  

 

Haabadel võib juuremädanikku tekitada ka juurepess – Heterobasidion annosum (FR.) 

Bref. Peamiselt kahjustab see Eestis okaspuid, haavalt on leitud seda vaid kahel korral. 

Seen kahjustab tunduvalt vähem loodusliku tekkega puistuid. Uutesse puistutesse levib 

juurepess eoste abil, mis idanevad värskelt raiutud puude kändudel. Edasi levib seen 

puistus juurekontaktide kaudu. Kuna seene eosed miinuskraadidega ei levi, aitavad 

talvised raied piirata juurepessu levikut. Lisaks märgib Hanso (Hanso ja Hanso 1999b), 

et väiksema diameetriga kändudelt on leitud juurepessu vähem. 

 

Harilik vaabik Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., võib kahjustada haava jämedamaid 

juuri. Tavaliselt esineb kahjustaja lehtpuukändudel saprofüüdina – saab enda eluks 

vajalikud toitained surnud orgaanilisest ainest. Seen on Põhja-Ameerikas levinud 

juuremädaniku tekitaja ameerika haaval, Eestis on leitud seda paljudelt lehtpuuliikidelt. 

Sagedamini levib seen viljakamatel muldadel (Hanso ja Hanso 1999a). 

 

Haava juuri võivad kahjustada maipõrnikad Melolontha hippocastani . Täiskasvanult on 

tõugud 4,5–6 cm pikkused ning eelistavad liivaseid muldi. Mullas elavad tõugud 4–5 

aastat, kahjustades kõiki puuliike. Maipõrnika tõugud kasutavad toitumiseks alguses 

rohttaimede, hiljem puittaimede juuri. Kahjustatud puud hakkavad kiratsema, tugeva 

kahjustuse korral võivad hukkuda. Valmikud toituvad haava, tamme või kase lehtedel 

(Laas et al. 2011). Tamme (2000) järgi kahjustavad nooremate haabade juuri vaid 

maipõrnikate tõugud.  
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Imetajatest kahjustavad haava juuri metssead Sus scrofa. Nad saavad 2/3 oma toidust 

maad songides – nii võivad nad kahjustada puude juuri, mille tagajärjel hakkavad puud 

kiratsema (Randveer 2004). Looduslikes haavikutes esineb metssigade kahjustusi vähe, 

pigem võivad nad kahjustada rajatud tamme ning hübriidhaava kultuure (Andres 2012). 

 

 

2.3.3 Haava tüve ning okste kahjustajad 

 

Lisaks haavataelikule (P. tremulae) ja haava-tuletaelikule (P. populicola) võib 

haabadele südamemädanikku tekitada harilik väävlik Laetiporus sulphurens (Bull.:Fr.) 

Murrill. Tavaliselt kahjustab ta harilikku tamme, kuid võib esineda ka haabadel. 

Korduvalt on leitud harilikult haavalt kirju kõbjase (Coriolus versicolor) L.:Fr. Quél. 

viljakehi, mis põhjustab valget mädanikku. Enamasti esineb kirju kõbjast lehtpuude 

kändudel, kuid võib ka kasvada elavatel viljapuudel. Kirju kõbjase kahjustus haavale on 

tagasihoidlik (Maavara et al. 1961, Tamm 2000). 

 

Haava koorepõletikku, okste ja tüvevähki põhjustab seen Cryptodiaporthe populea 

(Sacc.) Butin. Kahjustatud võra paistab silma ažuurse võra ja mittetäielikult arenenud 

lehtedega. Rohkem esineb paplikultuuridel, kui harilikul haaval. Sagedasem on seen 

Euroopas. Tüvede ja okste vähki põhjustab ka seen Hypoxylon mammatum (Wahlenb.) 

Miller Hypoxylon pruinatum (Klotz.) Cke. Euroopas esineb seen sektsiooni Populus 

liikidel, kuid peamiselt harilikul haaval. Kahjustatud puude lehed muutuvad 

punakamaks ning langevad maha tavapärasest varem. Eestis pole haiguse esinemist 

haabadel täheldatud (Tamm 2000). Rootsis on täheldatud haiguse suuri kahjustusi 

hübriidhaavikutes (Vares et al. 2003). 

 

Hariliku haava võrsete kuivamist ja lehtede laiksust põhjustab Polloccia radiosa (Sib.) 

Balol. & Cif. Tegemist on kottseene Venturia tremulae Aderh. konidiaalse 

arenemisjärguga. Haigust põhjustav seen talvitub surnud võrsetes ja lehtedes, kust 

levivad eosed tuule abil edasi. Puude nakatumine toimub kevadel või varasuvel. Seen 

kahjustab peamiselt noori puid. Haiguse vastu saab võidelda nakatunud (mustaks 

värvunud) võrsete ja lehtede eemaldamisega puudelt. Massiliselt esines seent Eestis 
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1970. aastal Alatskivi metskonnas. Euroopas kahjustab seen peamiselt haaba ja tema 

hübriide, harva hõbepaplit (Tamm 2000, Vares et al. 2003). 

 

Nooremaid haabu kahjustab väike-haavasikk (Saperda populnea), kes muneb munad 

haabade või pajude peenemate okste ja tüvede koore sisse näritud aukudesse. Paari 

nädala pärast kooruvad munadest tõugud, kes sisenevad puitu ning õõnestavad 

pindmisesse ossa käike. Kahjustatud kohta saab ära tunda sinna tekkiva paha järgi. 

Massilise kahjustuse korral hakkavad puud kiratsema. Eestis on väike-haavasikk 

suhteliselt väikese arvukusega. Suuremat kahju haavikutele teeb suur-haavasikk (S. 

charcharias), kes eelistab noori (5 – 30-aasatseid) haabu, kuid võib kahjustada ka 

vanemaid tüvesid. Tema tõugud närivad tüvede alaosa, mille tõttu väheneb puidu 

kvaliteet. Kahjustatud koht hakkab paksenema, lisaks on koht leitav aukude järgi 

kännuosas, kust on näha heledat puidupuru, millest osa on maha varisenud. Kahjustatud 

puudel tekivad ainevahetushäired ning suureneb oht nakatuda südamemädanikku. Eestis 

on suur-haavasikk laialdaselt levinud ja ohtlik haavanoorendike kahjur. Erinevatel 

andmetel võib olla tema poolt kuni 70% haabadest puistus asustatud (Maavara et al. 

1961). 

 

Harilikul haaval elab Eestis kolm haavaüraski liiki – Trypophloeus bispinulus (Eqq.), T. 

discedens Palm ja T. asperatus (Gull.). Hariliku haavaüraski Trypophloeus asperatus 

(Gull.) ainus kinnitatud leid Eestis oli Abrukal. Harilik haavaürask rajab enamasti 

haudme haabade ladvaossa, kus eelistab siledakoorelist tüveosa või oksi. Puu 

nõrgenedes hakkab ta mõnikord tüvest allapoole laienema (Tamm 2000). 

 

Haavikute majandamisel peab alati arvestama võimaliku ulukikahjustusega. Harilik 

haab on toiduallikaks enamikele Eestis elutsevatele taimtoidulistele imetajatele. Lingi 

(1981) järgi sisaldab haab palju toorproteiine, tselluloosi ning rasvasid. Lisaks on ta 

mitmete keemiliste elementide poolest üks rikkalikumaid puuliike. Seetõttu on haab 

tähtsal kohal taimtoiduliste loomade toidulauas. Ulukite poolt kahjustatud koore kaudu 

toimub nakatumine südamemädanikku ning puistu võib olla hukule määratud. 

Ulukikahjustuse vähendamine on võimalik puistu tarastamisega. Laas (2001) soovitab, 

et tara kõrgus peaks olema minimaalselt 2 meetrit. Sellega hoitakse puistust eemale 
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kitsed, jänesed, koprad ja põdrad. Neist viimane on ka peamine haavikute kahjustaja. 

Täiskasvanud põder (Alces alces) vajab suvel päeva jooksul 30 kg puude ja põõstaste 

lehti ning võrseid. Põtrade kahjustus lõppeb 30 – 40-aastastes haavikutes. Eelnevalt 

loetletud imetajate vastu kaitseks saab kasutada ka repellende – mittemürgiseid 

loomadele ebameeldiva lõhnaga kemikaale. Tavaliselt töödeldakse nendega puude 

latvasid. Haavikutele võivad olulist kahju tekitada ka pisinärilised – hiired. Eriti suur on 

nende kahjustus lumerikastel talvedel. Soomes peetakse suurimaks hübriidhaavikute 

kahjustajaks just närilisi (Vares et al. 2003, Randveer 2004). Pisinäriliste, jäneste ja 

kitsede kaitseks saab kasutada mitmesuguseid plastikkaitsmeid: torud, koonused või 

spiraalmähised, mis asetatakse puude tüvede ümber. Neid kaitsevahendeid eelistatakse 

siis, kui puistu on väike. Suuremate puistute korral on odavam tarastamine (Laas 2001). 

 

 

2.3.4 Lehtede ja seemnete kahjustajad 

 

Osa haava urbi närtsib kohe pärast õitsemist. Reim (1930) avaldas enda uurimuses, et 

kõikides tema poolt uuritud haava urbades esines liblikate Epiblema niscella Cl. ja 

Batrachedra praeangusta Haw. röövikuid ja tõuke. Mõlema liblika röövikud söövad 

valmivaid haava seemneid. Reim (1930) täheldas, et urvad, milles pole ainsatki tõuku 

ega röövikut, on haruldased.  

 

Haava lehtedele põhjustab kollakaspruune või tumepruune padjakesi roosteseen 

Melapsora pinitorqua Rostr. Seen põhjustab võrsete kuivamist ja kõverdumist harilikul 

männil, mistõttu nimetatakse teda männi-pigiroosteks. Eestis esineb ta haavalehtedel 

sageli, kuid mändidel vaid haabade läheduses. Haaba kahjustab seen vähe, kuid männile 

võib tekitada suuri kahjustusi. Selle haiguse pärast ei soovitata kasvatada männi- haava 

segametsi (Tamm 2000).   

 

Haaval esineb ka rohkesti lehesööjaid kahjureid, kes massilise esinemise korral võivad 

hävitada kuni 50% lehtedest. Vigastatud puude kasv võib oluliselt pidurduda. Mõned 

lehekahjuritest on Ü. Tamme järgi: Chrysomela populi (L.), Chrysomela tremula (L.), 
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Gonioctena viminalis (L.), Stauronematus compressicornis (F.), Euura amerinae (L.), 

Pheosia tremula Cl., Byctiscus populi L., Leucoma salicis (L.) (Tamm 2000). 

 

 

2.4 Haavapuidu kasutamine 

 

Haavapuidu omadused määravad ära tema kasutusalad, mistõttu on see leidnud laialdast 

kasutust erinevates valdkondades. Haavapuit on kerge, pehme ja sirgekiuline, mistõttu 

on teda lihtne lõhestada ja töödelda (Saarmann ja Veibri 2006). Seepärast valmistatakse 

ka haabjaid just haavapuidust. Haabjas on keskmiselt 6 meetri pikkune ja poole meetri 

laiune tervest haava tüvest õõnestatud paat. Etnoloogide hinnangul olid sellised 

lootsikud kasutusel juba kiviajal. Haabjaid kasutati väga laial alal – Euraasia ja Põhja-

Ameerika metsavööndis. Eesti jäi selle levikuala läänepiirile. Relve (2007) järgi 

tähendab haabjas Põhja-Eesti murretes mis tahes puuliigist valmistatud vanaaegset 

paati, kuid haabja tegemiseks on Hallistest pärit haabjameistri Aleks Oolepi hinnangul 

sobilikud just haab ning pärn. Tema hinnangul on sobivat tüve haabja valmistamiseks 

raske leida. Piisavalt jämedat ning sirgetüvelist pärna leiab väga harva. Kuna haabja puit 

peab olema mädanikuvaba, on ka sobiliku haava leidmisega raskusi. Relve (2007) järgi 

hingitseb haabja valmistamise tava Eestis Pärnu- ja Viljandimaa soisel piiril, kus tänani 

kasutatakse suurvee ajal liikumiseks neid kergeid paate. 

 

Haavapuidu kergus, hea töödeldavus ning omadus mitte anda lisamaitset, olid 

peamisteks põhjusteks, miks kasutati seda lusikate, kulpide, toidunõude ning puitehete 

voolimiseks. Samal põhjusel sobib ta hästi ka taarakastide ja -tünnide materjaliks 

(Tamm 2000). Õhematest haavalaudadest koolutati karpide ning vakkade seinu. 

Haavapuidust oli lihtne teha suuski, milleks valiti kõver haavapuu, mille lõhestamisel 

polnud vaja suusanina ülespoole koolutama hakata. Kuigi loodusest oli kerge jämedat 

haavapalki leida, ei ehitatud nendest üldjuhul elumaju. Kuid haavapuidust 

kõrvalhooneid ja küüne siiski leidus (Relve 2007). Ehituses kasutati ja kasutatakse 

tänapäevalgi haavapuitu katuselaastu valmistamiseks. Haavalaast oli peamine 

katusematerjal vanavene puitarhitektuuris. Sarnaselt kasutati haavalaastu ka Eesti 

taluhoonete katusematerjaliks (Tamm 2000).  
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Haab on tuntud ka tikupuuna, mida on kasutatud selleks otstarbeks alates tuletiku 

tootmise algpäevadest. Eesti esimene tikuvabrik loodi 1889. aastal. Lisaks tuletikkudele 

toodetakse haavapuidust ka hambatikke (Vares et al. 2003). Haavapuidu kasutus 

tuletikkude valmistamisel tulenes vaikainete puudumisest ning heast 

immutamisomadusest. Lisaks pole haavapuit liialt rabe ning see põleb ühtlase leegiga 

(Tamm 2000). Relve (2007) hinnangul piisab 6 meetri pikkusest ja 30 sentimeetri 

laiusest mädanikuvabast haavapalgist miljoni tuletiku valmistamiseks. 

 

Haavapuit on leidnud oma koha ka saunade ehitamisel. Puit ei aja välja vaiku ega tundu 

istumise all liiga kuum, mistõttu hinnatakse seda kõrgelt sauna lavalaudadena (Tamm 

2000). Keemilisel töötlemisel on võimalik saada haavapuidust furfurooli ja äädikhapet, 

koorest aga salitsüüli asendajat populiini. Haavakoorest on toodetud ka proteiini ja 

süsivesikute rohket söödajahu, milles leidub teatud kogustes ka fosforit, karotiini, 

mangaani, tsinki ja koobaltit. 1000 tm haavapuidu koorimisel tekib 72 t koort, millest 

on võimalik töödelda 36 t jahu (Tamm 1969). 

 

Eestis kulub praegu suurim osa raiutud haavapuidust tselluloosi ja paberitööstusele. 

Samal eesmärgil kasvatatakse ka Eestis hübriidhaaba (Populus x wettsteinii Hämet-

Ahti). Haavapuidu nõudlus tselluloosi tootmisel suurenes 1990ndate aastate alguses, kui 

levis puidu töötlemiseks vajalik tehnoloogia. Paberi tootmiseks kulub haavapuidu 

pleegitamiseks võrreldes teiste puuliikidega vähem kemikaale, mistõttu on 

keskkonnasaaste väiksem (Vares et al. 2003). Tamme (2000) järgi on haavapuidu 

tselluloosisisaldus 42–58%, Lätis läbi viidud uuringute kohaselt on tema keskmine 

tselluloosisisalgus 50,6%. Haavast saadud puidumass on piisavalt peenekiuline 

konkureerimaks tehniliste omaduste poolest akaatsia- ja eukalüptikiududega (Vares et 

al. 2003). 2006. aastal alustas Eestis tegevust Kundas asuv Estonian Cell-i 

haavapuitmassi tehas, mis tarbib aastas umbes 380 000 m
3
 haavapaberipuitu. 

Kasutatakse 6–60 cm jämedusi sortimente. Tehase uudne tehnoloogia võimaldab 

kasutada ka madalama kvaliteediga haavapuitu. Lubatud on mõningane värvimuutus ja 

südamemädanik, kuid selle osakaal ei tohi olla suurem kui 60% (Tooraine). 
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Haavapuitu kasutatakse laialdaselt ka küttepuuna, sest tihti on haavapuit looduslikes 

haavikutes halbade tehniliste omadustega. Südamemädanikuga haavapuit on 

väheväärtuslik ning ei vasta tarbepuidule esitatavatele nõuetele. Haavapuidu 

kütteväärtus (arvutatuna kuivaine massiühiku kohta) on umbes 18,7 MJ/kg. Kvaliteene 

haavapuit sobib hästi vineeri tootmiseks. Tema omadused selleks on kuuse puidust 

paremad. Haavapuidu eelised võrreldes kuusega on valge värvus, hea painduvus, 

pindude vähesus, hea töödeldavus, parem kulumiskindlus ning toorme soodsam hind 

(Vares et al. 2003). 
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3. Tulemused ja arutelu 

 

3.1 Haavataeliku juurte kaudu leviku kontroll  

 

Üks magistritöö hüpotees oli, et haavataelik (Phellinus tremulae ) võis levida loodusliku 

uuenduse katsealale tekkinud puudele ning pärssida sellega nende kasvu. Hüpoteesi 

toetas fakt, et noorendikust proovide võtmisel välja saetud puudel oli enamusel näha 

juurekaelas tumenenud puidu osa. Kõigil noorendikust võetud mudelpuudel kirjeldati 

enne proovide võtmist tumenenud puiduosa ulatus, kirjeldused on esitataud lisas 7. 

Tumenenud puiduosa oli näha sageli lisaks juurekaelale ka 1,3 m kõrguselt võetud 

proovilt. Joonisel 13 on kujutatud puu nr 0891 pilt juurekaelast ning joonisel 14 sama 

puu pilt 1,3 meetri kõrguselt. 

 

 

Joonis 13. Puu nr 0891 läbilõige juurekaelast (foto: S. Lokko) 
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Joonis 14. Puu nr 0891 läbilõige 1,3-meetri kõrguselt (foto: S. Lokko) 

 

Kuna puhaskultuuri meetodiga ei suudetud proovidelt haavataeliku mütseeli välja 

kasvatada, siis otsustati uurida haavataeliku olemasolu puidus DNA liigispetsiifilise 

marker abil.   

 

Lembit Muiste kinnitas uurimustöös (1960), et haava harvendusraie katsealal esineb 

haavataeliku kahjustusi. Kuna südamemädanikku võib haabadele tekitada sarnase 

viljakehaga haava-tuletaelik (P. populicola ), kontrolliti esmalt Muiste kinnitust. Selleks 

võeti DNA proove järgmistelt harvendusraie katseala haabadelt – 0045 (pt 3), 0060 (pt 

3), 0103 (pt 1), 0107 (pt 1) ning puude 0045 ja 0107 viljakehadelt. 1997./98. aasta talvel 

tehtud uurimuse põhjal (Tullus 2009) on teada, et katseala kolmandal proovitükil 

kasvavad haavad kuuluvad ühte triploidse haava klooni. Esimese proovitüki 

diploidsetelt haabadelt võeti DNA proove, et saada kinnitust ka seal esinevast 

haavataelikust.  

 

Proove testiti haavataeliku (P. tremulae) ITS praimeriga (Riit 2014). Joonisel 15 on 

välja toodud haavataeliku liigispetsiifilisepraimeriga testitud proovid.   
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Joonis 15. P. tremulae spetsiaalpraimeriga amplifitseeritud DNA lõigud 1%-sel 

agaroosgeelis. Joonisel on näha: proov nr 0045 – puult nr 0045 juurdekasvupuuriga 

võetud proov; 0060 – puult nr 0060 juurdekasvupuuriga võetud proov; 0045 VK – puult 

nr 0045 võetud viljakehalt saadud proov; 0103 – puult nr 0103 juurdekasvupuuriga 

võetud proov; 0107 – puult nr 0107 juurdekasvupuuriga võetud proov; 0107 VK – puult 

nr 0107 võetud viljakehalt saadud proov; 712 – P. tremulae puhaskultuurist võetud 

DNA; K – kontrollproov 

 

Puude ja viljakehade proovidega koos testiti ka P. tremulae puhaskultuurist võetud 

proovi. Joonisel 15 triip (band) proovi 712 kohal tõestab, et haavataeliku 

spetsiaalpraimer töötab. Lisaks oli kontrollproovina reas ka DNA-vaba proov K. 

Kontrollproovis K testiti PCR produkti puhtust. Kontrollis esineks band vaid siis, kui 

mõni komponent oleks saastunud haavataeliku DNAga (Drenkhan et al. 2013). Sellisel 

juhul tuleks PCRi protsess uuesti teha. Kuna proovi K kohal triipu ei esine, on PCRi 

protsess õigesti läbitud. 

 

Lisaks proovile 712 esinesid band’id proovide 0045, 0060, 0103, 0107 ja 0107 VK 

kohal. Seega on kinnitatud fakt, et 3. proovitüki puudel 0045, 0060 ning 1. proovitüki 

puudel 0107 ja 0103 esineb haavataeliku (P. tremulae) kahjustus. 0045 VK kohalt 

puuduv triip näitab, et antud proovi PCR produkti valmistamisel läks midagi valesti. 

Kuna samalt puult juurdekasvupuuriga võetud proov näitas band’i, saame oletada, et ka 

antud viljakeha puhul on siiski tegemist haavataelikuga (P. tremulae).  
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Haava loodusliku uuenduse katsealal haavataeliku (P. tremulae) leviku kontrollimiseks 

teostati proovidele DNA-analüüs. Uurimised viidi läbi järgmistel puudel: 0805, 0839, 

0860, 0862, 0890, 0891, 0900, 0902, 0918, 0948. Igalt puult, v.a 0948, võeti DNA 

uurimiseks 2 proovi. Üks proov võeti juurekaelalt ning teine rinna kõrguselt. Puul nr 

0948 uuriti vaid juurekaela DNAd, sest rinna kõrguselt võetud proov ei säilinud kuni 

PCR produkti valmistamiseni. Proove analüüsiti seente universaalpraimeritega ITS1F, 

ja ITS4 ning liigispetsiifilise haavataeliku ITS praimeritega (Gardens ja Bruns 1993; 

Riit 2014; White et al. 1990).  

 

Seente universaalpraimeritega ITS1F ja ITS4 testimisel näitasid band’e kõik proovid, 

v.a 0948 JU ja kontrolltest K. Kuna kontrollproovis ühtegi DNAd ei esinenud saab 

joonise 16 järgi öelda, et DNA eraldamine õnnestus kõikidest proovidest, v.a 0948 JU. 

Erinevatel kaugustel paiknevad band’id näitavad erinevate seente DNAsid. Band’ide 

arvu eristamise järgi esineb proovides: 0862 JU, 0900 TÜ, 0891 JU, 0891 TÜ, 0890 TÜ, 

0839 JU 1 seene DNAd. 2 erineva seene DNAd esineb proovides: 0912 JK, 0805 TÜ, 

0805 JK, 0860 JK, 0860 TÜ; 0902 TÜ. 3 erineva seene DNAd esineb proovides 0918 

TÜ ja 0900 JK. Proovis 0902 JU võib olla nii 1 kui ka 2 erinevat DNAd, silmaga on 

seda raske eristada. Silma järgi eristades on mitmete proovide band’id sama kaugel. 

Näiteks proovides 0805 TÜ, 0805 JK, 0860 JK, 0860 TÜ esineb 2 sama kaugel olevat 

band’i. Saame oletada, et neljas proovis on 2- erineva seene DNAd, kuid kindlalt seda 

band’ide järgi öelda ei saa.  
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Joonis 16. Kõrgemate seenerühmade praimeriga ITS1F ja seente universaalpraimeriga 

ITS4 amplifitseeritud DNA lõigud 1%-lises agarosgeelis. Joonisel on näha: proov 0918 

TÜ – puu nr 0918 rinna kõrguselt  võetud proov; 0918 JK – puu nr 0918  juurekaelalt 

võetud proov; 0862 JK – puu nr 0862 juurekaelalt võetud proov;  0862 TÜ – puu nr 

0862 rinna kõrguselt võetud proov; 0805 TÜ – puu nr 0805 rinna kõrguselt võetud 

proov; 0805 JK – puu nr 0805 juurekaelalt võetud proov; 0860 JK – puu nr 0860 

juurekaelalt võetud proov; 0860 TÜ – puu nr 0860 rinna kõrguselt võetud proov; 0900 

JK – puu nr 0900 juurekaelalt võetud proov; 0900 TÜ – puu nr 0900 rinna kõrguselt 

võetud proov; 0891 JK – puu nr 0891 juurekaelalt võetud proov; 0891 TÜ – puu nr 

0891 rinna kõrguselt võetud proov; 0902 JU – puu nr 0902 juurekaelalt võetud proov; 

0902 TÜ – puu nr 0902 rinna kõrguselt võetud proov; 0890 JU – puu nr 0890 

juurekaelalt võetud proov; 0890 TÜ – puu nr 0890 rinna kõrguselt võetud proov; 0893 

TÜ – puu nr 0893 rinna kõrguselt võetud proov; 0893 JU – puu nr 0893 juurekaelalt 

võetud proov; 0948 JU – puu nr 0948 juurekaelalt võetud proov; K – kontrollproov 

 

Joonise 17 järgi selgus, et haavataeliku spetsiaalpraimeriga testides ei esinenud üheski 

proovis haavataeliku (P. tremulae) DNA-d. Spetsiaalpraimeritega töötamisel 

kasutatakse referentsina haavataeliku puhaskultuurist võetud proovi. PCRi puhtust 

kontrolliti DNA-vaba kontrollprooviga K. Eelneva puhaskultuuri tulemusena ja 
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käesoleva joonise 17 põhjal saab ümber lükata töös esitatud hüpoteesi, et haavataelik (P. 

tremulae) kandub ühendatud juurestiku abil vanalt haavapõlvkonnalt uude puistusse. 

 

 

Joonis 17. P. tremulae spetsiaalpraimeriga amplifitseeritud DNA lõigud 1%-sel 

agaroosgeelis. Joonisel on näha: proov 0948 JK – puu nr 0948 juurekaelalt võetud 

proov; 1120 – magistritöö jaoks ebaoluline proov; 0918 TÜ – puu nr 0918 rinna 

kõrguselt võetud proov; 0918 JU – puu nr 0918 juurekaelalt võetud proov; 0862 JU – 

puu nr 0862 juurekaelalt võetud proov; 0862 TÜ – puu nr 0862 rinna kõrguselt võetud 

proov; 0805 TÜ – puu nr 0805 rinna kõrguselt võetud proov; 0805 JU – puu nr 0805 

juurekaelalt võetud proov; 0860 JU – puu nr 0860 juurekaelalt võetud proov; 0860 TÜ – 

puu nr 0860 rinna kõrguselt võtud proov; 0900 JU – puu nr 0900 juurekaelalt võetud 

proov; 0900 TÜ – puu nr 0900 rinna kõrguselt võetud proov; 0891 JU – puu nr 0891 

juurekaelalt võetud proov; 0891 TÜ – puu nr 0891 rinna kõrguselt võetud proov; 0902 

JU – puu nr 0902 juurekaelalt võetud proov; 0902 TÜ – puu nr 0902 rinna kõrguselt 

võetud proov; 0890 JU – puu nr 0890 juurekaelalt võetud proov; 0890 TÜ – puu nr 

0890 rinna kõrguselt võetud proov; 0839 TÜ – puu nr 0839 rinna kõrguselt võetud 

proov; 0839 JU – puu nr 0839 juurekaelalt võetud proov; 712 – P. tremulae 

puhaskultuurist võetud proov; K – kontrollproov 
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3.2 Noorte haabade mädaniku tekitaja 

 

PCRi produkti sekveneerimine tehti proovidele 0862 TÜ, 0900 TÜ, 0891 JU, 0891 TÜ, 

0839 JU. ITS nukleotiidide järjestuste võrdlemise tulemused geenipanga andmetega on 

esitatud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Proovide ITS järjestuste ja rahvusvahelise geenipanga (National Center …) 

andmete võrdlemise tulemused 

Proovi 

nr Sarnasus % Liik 

0862 TÜ 96% Candida spp 

0900 TÜ 99% Cryptococcus spp 

0891 JU 99% Helotiales spp 

0891TÜ 99% Cryptosphaeria  ligniota 

0839 JU 99% Helotiales spp 

 

Sekveneerimise tulemusel saadud tulemust saab lugeda õigeks liigitäpsusega, kui ITS 

järjestuse kattuvus Genbanga andmetega on 99–100% ning mõnel juhul ka 98–100% 

(Kattai 2012). Alla 98% sarnasusega väärtusi võib hinnata vaid perekonna tasemel. 

Seega võib lugeda proovide 0900 TÜ, 0891 JU, 0891 TÜ ja 0839 JU tulemusi 

liigitasemel määratuks. Kuna andmebaas ei paku liigitasemel määrangut nimetatud 

tüvedele, siis jääb määramise tasemeks perekond.  

 

Puudel nr 0891 ja 0839 esinesid sarnaselt puule 0862 juurekaelas samasugused 

tõugukäigud (lisa 7). Kuna puu nr 0862 tüüka pooleks löömisel leiti suure-haavasiku   

(S. charcharias) tõuk, saame eeldada, et ka puudel 0891 ja 0839 esines suure-haavasiku 

(S.charcharias) kahjustusi.  Proovide 0891 JU ja 0839 JU sekveneerimise vaste oli 

perekond  Helotiales. Kuna nende puude juurekaelas polnud koorel nähtavaid vigastusi, 

saame järeldada, et antud seene perekond võis levida haabadele suure-haavasiku         

(S. charcharias) kahjustuse kaudu. 

 

19-st uuritud ITS järjestusest saab eristada 11-nel proovil kahe või enama 

seene/patogeeni DNA esinemist (joonis 16). Joonise 16 põhjal ei saa välistada, et 

määratud seened ei esine teistel proovidel.  
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3.2.1 Helotiales spp. 

 

Proovidest 0891 JU ja 0839 JU täheldati kottseente perekonna Helotiales DNAd (e.k. 

tiksikulaadsed). Perekond, kuhu kuulub palju erineva eluvormiga liike. Esineb 

keelekujulisi, sileda ja karvase välispinnaga, kausi- ja kettakujulisi, jalaga ning jalata 

liike. Perekond Helotiales esindajatel on ilma kaaneta (inoperkulaatsed) eoskotid, mis 

avanevad tipu keskosa rebenedes (Keizer 1996).  

 

Helotiales spp. avastati esmakordselt Eestis 2012. aastal. Haigustekitaja isoleeriti 

arukase taimlataimede lehearmidel paiknevatest nekrootilistest laikudest ning 

putukakahjustusega lehtedelt, seega võivad nimetatud seene perekonna esindajad levida 

putukate kaasabil. Helotiales spp. patogeensust pole veel seni täheldatud (Pegolainen 

2012). 

 

 

3.2.2 Cryptosphaeria ligniota 

 

Proovi 0891 TÜ sekveneerimise vaste oli 99%-lise ITS piirkonna kattuvusega 

Cryptosphaeria ligniota. Saame järeldada, et puu 0891 nakatus haigusesse  

kinnikasvamata oksakoha või kuivanud oksatüüka, sest puul polnud nähtavaid 

koorevigastusi. Ühtlasi on see nimetatud patogeense seene esmaleid Eestile. Triploidse 

haava kirjandusallikate uurimisel ei tuvastatud, et Cryptosphaeria ligniota’t on 

täheldatud triploidsel haaval. Seega võib olla tegemist ka esmaleiuga haava triploidsel 

vormil. 

 

Cryptosphaeria lignyota põhjustab ameerika haavale tüvevähki. Patogeenil esineb 

mittesuguline arengujärk Libertella spp. Kahjustab ameerika haaba ja tema vorme 

kivistel või kuivadel kasvukohtadel ning on levinud kogu Põhja-Ameerikas (eriti USA 

Lääne-osariikides) ja Euroopas. Vähkkasvaja haavand võib olla 5–10 cm lai ning kuni 3 

meetrit pikk. Haiguse lõppstaadiumis võivad haavandid ulatuda üle kogu puu tüve. Äsja 

tekkinud koore haavandi ääred muutuvad värvuselt helepruunist oranžiks, mis paari 

aasta jooksul mustaks värvuvad. Haigus tekitab tüvemädanikku ning põhjustab võrsete 
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surma. Patogeen asustab maltspuitu põhjustades sellega puidu tumenemist ning 

lagunemist. Lagunenud puit sarnaneb nii pehme- kui ka valgemädanikule. Tüvevähiga 

nakatunud väiksemad puud hukkuvad tavaliselt paari aasta jooksul. Haigus põhjustab 

keskmiselt 13%-list kõrguskasvu langust ning 27%-list maltspuidu kadu (Hinds 1981; 

Cryptosphaeria Canker 2011). 

 

Cryptosphaeria ligniota on oluline haabade kahjustaja. Puud nakatuvad koore 

haavandite ja kinnikasvamata oksaasemete kaudu. Viimast kinnitab ka tähelepanek, et 

puul 0891 ei esinenud patogeeni DNAd juurekaelas, kust leiti suure-haavasiku tõugu 

käigud. Samuti polnud puul nähtavaid tüvevigastusi, mille kaudu oleks saanud patogeen 

puud nakatada. Peale tüve vigastamise vältimise ei teata haiguse vastu teisi 

kaitsevahendeid. Puistu nakkuse korral tuleks kaaluda varasemat uuendusraiet 

(Cryptosphaeria Canker 2011).  

 

Katsealal paikneva triploidse haavanoorendiku esimeste aastate aeglase kasvu 

põhjustajaks võib olla Cryptosphaeria lignyota poolt põhjustatud kahjustus. Asjaolu 

kinnitab ka tähelepanek, et haigus kahjustabki pigem nooremaid haabasid, põhjustades 

nende suremist (Nelson ja Hudler 2007).  

 

 

3.2.3 Cryptococcus spp. 

 

Proovi 0900 TÜ sekveneerimise vaste oli 99%-lise ITS piirkonna kattuvusega 

Cryptococcus spp. Perekonda Cryptococcus kuulub umbes 37 liiki. Nendest on 

patogeenne vaid Cryptococcus neoformans, millel eristatakse kahte vormi  var. gattii ja 

var. neoformans (Cryptococcus sp.). Järva (Järva et al. 1998) järgi on täheldatud Eestis 

perekond Cryptoscoccus nelja liiki – C. albidus (Saito) C.E. Skinner, C. laurentii 

(Kuff.) C.E. Skinner, C. melibiosum Phaff & Fell, C. terreus Di Menna. 
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3.3 Loodusliku uuenduse katseala mõõtmisandmete analüüs ja 

eraldiste võrdlus 

 

Välitööde käigus mõõdeti haavanoorendikus nummerdatud puude kõrgused (H) ning 

rinnasdiameetrid (D). Mõõtmistulemustega saab tutvuda lisades ja magistritööga kaasas 

oleval CD-l. 13-aastase haaviku mõõdetud takseerandmeid iseloomustavad statistilised 

karakteristikud on toodud lisas 8, kust järeldub, et rinnasdiameetri varieeruvus (V = 

22%)  on suurem, kui kõrguse varieeruvus (V = 12%). Kõrgeim haab noorendikus oli 

14,6 m kõrge ning suurim rinnasdiameeter oli 12,9 cm. 

 

 

3.3.1 Puistu kõrgus 

 

Neljalt proovitükilt mõõdetud 13-aastaste puude kõrgusi iseloomustavad arvutatud 

statistilised karakteristikud on toodud lisas 9. Kõige rohkem varieerusid kõrgused 

kolmandal proovitükil, mis oli jäetud kontrollalaks ning kõige vähem varieerusid 

esimese proovitüki kõrgused. Suurim mõõdetud kõrgus oli kolmandal ning väikseim 

neljandal proovitükil. 

 

Proovitükkide keskmisi kõrguseid aitab iseloomustada ka joonis 18. Lisast 9 ja jooniselt 

18 järeldub, et kõige väiksem keskmine aritmeetiline kõrgus on neljandal proovitükil. 

Kontrollalaks jäetud teise ja kolmanda proovitüki keskmised kõrgused ei pruugi näidata 

tegelikkust, kuna juhuslike puude valikuks polnud kindlat metoodikat. 

Kontrollproovitükkide hajuvust näitav jaotushistogramm (joonis 19) selgitab, et 

tegemist pole normaaljaotusega. Normaaljaotusele mittevastavust näitas ka Shapiro-

Wilki test, kui 2. proovitüki p = 0,1265 ning 3. proovitüki p = 0,1511. 
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Joonis 18. Proovitükkide keskmisi kõrguseid iseloomustavad karpdiagrammid 

 

 

Joonis 19. Kontrollproovitükkidel kasvavate 13-aastaste haabade jaotus kõrgusklassides 

 

Kogu noorendiku kõrgusandmete sobivust normaaljaotusele kontrolliti Shapiro-Wilki 

testiga. Selgus, et andmed ei vasta normaaljaotusele, p = 0,4732.  
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Tulluse (2001) järgi võivad haava juurevõsud kasvada 1. aastaga kuni 2-meetri 

kõrguseks. Ülo Tamme (1969) hinnangul võib ühe aastaste juurevõsude pikkus ulatuda 

kuni kolme meetrini. Lisas 8 esitatud haavanoorendiku andmetelt kajastub, et haaviku 

kasv on olnud esimesel neljal aastal tagasihoidlik. Kusjuures noorendik on tarastatud, 

mistõttu ei ole seal ka ulukikahjustust. Noorte haavikute suurimateks kahjustajateks 

peetakse just metsloomi, mistõttu ka esimestel aastakümnetel soovitatakse Eestis 

haavikuid tihedamalt kasvatada (Tullus 2001; Vares et al. 2003). Ulukikahjustuse mõju 

iseloomustab joonis 20, kus on näidatud 13-aastaste haabade kõrguse erinevus 

tarastatud ja tarastamata proovitükkide vahel. Tarastamata ala keskmine kõrgus oli        

8,7 m, mis moodustab tarastatud ala keskmisest kõrgusest 76%. 

 

Joonis 20. Noorendiku proovitükkide ja tarastamata proovitüki kõrguskasvu võrdlus 

 

Haavanoorendiku kesist kasvu täheldas magistritöö autor ka enda bakalaureusetöös 

(Lokko 2010). Noorendiku kasvukäik võrreldes A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi 

haaviku kasvukäiguga on esitatud joonisel 21. Jooniselt kajastub haaviku esimese 10 

aasta kesine kasv. Märgatavalt kiireneb puistu kasv 10. kasvuaastal. 10-aastase 

haavanoorendiku keskmine kõrgus oli 6,2 m. Võrreldes A. V. Tjurini kasvukäigu 

andmetega (Krigul 1971) oli noorendiku kõrgus 17% väiksem. 13. aastase puistu 

keskmine kõrgus oli 11,4 m. Tjurini andmetel on sama vanusega puistu keskmine 

kõrgus 9 m, mis on noorendiku kasvust 21% madalam.   
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Joonis 21. Haavanoorendiku proovitükkide ja A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi 

haaviku kasvukäigu võrdlus 

 

Noorendiku esimeste aastate kehva kõrguskasvu ning järsku kasvukiiruse tõusu saab 

põhjendada võimalike kasvu pärssivate haigustega. Joonistelt 13 ja 14 on näha noorte 

haabade tumenenud puiduosa, kus leiti DNA testiga 2 seene-perekonna esindajaid -  

Helotiales sp, Cryptococcus sp ning 1 kinnitatud liik Cryptosphaeria ligniota. Joonistelt 

17 selgus, et noorendikus ei ole haavataeliku Phellinus tremulae kahjustust, küll aga 

esineb teisi seeni, mis võivad olla kasvu pidurdajateks. Cryptosphaeria ligniota 

põhjustab ameerika haavale tüvevähki, mille esinemise korral puistu kasvukiirus langeb 

ning võib viia noored puud hukule (Hinds 1981; Cryptosphaeria Canker 2011). 

 

Kuna sekveneerimisse läksid vaid 5 proovi, ei saa joonise 16 põhjal välistada, et 

noorendikus ei esine teisi olulist kahju tekitavaid haiguseid. Esimeste aastate aeglase 

kasvu põhjus võib olla ka võimalik juuremädanik, mille esinemist kinnitab asjaolu, et 

vana haavapuistu juured jäävad tekkinud juurevõsulise noorendiku käsutusse          

(Vares et al. 2003). Juuremädaniku korral oleksid noort haavikut teenindavad vana 
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haaviku juured kehvas seisus ning noored puud ei saaks mullast nii hästi kätte toitaineid. 

Juuremädanikke on nende varjatud eluviisitõttu raske avastada ning täpset kahju hinnata 

(Hanso ja Hanso, 1999). Järsku kasvukiiruse tõusu saab seletada noorte haabade enda 

juurestiku väljakujunemisega, mille korral ei sõltuks nad enam halvas olukorras 

olevatest vana haaviku juurtest. Kahtlemata omavad puistu kasvukiiruse tõusus rolli 

varem tehtud raied, kuid kuna joonisest 21 lähtuvalt suurenes ka kontrollproovitükkide 

kasvukiirus, on antud noorendiku puhul selle tähtsus väike. 

 

Paul Reim kirjeldas enda uurimistöös (1930), et rohelisekoorelised haavad on 

kiiremakasvulised, kui hallikoorelised haavad. Lembit Muiste rajas kvartalil 243 

paikneva haava hooldusraie katseala 27-aastasesse looduslikult tekkinud haavikusse. 

Temagi kirjeldas enda haava hooldusraie-alases uurimistöös (1960), et 

rohelisekoorelised haavad on kiirema kasvuga. Triploidsed haavad kirjeldati 

esmakordselt 1935. aastal (Müntzing 1936; Nilsson-Ehle 1936) Rootsis, kuid kuna sel 

ajal ei levinud kuuldused triploidsest haavavormist, ei teadnud ka Eesti teadlased, et 

rohelisekooreline haab on tihti triploidne. Triploidse haavavormi esinemise Eestis 

kinnitasid esmakordselt Järvekülg ja Tamm (1970). Nad kirjeldasid Pikknurme 

metskonna 130-aastaseid hiidhaabasid, millest suurima rinnasdiameeter oli 137 cm ning 

tüvemaht 15,92 tm. Tjurini Ia boniteedi kasvutabelis on kirjeldatud suurima haava 

diameetrina 34,4 cm (Krigul 1971). Sarnase tulemuse sai ka Johnsson (1967), kelle järgi 

näitab triploidne haavavorm diploidist 24% suuremat biomassi produktsiooni.   

 

Triploidse haava kiire kasvu tõttu nähakse temas suurt potentsiaali lehtpuupuistute 

kultiveerimisel, seetõttu võrreldakse teda teiste kiirekasvuliste lehtpuudega, eelkõige 

hüübriidhaava (Populus tremula L. x P. Tremuloides Michx.) ning arukasega (Betula 

pendula Roth). Sarnane võrdlus ongi näidatud joonisel 22, kus lisaks eelmainitutele on 

võrreldud ka halli lepaga (Alnus incana Moench.). Suurimat kasvu näitas viljakale 

kasvukohale rajatud hübriidhaabade kasvukäik (Lutter 2013), mille kõrgus 10-aastaselt 

oli 11,6 m. Sellega ta ületas katsealal kasvavat triploidset haavikut 87%.  

Haavanoorendikust näitasid suuremat kasvu ka endistele põllumajandusmaadele rajatud 

arukaasik (Lutter 2013) ning viljakale näivleetunud mullale rajatud hall lepik (Aosaar 

2012). Kuna katseala haavanoorendiku kasvu ületas ka Tjurini (Krigul 1971) poolt 
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ennustatud Ia boniteedi diploidse haava kasv, ei saa antud katseala põhjal hinnata üldist 

triploidse haava Populus tremula f. gigas kasvukäiku. 

 

 

Joonis 22. Katseala proovitükkide kõrguskasvu võrdlus teiste kiirekasvuliste 

lehtpuudega 

 

13-aastaste kultuuride võrdluses oli endiselt suurima kasvuga hübriidhaab – 15,9 m. 

Katsealal paikneva 4 proovitüki keskmine kõrgus oli 11,4 m. Sellega moodustas ta 

hübriidhaava kõrgusest 72%. 3 aastaga jõudis triploidne haavik kõrguskasvuga järele nii 

arukasele kui ka hallile lepale ning ületas Tjurini hariliku haava kasvu prognoosi (13-

aastaste puistute kõrgused olid järgmised: arukask – 11,7 m; hall lepp – 11,4 m; 

triploidne haab – 11,4 m). 3 viimase aasta suure kõrguskasvu tõttu saab järeldada, et 

triploidne haab suudab võistelda väga viljakale pinnasele rajatud kodumaiste 

kiirekasvuliste lehtpuudega. A. V. Tjurini Ia boniteedi arukaasiku kasvuprognoosi järgi 

peaks 13-aastane arukaasik olema 8,2 m kõrgune (Krigul 1971), seega ületab võrreldav 

arukase kasvukäik Tjurini Ia boniteedi arukase kasvu prognoosi 11% võrra. Andmete 

puuduse tõttu ei saa võrrelda viljakale pinnasele rajatud triploidse haava kõrguskasvu, 
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sest Eestis vastavad mõõtmisandmed puuduvad. Kui eeldada, et sarnaselt kultiveeritud 

arukasele, kasvaks triploidne haab väga viljakal endisel põllumaal kiiremini kui 

looduslikult tekkinud triploidne  haavik, saame väita, et triploidne haab on esimese 13-

aasta jookusul kiirema kasvuga, kui arukask  või hall lepp. 

 

 

3.3.2 Puistu diameeter 

 

Nelja proovitüki keskmiseid rinnasdiameetreid iseloomustavad statistilised 

karakteristikud on toodud lisas 10. Kõige rohkem varieerusid esimese proovitüki 

rinnasdiameeterid (V = 22%) ning kõige vähem kolmanda proovitüki rinnasdiameetrid 

(V = 19%). Suurima rinnasdiameetriga puu kasvas esimesel proovitükil ning väikseima 

rinnasdiameetriga puid (d = 4 cm) esines teisel, kolmandal ja neljandal proovitükil. 

 

Rinnasdiameetreid iseloomustavalt jooniselt 23 selgub, et suurim keskmine 

rinnasdiameeter oli proovitükil 1 – 7,6 cm ning väikseim keskmine rinnasdiameeter oli 

proovitükil 3 – 6,2 cm, mis moodustas 1. pt keskmisest rinnasdiameetrist 82%. Seega 

varieerusid proovitükkide vahel keskmised diameetrid rohkem, kui keskmised kõrgused 

(väikseim keskmine kõrgus moodustas 95% suurimast keskmisest kõrgusest).  
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Joonis 23. Proovitükkide keskmised rinnasdiameetrid 

 

Rinnasdiameetrite sobivust normaaljaotusele kontrolliti Shapiro-Wilki testiga, mille 

järgi on tegemist normaaljaotusega (p < 0,001).  

 

Ulukikahjustuse mõju avaldus ka proovitükkide diameetrite erinevuses. Tarastatud     

13- aastase haaviku nelja proovitüki keskmine rinnasdiameeter oli 6,8 cm. Tarastamata 

ala sama näitaja oli 5,3 cm, mis moodustab nelja proovitüki keskmisest 78%. 

Tarastamata proovitüki keskmine diameeter saadi juhuslike puude mõõtmisel, kuid see 

ei pruugi kajastada täpset keskmist. Mõõtmisi mõjutas proovitükil esinev 

ulukikahjustus. Rinnasdiameetrit sai mõõta vaid nendel haabadel, millel polnud 

ulukikahjustust rinna kõrgusel, sest kahjustatud puu koor oli mädanikust ülesse 

paistetanud ning oleks oluliselt mõjutanud mõõtmistulemusi. Keskmisi 

rinnasdiameetreid kujutab joonis 24. 
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Joonis 24. Haavanoorendiku keskmised rinnasdiameetrid võrreldes tarastamata alaga 

 

Joonisel 25 on toodud proovitükkide rinnasdiameetrite kasvukäigu võrdlus A. V. Tjurini 

(Krigul 1971) Ia boniteedi haaviku kasvuprognoosiga. Sarnaselt kõrguskasvule oli 

noorendiku keskmine rinnasdiameetri kasv esimesel 10-kasvuaastal aeglane, jäädes alla 

isegi A. V. Tjurini Ia boniteedi haaviku diameetri kasvuprognoosile. 10-aastase 

haavanoorendiku keskmine rinnasdiameeter oli 4,4 cm, mis moodustas A. V. Tjurini 

kasvuprognoosist (6,5 cm) vaid 68%. Jooniselt võib eristada haaviku diameetri 

kasvukiiruse tõusu pärast 10. kasvuaastat, mis ei ole nii suur kui kõrguskasvul. 13-

aastase haaviku keskmine rinnasdiameeter oli 6,8 cm, mis moodustas A. V. Tjurini 

rinnasdiameetri kasvuprognoosist (6,9 m) 98%. 
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Joonis 25. Proovitükkide rinnasdiameetrite võrdlus A. V. Tjurini Ia boniteedi haava 

kasvuprognoosiga 

 

Katseala proovitükkide rinnasdiameetri kasvu võrdlus teiste kiirekasvuliste lehtpuude 

rinnasdiameetritega on toodud joonisel 26. Suurimat kasvu näitab hübriidhaab, mille 

keskmine rinnasdiameeter 10. kasvuaastal on 10 cm. Järgnesid arukask (7,3 cm) ning 

hall lepp (5,7 cm). Jooniselt on näha proovitükkide esimese 9 aasta aeglast 

diameetrikasvu, ning nende märgatavat tõusu pärast 10. eluaastat. 10. kasvuaastaks on 

1. proovitüki keskmine rinnasdiameeter (5,7 cm) võrdne halli lepa sama näitajaga. 

Kontrollaladeks jäetud 2. ja 3. proovitükk jäävad halli lepa rinnasdiameetri kasvust 

maha 23% ja 30% ning 4. proovitükk 34%. 13. kasvuaastaks on 1. proovitüki 

rinnasdiameeter (7,5 cm) suurem kui hallil lepal (7,3 cm). Teise proovitüki 

rinnasdiameeter (6,5 cm) moodustab 84%, kolmanda proovitüki rinnasdiameeter (6,1 

cm) 84% ning neljanda proovitüki rinnasdiameeter (7 cm) moodustab 96% halli lepa 

rinnasdiameetrist. 13. kasvuaastal oli proovitükkide keskmine rinnasdiameeter 6,7 cm, 

mis on A.V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi haava rinnasdiameetri kasvuprognoosist 

(7,73 cm) 13% madalam.   
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Joonis 26. Haavanoorendiku diameetri kasvukäigu võrdlus teiste kiirekasvuliste 

lehtpuude diameetritega 

 

 

3.4 Harvendusraie katseala mõõtmisandmete analüüs ja 

eraldiste võrdlus 

 

Haavametsa Haaviku harvendusraie katsealal on tehtud raieid neljal korral (tabel 3), 

mille käigus on proovitükk kolmelt välja raiutud 273 tm puitu hektari kohta. Tugevate 

harvenduste suurt mõju diameetrikasvule täheldas juba Muiste (1960, 1984), kes 

soovitas jätta 30. kasvuaastaks kasvama 800–1100 puud/ha. Sarnase soovituse järgi 

teostati kolmandal proovitükil tugevaastmelist harvendust, kuhu jäeti kasvama 27. 

kasvuaastal 960 puud/ha. 36. kasvuaastaks viidi sealne puudearv 640-ni.  
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Pt 3 keskmine kõrgus iseloomustab triploidse haava kasvuintensiivsust. Weibulli 

funktsiooniga (joonis 5) tuletatud 92-aastase haaviku keskmine kõrgus on 37,5 m. A. V. 

Tjurini (Krigul 1971) kasvuprognoosi järgi on sama vana Ia boniteedi haaviku keskmine 

kõrgus 31,2 m, mis moodustab pt 3 kõrgusest 83 %. Loodusliku uuenemise katsealal 

kasvava haaviku esimese 10 kasvuaasta aeglane kasv ning järsku suurenev kasvukiirus 

võib olla tingitud triploidse haava kasvueripärast, kuid ei saa ka alahinnata DNA 

analüüsiga määratud Cryptosphaeria  ligniota esinemist. Võrdluseks polnud ühegi teise 

triploidse haavanoorendiku kasvuandmeid. Joonisel 27 esitatud kõrguse kasvukäigu 

järgi võib näha, et pt 3 kõrgus ei erinenud puistu esimesel mõõtmisel (27. kasvuaasta) 

Tjurini (Krigul 1971) kasvuprognoosist väga palju. Vahe oli vaid 2 m (11%).  

 

 

Joonis 27. Harvendusraiekatseala pt 3 ja loodusliku uuenemise katseala keskmise 

kõrguse võrdlus A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi kasvuprognoosiga 
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Erinevad haava harvendusraie katseala uurijad (Muiste 1960; Vildo 2005; Lokko 2014) 

on leidnud kasvava puistu tagavara erinevate metoodikatega. Tabelis 8 esitatakse 

erinevate metoodikatega leitud harvendusraie eelsed tagavarad, mis kujutatakse 

graafiliselt koos A. V. Tjurini Ia boniteedi (Krigul 1971) haaviku kasvuprognoosiga 

joonisel 28. Teadaolevalt leidis Muiste (1960) tabelis 3 esitatud kahe esimese mõõtmise 

tagavara valemiga 1. Hilisemate arvutuste metoodika pole teada. A. V. Tjurini (Krigul 

1971) tagavara on leitud valemiga 2, kasutades tabelis 6 esitatud vormiarve. Magistritöö 

autori poolt leiti vastav tagavara valemitega 2 ja 3. Tabeli 8 põhjal selgub, et kuni 65-

kasvuaastani oli Muiste (1960) ja Vildo (2005) metoodikaga leitud tagavara suurem. 

Proovitükk 3 pidev tagavara juurdekasv tuleneb endiselt jätkuvast diameetri- ning  

eeldatavast kõrguskasvust. A. V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi 80-aastase haaviku 

rinnasdiameeter kasvab 10-kasvuaasta jooksul 1,5 cm. Proovitükk kolmel oli see näitaja 

poole suurem (3 cm). Suure tõenäosusega jätkub Haavametsa Haavikus kasvavate 

triploidsete haabade diameetrikasv ka edaspidi. Järvekülg ja Tamm (1970) mõõtsid 

Pikknurme metskonna 130-aastastest triploidsetest haabadest suurima diameetriks 116,7 

cm. Kuresoo (Kuresoo et al. 2005) sai 2005. aastal samast puistust suurima triploidi 

diameetriks 137,2 cm, mis on ühtlasi ka Eesti rekord. Kui eeldada, et nii Järvekülg ja 

Tamm (1970) kui ka Kuresoo (Kuresoo et al. 2005) mõõtsid sama puu ümbermõõtu, 

kasvas 130-aastase triploidse haava rinnasdiameeter 40 aasta jooksul 20,5 cm. Seega 

võime eeldada, et harvendusraie katsealal kasvavad triploidsed haavad jätkavad enda 

diameetrikasvu.  

 

Tabel 8. Erineva metoodikaga leitud pt. 3 kasvava haaviku tagavara 

Vanus, 

a 

Lokko 

2014 

Muiste 1960, Vildo 

2005 

tagavara, tm/ha 

27 190 251 

36 252 281 

44 345 371 

51 415 443 

65 545 532 

79 648 699 

89 824 - 

92 849 - 
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Joonis 28. Erinevate metoodikatega leitud pt 3 tagavarade võrdlus 

 

Harvendusraie katseala proovitükilt 3 on 4 harvenduse jooksul välja raiutud 273 tm 

puitu/ha. Joonisel 29 on esitatud proovitüki 3 tagavara muutus koos harvenduste käigus 

välja raiutud puiduga. Jooniselt on näha harvendusraie järgset kiiret tagavara 

juurdekasvu. 
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Joonis 29. Proovitüki 3 esimese rinde haabade harvendusjärgne tagavara muutus 

 

2013. aastal mõõdetud haava harvendusraie katseala esimeserinde haabade ümbermõõte 

(1,3 meetri kõrguselt) iseloomustavad statistilised karakteristikud on esitatud lisas 11. 

Lisa 11 põhjal selgub, et kontroll-proovitükil on puudearv väiksem, kui mõõduka raiega 

proovitükil. 1. proovitüki puudearv ületas pt 2 puude arvu, sest antud andmetes ei 

kajastu proovitükkidel olevad lamatüved. Kuna viimane raie tehti katsealal aasta 1972, 

on pt 1 ja 2 näitajad võrdsustunud. Mõõdetud haabade ümbermõõtude kaudu leitud 

rinnasdiameetrid ning proovitükke iseloomustavad ristlõikepindala ja täius on toodud 

tabelis 9. 
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Tabel 9. Harvendusraie katseala proovitükkide esimese rinde haabade keskmised 

rinnasdiameetrid ning proovitükke iseloomustavad näitajad 

 

pt. 1 pt. 2 pt. 3 

Proovitüki pindala, ha 0,1 0,1 0,2 

Puude arv, tk 50 48 67 

Puude arv tk/ha, 417,0 400,0 335,0 

Keskmine rinnasdiameeter, cm 40,3 40,6 44,8 

Puistu ristlõikepindala, m
2
/ha 51,5 51,7 54,0 

Täius , % 75,0 75,2 78,6 

 

Haabade jaotust rinnasdiameetri alusel iseloomustab joonis 30, kus on näidatud puude 

jaotus protsentides 4 cm-te diameetriklasside kaupa. Jooniselt on näha tugeva 

harvendusraiega proovitükil suure rinnasdiameetritega (diameetriklassid 48–56 cm) 

puude rohkemat esinemist, kui mõõduka harvendusega- või kontroll-proovitükil. Tabeli 

9 ja joonise 30 põhjal saab järeldada, et võrdsete esimese rinde haabade kõrguste korral 

on lageraiel saadav puidukogus suurim tugeva harvendusraiega proovitükil (pt 3). 

Esimese ja teise proovitüki tulemuste võrdluses on näha, et mõõdukas harvendusraie ei 

suurenda haabade diameetri kasvu piisavalt palju, et aastakümnete pärast oleks 

mõõduka raie korral puude keskmine diameeter suurem, kui kontroll-proovitüki 

haabadel. Kontrollala esimesest proovitükist suuremat keskmist rinnasdiameetrit näitab 

ka tabel 9. 

 

Joonis 30. Harvendusraie katseala proovitükkide esimese rinde haabade jaotus 4 cm 

diameetriklassidesse 
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Harvendusraie katsealalt mõõdetud teise rinde pärnade keskmistele rinnasdiameetritele 

arvutatud statistilised näitajad on toodud lisas 12. Lisast on näha, et proovitükkide 

keskmistes pärnade rinnasdiameetrites on suured erinevused. Pt 3 keskmine 

rinnasdiameeter on 21,5 cm. Pt 2 rinnasdiameeter on 16,1 cm, moodustades pt 3 

rinnasdiameetrist 75%. Pt 1 keskmine rinnasdiameeter on 13,4 cm, moodustades pt 3 

vastavast näitajast 63%. Tulemuste põhjal saab järeldada, et tugevaastmeline 

harvendusraie haavikus suurendab ka allesjäävate teise rinde pärnade diameetrikasvu. 

Teise rinde pärnadele leitud näitajad on toodud tabelis 10. Pt 1 ja 2 tagavarade 

leidmiseks arvutati joonisel 6 esitatud mudeli põhjal pärnadele uued kõrgused.   

 

Tabel 10. Harvendusraie katseala teise rinde pärnadele arvutatud näitajad 

 

Pt 1 Pt 2 Pt 3 

Proovitüki pindala, ha 0,12 0,12 0,20 

Puude arv, tk 48 24 42 

Puude arv, tk/ha 400 200 210 

Keskmine rinnasdiameeter, cm 13,4 16,1 21,5 

Keskmine kõrgus, m 16,4 17,8 20,0 

Puistu rinnaspindala, m
2
/ha 6,3 4,3 7,9 

Tagavara, tm/ha 49 36 75 

Täius, % 25 17 31 

 

Teise rinde pärnade jaotust 4 cm-tesse diameetriklassidesse on kujutatud joonisel 31. 

Jooniselt on näha kolmanda proovitüki pärnade suuremat rinnasdiameetrit, kui teistel 

proovitükkidel. Sarnaselt kontroll-proovitüki esimese rinde haabade suuremale 

rinnasdiameetrile on ka kontroll-proovitüki teise rinde pärnade keskmine 

rinnasdiameeter suurem, kui mõõduka raiega proovitükil (pt 1). 
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Joonis 31. Harvendusraie katseala teise rinde pärnade jaotus rinnasdiameetri järgi 4 cm-

tesse diameetriklassidesse hektari kohta 

 

 

3.4.1 Resistograafi mõõtmistulemuste analüüs 

 

Resistograafiga puuriti rinnakõrguselt harvendusraie katseala kolmandal proovitüki iga 

viienda haava tüve. Analüüsid saadi järgnevate nummerdatud haabade kohta: 0001, 

0005, 0010, 0015, 0020, 0025, 0030, 0035, 0040, 0045, 0050, 0055, 0060, 0065, 0070. 

Südamemädaniku I staadiumis tekkiva kõvamädaniku korral jäävad puidu füüsikalised 

ja mehaanilised omadused peaaegu samaks (Tamm 2000). Kuna puuduvad resistograafi 

näidistulemused terve haava puidu analüüsist, saab tulemuste põhjal oletada 

pehmemädaniku esinemist vaid kahel haaval (0045, 0060). Joonise 32 põhjal moodustab 

pehmemädanik puu nr 0045 tüve raadiusest peaaegu poole (r = 23cm). Sarnane tulemus 

oli ka puul nr 0060. 
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Joonis 32. Puu nr 0045 resistograafi puurimisanalüüsi tulemus 

 

Jooniselt 32 on näha, et puidu pinnast 10–11 cm sügavuselt langeb järsult puidu 

tugevus. Languse kohta võib lugeda pehmemädaniku alguseks. Tõenäoliselt esineb 

antud puul ka kõvamädanikku, kuid nende mõõtmistulemuste järgi ei saa me seda 

tervest puidust eristada. Joonisel 33 kujutatud puu nr 0001 resistograafi 

mõõtmistulemuse järgi, esineb tõenäoliselt tüve puurimiskohas 5 cm laiune 

mädanikukolle. Resistograafi tulemuste põhjal saab kinnitust, et haavataelikusse 

nakatumine toimub põhiliselt läbi kuivanud oksatüügaste. Seetõttu esineski 20-st 

haavast vaid kahel pehmemädanik rinnakõrgusel. 

 

 

Joonis 33. Puu nr 0001 resistograafi puurimisanalüüsi tulemus 

 

Resistograafi tulemustega sarnase tähelepaneku tegi Tamm (2000), kes kirjeldas 25-st 

raiutud 130-aastasest haava mudelpuust juurekaelas pehmemädaniku vaid viiel puul. 

Ülejäänute mudelpuude kännupuit oli tumenenud ning sarnanes kõvamädanikule.  
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3.5 Triploidse haava majanduslik tähtsus 

 

Inimkonna pidev kasv ning sellest tulenev puiduvajaduste suurenemine on tinginud 

Maailma metsapindala vähenemist (Global Forest… 2010). Suurenev puiduvajadus on 

pannud teadlasid uusi, kiiremakasvulisi puuliike aretama, mis suudaksid katta 

inimkonna puiduvajadust. Viimastel aastakümnetel on muutunud populaarseks 

kiirekasvuline hübriidhaab, mis suudab erinevate autorite andmetel näidata suuremat 

puidu produktsiooni, kui triploidne haab (Johnsson 1967, Vares et al. 2003). 

Hübriidhaava kiiremat kasvu näitavad ka joonised 22 ja 26, mille põhjal ületab 

hübriidhaava kasv ka teiste kodumaiste lehtpuude kasvu.  

 

Hübriidhaava suurem produktsioon on vähendanud huvi triploidse haava uurimise 

vastu, sest mõlema puuliigi paljundamiseks kasutatakse kallist mikropaljunduse 

meetodit (Vardja et al. 2004). Kahjuks esineb ka hübriidhaavale omaseid kahjustajaid, 

mis tema lähteliiki – harilikku haaba nii palju ei ohusta. Soomes on täheldatud, et 

hübriidhaab on küllaltki vastuvõtlik osadele kodumaistele bakteritele ja seenhaigustele. 

Näiteks Põhja-Ameerikast pärit seenvähk Neofabraea populi võib hävitada kuni 53% 

tekkinud noorendikust (Vares et. al 2003). Seega ei saa pidada hübriidhaava 

kultiveerimist ainuõigeks lahenduseks puidupuuduse leevendamiseks.  

 

Triploidne haab on kiirekasvuline kodumaine lehtpuu, mis suudab võistelda 

hübriidhaavaga. Tema eelised lisaks kodumaisele päritolule, mistõttu on ta kohastunud 

elama meie kliimas, on suur produktsioon ja hea vastupanuvõime südamemädanikule. 

Triploidsel haaval ei saa ka tekkida hübriidhaavale sarnast geneetilist lahknevust 

järgnevates põlvkondades, mistõttu ei lange järgmiste metsapõlvkondade produktsioon 

(Vardja et al. 2004).  

 

Pärast esimeste triploidsete haabade kirjeldamist 1935. aastal on avastatud pidevalt uusi 

puistuid. Eestis kasvab teadaolevalt triploidset haaba Pikknurme, Õisu, Tähtvere ja 

Järvselja metskonnas, moodustades kiirekasvulisi puistuid. Pikknurme suurimate 

triploidsete haabade tüvemaht olid 1970. aastal (Järvekülg ja Tamm 1970) peaaegu 16 

tm, ületades A.V. Tjurini (Krigul 1971) Ia boniteedi 100 aasta vanuse haaviku keskmist 
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rinnasdiameetri prognoosi (34,4 cm) üle kahe korra (76,2 cm). Järvekülg ja Tamm 

kirjeldavad (1970) enda uurimustöös 91-aastase diploidse ja triploidse haaviku võrdlust, 

kus diploidse haaviku keskmine rinnasdiameeter oli 34 cm, keskmine kõrgus 27 m ning 

hektaritagavara 302 tm. Triploidse haaviku samad näitajad oli 42 cm, 31 m ning 564 tm. 

Lisaks esines triploidsetel haabadel südamemädanikku 4,5% mudelpuude mahust. 

Diploididel aga 14% mudelpuude mahust (Järvekülg ja Tamm 1970). Sarnaseid 

tähelepanekuid tegid ka Nilsson-Ehle (1936) ning Müntzing (1936). Heaks näiteks 

triploidse haava suurele kasvule on Järvselja kvartalil 243 paiknev Haavametsa Haavik. 

2013. aasta mõõtmistulemuste järgi on puistu esimese rinde haabade tagavara 849 tm/ha 

ning koos välja raiutud puidu ning teise rinde pärnadega on puistu üldtootlikkus 1197 

tm/ha. Joonise 28 järgi saame eeldada, et diploidse haava kasv aeglustub varem, kui 

triploidse kasv. Hariliku haava Ia boniteedi raievanus Metsa majandamise eeskirja 

(2006) kohaselt on 30 aastat, mistõttu on oluline jätkata triploidse haava kasvu uurimist 

noores eas.  

 

 

3.6 Harvenduse mõju haaviku produktsioonile  

 

Peamine viis, kuidas metsa kasvu suunata on hooldusraiete teostamine, mille käigus 

tekitatakse ühtedele puudele teiste arvelt, kasvuruumi juurde. Tavaliselt võetakse 

puistust hooldusraiete käigus välja väiksemaid ja halvemate tüveomadustega puud. 

Paljud sellisel viisil väljaraiutavatest puudest hukkuksid puudevahelise konkurentsi 

tõttu. Hooldusraiete käigus välja võetud puude arvelt vabaneb kasvama jäetavatele 

puudele kasvuressursse – kasvuruumi, valgust ning väheneb juurte konkurents mullast 

saadavatele toitainetele. Hooldusraiete käigus likvideeritakse puistust tavaliselt ka 

kahjustada saanud puud, mille tegemata jätmise korral võib haigus või kahjur edasi 

paljuneda ning terve puistu hukule viia (Laas et al. 2011).  

 

Puistu harvendamisele reageerib kõige kiiremini puude lehestik, võra ning suurenema 

hakkab ka juurestik, mis toob endaga kaasa fotosünteesi intensiivistumise ning juurte 

imamisvõime suurenemise. Tulemuseks on puude kasvu kiirenemine. Puud reageerivad 

puistu harvendamisele eri kiirusega. Lehtpuudel suureneb harvendusejärgne kasvukiirus 
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enamasti paremini kui okaspuudel, mis sõltub juba iga puuliigi eripäradest ning ka 

kasvukohast. Kasvukiiruse tõusu seostatakse ka varjutaluvusega. Mida valguslembesem 

puu on, seda paremini reageerib ta valguse ja kasvuruumi suurenemisele. Näiteks 

valguslembesel arukasel (Betula pendula) suureneb harvendusjärgne diameetrikasv juba 

järgmisel aastal. Okaspuudel kiireneb diameetrikasv pärast varjuokaste vahetumist 

valgusokaste vastu (tavaliselt 2 või 3 aastat pärast harvendusraiet) (Laas et al. 2011).  

 

Harilik haab on väga valguslembene. Ülo Tamme poolt teostatud katsete tulemusena 

selgus, et haava lehtede arv suurenes raiejärgsel aastal 31-aastases puistus 63% ning 5. 

raiejärgsel aastal oli puul endiselt 30% lehti rohkem, kui kontrollalal. Lisaks lehtede 

arvule suurenes märgatavalt ka nende mass ning pindala. Haava lehtede biomassi 

suurenemine tõi kaasa puude kasvu suurenemise (Tamm 2000). 

 

Ülo Tamm (2000) teostas uurimisi naadi kasvukohatüübi 10 proovitükil, kus uuris 

puistutes 5–10 aasta jooksul harvendusraie mõju. Keskmiselt vähenes puistu 

ristlõikepindala 26% võrra, millele järgnes kiire rinnaspinna juurdekasv – keskmiselt 

1,0 m
2
/ha

 
aastas. Haava kiiret reageerimist harvendusraiele täheldas ka Muiste (1960), 

kes tegi enda järeldusi mitmete haava harvendusraie katsealade põhjal, seal juures ka        

kv 243 asuva Haavametsa Haaviku põhjal. Ta uuris raiejärgselt aastarõngaste suhtelist 

suurenemist kolmel erineva raieintensiivsusega proovitükil (magistritöö harvendusraie 

proovitükid 1-3). Raiete intensiivsus kahel aastal on välja toodud tabelis 1. Raiejärgsetel 

aastatel tehtud mõõtmiste ning aastarõngaste laiuste andmed on esitatud tabelis 2. 

Saadud tulemuste põhjal täheldas Muiste (1960), et kõige rohkem reageerisid raietele II 

kasvuklassi puud. Võrreldes raie-eelse perioodiga olid tugevaastmelise raie korral II 

kasvuklassi puude aastarõngaste laiused 45% ning mõõduka raie puhul 22% suuremad. 

Mõju omas harvendus ka I kasvuklassi puudele, kuid III ja IV klassi puude raiejärgne 

aastarõngaste laius ei suurenenud. Viimastest andmetest lähtuvalt täheldas Muiste 

(1960), et haavikute harvendamine alameetodil on produktiivne. Uurimistulemuste 

põhjal soovitas Muiste (1960, 1984) teha haavikutes tugevaastmelisi harvendusi.  

 

Kokku on teostatud harvendusraie katsealal harvendusi 4 korda, mille käigus on puistust 

välja raiutud 273 tm puitu (tabel 3). Raiekraadilt on esimesed tehtud raied 
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tugevaastmelised (1948 – 60% puude arvust; 1957 – 33% puude arvust; 1965 – 13% 

puude arvust; 1972 – 15% puude arvust). Viimaste mõõtmiste järgi on tugeva 

raiekraadiga proovitükil 3 esimese rinde haabade tagavara 849 tm/ha ning koos pärna 

teise rindega kasvab puistus 924 tm/ha. Koos välja raiutud puiduga on pt 3 

üldproduktsioon 1197 tm/ha.  

 

Loodusliku uenemise katseala raie järgsed mõõtmised kinnitavad, et haab reageerib 

harvendusele juurdekasvu suurenemisega. Jooniselt 25 on näha, et harvendatud 

proovitükkide rinnasdiameetri kasvud suurenevad raie järgselt kiiremini, kui kontroll-

proovitükkide rinnasdiameetrid. 2010. aastal oli harvendatud proovitükkide (1, 4) 

keskmine rinnasdiameeter 4,6 cm. Tihedate kontrollalade keskmine rinnasdiameeter oli 

4,2 cm, mis moodustab pt 1 ja pt 4 keskmisest 90%. 2013. aasta mõõtmiste järgi oli 

harvendatud proovitükkide keskmine rinnasdiameeter 7,2 cm. Kontrollalade vastav 

näitaja oli 6,3 cm, mis moodustas harvendatud proovitükkide rinnasdiameetrist 87%.  

 

Haavanoorendiku diameetri ja kõrguse erinevust kontrollalade keskmiste ja harvendatud 

proovitükkide keskmiste vahel kontrolliti t-testiga. Saadud tulemused on esitatud tabelis 

11, mille põhjal erinevad usaldatavalt üksteisest 2010. aastal mõõdetud kõrgused (p < 

0,001) ning 2013. aasta rinnasdiameetrid (p < 0,001). Testist on näha, et haaviku 

harvendamine mõjutab usaldatavalt puistu diameetrikasvu suurenemist. 

 

Tabel 11. Kontrollproovitükkide ja harvendatud proovitükkide takseerandmete erinevus 

Kasvutunnus Proovitükid t-

statistik 

p 

pt 1 ja  

pt 4 

keskmine 

pt 2 ja  

pt 3 

keskmine 

D2009, cm 3,51 3,6 -0,49 0,625 

D2010, cm 4,02 4,23 -1,57 0,118 

D2013, cm 7,24 6,25 4,28 <0,001 

H2010, m 5,95 6,51 -3,98 <0,001 

H2013, m 11,42 11,33 0,43 0,666 

 

Ainult loodusliku uuenemise katseala põhjal ei saa teha olulisi järeldusi haaviku 

harvendamise mõjudest puistu kasvule, sest haavikust leiti mitme seene-perekonna 
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esindajaid ning ameerika haaba ohustav Cryptosphaeria ligniota, kes võivad mõjutada 

noorendiku kasvu. Joonisest 16 lähtuvalt tähendab puidu tumenemine noortes 

haavikutes nakatumist seentesse võib bakteritesse, mis võib olla mingil perioodil 

aeglase kasvu põhjuseks. 

 

 

3.7 Haavikute majandamine 

 

Haavikute osakaal Eesti Vabariigi territooriumil on olnud koguaeg väike võrreldes teiste 

levinud kodumaiste puuliikidega (kuusk, mänd, kask). 1958. aastal oli haava 

enamuspuuliigiga puistuid Eestis 28536 ha, mis moodustas metsade üldpindalast 2,3% 

(Aastaraamat Mets… 2013). Haaba peeti pikka aega väheväärtuslikuks puuliigiks, sest 

tema nakatumine südamemädanikku vähendas oluliselt tarbepuidu väljatulekut ning 

suurendas väheväärtusliku küttepuidu mahtu (Tullus 2001). Haavapuistute suurenemine 

Eestis algas 1990-date aastate lõpus, kui põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud 

põllumaad metsastuma hakkasid ja valgustusraiete maht vähenes. Aastaraamat Mets 

2011 (2013) andmetel oli 1994. aastal Eestis haava enamusega puistuid 31397 ha. 2010. 

aastal oli see näitaja juba 123500 ha, mis moodustas Eesti metsade üldpindalast 5,6%. 

16 aastaga oli haavikute osakaal peaaegu neljakordistunud (393%). Huvi haavapuistute 

kasvatamise vastu tõstis ka tselluloosi tootmise tehnoloogia arenemine. Kundas tegutsev 

Estonian Cell-i haavapuitmassi tehas tarbib üle poole Eesti haavikute aastasest 

juurdekasvust (Tooraine). Nõudlus haavapuidu järele on tõstnud huvi haavikute 

majandamise vastu. 

 

Tselluloosi tootmise tooraineks on hakatud peamiselt rajama kodumaisest harilikust ja 

triploidsest haavast kiiremakasvulisi hübriidhaavikuid, mida on alates 1999. aastast 

rajatud üle 700 ha (Tullus 2010). Haavikud on Eestis peamiselt sekundaarse tekkega, s.t. 

puistud on tekkinud looduslikult raiesmikele, kus eelmise puistu koosseisus oli haab 

esindatud (Vares et al. 2003). Kuna rajatud hübriidhaavikute majandamine erineb 

oluliselt loodusliku tekkega haavikute majandamisest, keskendutakse järgnevalt vaid 

viimaste majandamise kirjeldamisele 
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Tulluse (2001) järgi tasub haavikuid kasvatada naadi, sinilille, jänesekapsa, sõnajala ja 

angervaksa kasvukohatüübis, s.t. viljakatel saviliiv- või liivsavimuldadel. 2010. aastal 

paiknesid 37,1% Eesti haavikutest laanemetsades ning 27,3% salumetsades 

(Aastaraamat Mets… 2013), kus viljaka kasvukoha tõttu sobiks kasvatada ka teisi 

majanduslikult tasuvaid puuliike (harilik kuusk, arukask). 

 

Looduslikult tekkinud haavikute majandamisel peaks lähtuma ümbruskonnas esinevate 

metsloomade arvukusest. Haava puidu suure toiteainete sisalduse tõttu (Tamm 2000) 

tekitavad metsloomad, eelkõige põdrad, kitsed ja jänesed, neile suuri kahjustusi just 

noores eas, seetõttu soovitatakse Eestis kuni 10-aastastes haavikutes hooldusraiet mitte 

teha (Tullus 2001, 2009). Tekkivast tihedast haavikust süüakse paljud juurevõsud ära 

metsloomade poolt. Esimesel aastakümnel harvendust tehes on suure tõenäousega 

tagajärjeks laialdane ulukikahjustus, pärast mida tuleb noorendikus teha 

sanitaarlageraie. Tamme (2000) järgi soovitavad välisriikide metsandusspetsialistid 

alustada haavikute harvendamist juba noorendikes, jättes 20 aasta vanuses puistus 

kasvama optimaalse arvu puid – 1000 kuni 1200 puud hektaril. Nii suureneks 

haavikutes diameetrikasv ning saadakse lõppraiel suur kogus mädanikuvaba puitu. Eesti 

tingimustes see soovitus ei kehti just suure ulukikahjustuse tõttu (Tullus 2001, 2009). 

Heaks näiteks on ka loodusliku uuenemise katsealal paiknev tarastamata 

haavanoorendik, kus 10-aasta vanuses haavikus kasvas umbes 3200 puud/ha. 3 aastat 

hiljem läbiviidud mõõtmiste käigus selgus, et enamus haabadest olid põtrade poolt 

kooritud. Kahjustuse ulatus on illustreeritud joonisel 9. Antud noorendikust 

täisväärtuslikku puistut ilma sanitaarlageraieta ei saa. Põdrakahjustuste kaudu 

nakatuvad noored puud haavataelikusse ning tekkiva mädaniku ning vigastatud tüve 

tõttu ei saaks puistust heakvaliteedilist tarbepuitu. Suuretõenäosusega suureneks puistus 

tuulemurru esinemine, sest puidu keskosas levima hakkav mädanik muudab puidu 

pehmeks ning seega on haavik suuremate tuulte vastu kaitsetu (Tamm 2000). 

 

Tulluse (2001, 2009) järgi võib 10–20 aastastes haavikutes alustada Eestis mõõduka 

valgustusraiega, kuid täius ei tohiks langeda alla 80%. Sellises vanustes haavikutes on 

endiselt suur põdrakahjustuse oht, mistõttu tuleb alles jätta rohkem puid, kui lõppraieks 

vajalik. Valgustusraie korral tuleks välja raiuda loomade poolt kahjustatud ning väga 
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halbade tüveomadustega puud. Säilitada tuleks kindlasti kuuski ning väärislehtpuid 

(tamm, saar). 

 

Haaviku majandamisel on kõige tähtsamad raied 20–30 aasta vanuses puistus. Tullus 

(2001) soovitab sellises vanuses puistus teha 10-aasta jooksul 2 harvendusraiet. 

Eesmärgiks oleks haabade juurdekasvu järsk suurendamine, mis ületaks 

südamemädaniku levimiskiirust (pikkisuunas 20 cm 2,5 aasta jooksul) (Tamm 2000). 

Esimene raie peaks toimuma 20–25 aastases puistus ning teine 25–30 aastases puistus. 

Raied peaksid toimuma kindlasti alammeetodil, raiudes välja põdra poolt kahjustatud, 

halbade tüveomadustega ning haavataeliku viljakehadega puid. Sellises vanuses näitab 

raiete olulisust ka magistritöös kirjeldatud haava harvendusraie katseala. Muiste (1960) 

järgi rajati katseala 27-aastasesse looduslikult tekkinud haavikusse, kus tehti ühel 

proovitükil (pt 3) tugevaastmelist harvendust (tabel 1), mis suurendas juurdekasvu 

märgatavalt. Praegu on proovitükil 3 kasvavate 1. rinde haabade tagavara 849 tm/ha 

ning keskmine rinnasdiameeter 44,7 cm, mis ületab kotrollalaks jäetud pt. 2 

rinnasdiameetrit (40,5 cm) 10%. Samuti järeldas Muiste (1960) tabelis 2 esitatud 

andmete põhjal, et alammeetodi kasutamine raiel on ainuõige, kuna III ja IV kasvuklassi 

puud reageerisid toimunud tugevaastmelisele raiele halvasti. Muiste kinnitas haaviku 

tugevaastmelise raie edukust ka teise, sarnase katseala põhjal, soovitades jätta 30. 

kasvuaastaks haavikusse 800–1100 puud hektari kohta (Muiste 1984). Raiete tegemises 

20–30 aastases puistus peaks järgima, et raieid ei tehtaks liiga järsult, kuna muidu 

suureneb tuule murru oht (Laas et al. 2011).  

 

Harvendusraieid 30–40 aasta vanuses haavikus võib veel teha, kuid kui õigeaegselt (20–

30 aasta vanuses puistus) jäid raied tegemata, ei suuda hilisemad raied enam puistu 

kasvukiirust piisavalt tõsta. Raiete korral võib viia esimese rinde täiuse kuni 0,7-ni. 

Raied peaksid toimuma sanitaarraie põhimõttel, st raiudes välja haavataeliku 

viljakehadega puud (Tullus 2001). Eestis on lubatud uuendusraied Ia boniteedi 

haavikutes 30-aasta vanuselt (Metsa majandamise eeskiri 2006), kuid kui puistus esineb 

sellel ajal vähe südamemädaniku kahjustusi ning jätkub intensiivne juurdekasv, võib 

kaaluda lageraie tegemist hilisemaks lükata (Tullus 2009). 
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Kriguli (1968) hinnangul võivad püsida haava tüvel kuivanud oksatüükad 10–50 aastat, 

mistõttu peab ta oluliseks haavikute laasimist. Kuivanud oksatüükad kasvavad puitu 

sisse, alandades sellega puidu kvaliteeti. Lisaks nakatuvad haavad kuivanud 

oksatüügaste kaudu haavataelikusse (P. tremulae). Krigul (1968) uuris 20-aastat tagasi 

laasitud Ia boniteedi haavapuistus oksakohtade kinnikasvamist. Puistus laasiti tüvedelt 

kuivanud ja elusaid oksi umbes 15% tüve ulatuses. Ta täheldas 0,5–1,5 cm läbimõõduga 

kuivanud okste lõikehaavade kinnikasvamist 2–6 aastaga ning 0,6–2 cm läbimõduga 

elavate okste lõikehaavade kinnikasvamist 3–5 aastaga. Värvimuutus puidus laasitud 

kuivade okste ümber oli väiksem kui laasimata okste ümber. Laasitud elavate okste 

lõikehaava ümber esines tumenenud osa keskmiselt vaid 0,5 cm ulatuses. Sama näitaja 

kuivade okste lõikekohtade ümber oli keskmiselt 1 cm. Kriguli (1968) hinnangul aitab 

haabade õigeaegne laasimine suurendada tarbepuidu väljatulekut 2–3 korda ning 

seetõttu on laasimistööde teostamine haavikus hädavajalik.  

 

Triploidseid haavikuid on täheldatud Eestis lisaks Järvselja metskonnale ka Pikknurme, 

Õisu ja Tähtvere metskondades (Vares et al. 2003). Kuna triploidset haaba on võrreldes 

hariliku haavaga suhteliselt vähe uuritud, tuleks nende looduslike tekkega puistute 

majandamisel lähtuda hariliku haava majandamisega tehtud tähelepanekutset. 

Triploidset haavikut saab ka rajada, kasutades selleks mikropaljunduse käigus saadud 

taimi (Vardja et al. 2004), kuid kuna sellisel viisil saadud taimed on kallid ning 

uurimuste (Johnsson 1967; Vares et al. 2003) põhjal ei ületa triploid hübriidhaava 

kasvu, rajataksegi eelkõige hübriidhaava puistuid. 
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva magistritöö koostamiseks teostati mõõtmisi Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonnas kv 243 asuval haava harvendusraie katsealal ning haava loodusliku 

uuenemise katsealal, mille käigus nummerdati kv 243 eraldusel 6 paiknevate 

proovitükkidel esimese rinde haavad ja teise rinde pärnad. Looduslikule uuendusele 

ulukikahjustuse mõju uurimiseks rajas magistritöö autor väljaspoole tarastatud ala 

0,0625 ha suuruse proovitüki, kus hinnati ulukikahjustuse mõju. Töö koostamisel 

täheldati viimasel Haavametsa Haaviku kõrguse mõõtmisel mõõteviga, mistõttu ei 

saanud aastal 2000. teostatud mõõtmisi kasutada 3. proovitüki puistu tagavara 

hindamiseks. Puistu kõrgus leiti Weibulli funktsiooniga, kasutades kõrguse 

ennustamiseks H. Kasesalu poolt lageraie alal mõõdetud mudelpuude kõrguseid ning 

varasemaid puistu mõõtmisandmeid. Leitud kõrguse ja mõõdetud diameetrite kaudu 

saadi 3. proovitüki haavarinde tagavaraks 849 tm/ha ning kogutootlikkuseks, koos teise 

rinde pärnadega ja harvendusraiel saadud puiduga, 1197 tm/ha.  

DNA analüüsi abil avastati loodusliku uuenemise katseala triploidsest 

haavanoorendikust perekondade Helotiales ja Cryptococcus ning ameerika haaval (P. 

tremuloides Michx.) tüvevähki tekitava Cryptosphaeria ligniota esinemine. 

Teadaolevalt on Cryptosphaeria ligniota leid Eestis esmaavastus ning magistritöö autori 

hinnangul võib olla tegu ka esmaleiuga triploidsel haaval. DNA määramisega täheldati 

mitmete seeneliikide esinemist tumenenud noorte triploidsete haabade puidus, mis võib 

olla noorendiku kehva kasvu peamine põhjus. Kuna puudusid mõõtmisandmed teiste 

triploidsete haavanoorendike kohta, ei saa noorendiku kasvu analüüsimisel teha kindlaid 

järeldusi triploidse haava kasvu iseärasuste kohta. 
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Magistritöö tulemusena saab teha järgmiseid järeldusi ning anda soovitusi: 

 Triploidne haab on väga produktiivne haava vorm, mis ületab kasvult harilikku 

haaba ning suudab võistelda ka teiste kodumaiste kiirekasvuliste lehtpuudega. 

 Haavataelik (P. tremulae) ei levi vana metsapõlvkonna juurte abil tekkivale 

juurevõsulisele uuendusele. 

 Harilik haab reageerib hästi harvendusele ning suudab vabanevate 

kasvuressursside abil kiiresti kasvu suurendada. 

 Loodusliku uuenemise katseala tarastamata proovitükil esinenud ulukikahjustuse 

näite tõttu ei tohiks tihedaid haavanoorendikke esimese 10-aasta jooksul 

harvendada. Vähese intensiivsusega harvendusraied võib teha 10–20 aastases 

haavikus, kuid alles tuleb jätta kõvalehtpuid ning puistu täius ei tohi langeda alla 

80%. Kuna haab reageerib hästi harvendusele, peaksid olulised harvendused 

toimuma 20–30 aastases haavikus kahe järguna. Nii vanades haavikutes lõpeb 

ulukikahjustuse oht ning kv 243 eraldusel 6 asuva 3. proovitüki näitel mõjuvad 

sellel ajal tehtud harvendused puistu kasvule väga hästi. 

 Haavikute harvendamisel peaks alles jätma rohelise koorelist triploidset haaba, 

kuna tegu on harilikust haavast kiirema kasvulise puuliigiga. 

 Triploidse haava uurimise huvi vähenemise põhjuseks on hübriidhaava 

(Populus. tremula L. x P. Tremuloides Michx.) suurem biomassi tootlikukkus, 

kuid tulenevalt hübriidhaava väiksemast haiguskindlusesest, võrreldes hariliku 

haavaga, tuleb jätkata kodumaise triploidse haava uurimist. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Järvselja ÕKMK kvartal 243 eraldusel 6 kasvavate 

haabade tüvedel elavate samblike koosseis 

 

Liik ladina keeles Liik eesti keeles 

Pisi- või 

suursamblik 

Sagedusklass 

Eestis* 

Acrocordia gemmata suur kühmsamblik pisisamblik fq 

Bacidia fraxinea saare-mõhnsamblik pisisamblik fqq 

Bacidia laurocerasi   pisisamblik st r 

Bacidia polychroa   pisisamblik st fq 

Bacidia rubella punakas mõhnsamblik pisisamblik fq 

Buellia arnoldii   pisisamblik st r 

Cladonia coniocraea naaskel-porosamblik suursamblik fqq 

Graphis scripta harilik kirisamblik pisisamblik fqq 

Hypogymnia physodes harilik hallsamblik suursamblik fqq 

Lecanora allophana lepa-liudsamblik pisisamblik fqq 

Lecanora argentata pruun liudsamblik pisisamblik fqq 

Lecanora rugosella   pisisamblik fqq 

Lecidella elaeochroma piir-kärnsamblik pisisamblik fqq 

Lepraria spp. löövesamblik pisisamblik   

Loxospora elatina   pisisamblik fq 

Melanelia glabratula rohekas pruunsamblik suursamblik fqq 

Opegrapha rufescens   pisisamblik fq 

Parmelia sulcata vagu-lapiksamblik suursamblik fqq 

Peltigera praetextata jalami-kilpsamblik suursamblik fqq 

Pertusaria amara kibe lumisamblik pisisamblik fqq 

Pertusaria leioplaca kühm-lumisamblik pisisamblik fq 

Phlyctis agelaea täpiline jahusamblik pisisamblik fq 

Phlyctis argena harilik jahusamblik pisisamblik fqq 

 

* Sagedusklasside tähised: 

fqq – 51 ja enam leiukohta Eestis 

fq – 21–50 leiukohta Eestis 

st fq – 11–20 leiukohta Eestis 

st r – 6–10 leiukohta Eestis 
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Lisa 2. Kv 243 eraldus 6 asuva haava harvendusraie katseala 

mõõtmistulemused 

 

Proovitükk 1. Haab 

Nr 

Ü,cm; 

27.12.2013 

D, cm; 

27.12.2013 Nr 

Ü,cm; 

27.12.2013 

D, cm; 

27.12.2013 

102 126 40,1 136 112 35,7 

103 148 47,1 138 98 31,2 

104 116 36,9 139 90 28,6 

105 107 34,1 140 132 42,0 

106 120 38,2 141 147 46,8 

107 134 42,7 142 110 35,0 

108 169 53,8 143 146 46,5 

109 163 51,9 144 125 39,8 

110 85 27,1 145 159 50,6 

111 163 51,9 146 124 39,5 

112 145 46,2 147 118 37,6 

113 156 49,7 148 99 31,5 

114 134 42,7 149 95 30,2 

115 142 45,2 150 131 41,7 

116 116 36,9 Keskmine 126,7 40,3 

117 114 36,3    

119 108 34,4    

120 160 50,9    

121 140 44,6    

122 151 48,1    

123 140 44,6    

124 122 38,8    

125 113 36,0    

126 132 42,0    

127 114 36,3    

128 134 42,7    

129 130 41,4    

130 121 38,5    

131 90 28,6    

132 93 29,6    

133 110 35,0    

134 128 40,7    

135 147 46,8    
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Proovitükk 1. Pärn 

Nr Ü, cm 

D, cm; 

27.12.2013 Nr Ü, cm 

D, cm; 

27.12.2013 

6921 65 20,7 6960 47 15,0 

6922 34 10,8 6961 62 19,7 

6923 35 11,1 6962 34 10,8 

6924 64 20,4 6963 29 9,2 

6925 69 22,0 6964     

6926 55 17,5 6965 32 10,2 

6927 41 13,1 6966 45 14,3 

6928 37 11,8 6967 50 15,9 

6929 39 12,4 6968 50 15,9 

6930 25 8,0 6969 33 10,5 

6931 18 5,7 Numbrita 33 10,5 

6932 28 8,9 Numbrita 45 14,3 

6933     Numbrita 68 21,6 

6934 16 5,1 Numbrita 30 9,5 

6935 17 5,4 Keskmine 42,2 13,4 

6936 42 13,4    

6937 37 11,8    

6938 30 9,5    

6939 32 10,2    

6940 43 13,7    

6941 30 9,5    

6942 62 19,7    

6943 55 17,5    

6944 43 13,7    

6945 63 20,1    

6946 62 19,7    

6947 41 13,1    

6948 53 16,9    

6949 34 10,8    

6950        

6951 59 18,8    

6952 41 13,1    

6953 31 9,9    

6954        

6955 41 13,1    

6956 71 22,6    

6957 30 9,5    

6958        

6959 25 8,0    
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Proovitükk 2. Haab 

Nr 

Ü, m; 

14.05.2010 

Ü, cm; 

22.12.2013 

D, cm; 

22.12.2013 Nr 

Ü, m; 

14.05.2010 

Ü, cm; 

22.12.2013 

D, cm; 

22.12.2013 

201 1,41 145 46,2 240 1,29 131 41,7 

202 1,48 147 46,8 241 1,42 146 46,5 

203 1,33 139 44,2 242 1,27 135 43,0 

204 1,3 132 42,0 243 1,1 104 33,1 

205 1,68 173 55,1 244   127 40,6 

206 1,22 125 39,8 245 1,06 107 34,1 

207 1,44 145 46,2 246 1,56 158 50,3 

208 1,51 154 49,0 247 1,36 138 43,9 

209 1,34 136 43,3 248 1,12 117 37,2 

210 1,52 148 47,1 Keskmine 1,3 128,8 41,0 

211 1,3 130 41,4     

212 1,34 135 43,0     

213 1,47 149 47,4     

214 1,11 110 35,0     

215 1,22 124 39,5     

216 0,91 91 29,0     

217 1,25 128 40,7     

218 1,09 109 34,7     

219 1,05 106 33,7     

220 1,1 112 35,7     

221 1,14 117 37,2     

223 1,1 115 36,6     

224 1,34 136 43,3     

225 1,14 112 35,7     

226 1,55 158 50,3     

227 1,58 160 50,9     

228 0,91 92 29,3     

229 0,99 110 35,0     

230 0,96 108 34,4     

231 1,2 125 39,8     

232 1,12 113 36,0     

233 1,31 134 42,7     

235 1,12 114 36,3     

236 1,22 128 40,7     

237 1,25 127 40,4     

238 1,5 154 49,0     

239 1,22 120 38,2     
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Proovitükk 2. Pärn 

Nr 

Ü, m; 

14.05.2013 

Ü, cm; 

22.12.2013 

D, cm; 

22.12.2013 Nr 

Ü, m; 

14.05.2013 

Ü, cm; 

22.12.2013 

D, cm; 

22.12.2013 

6881 0,72 74 23,6 6894 0,44 48 15,3 

6882 0,39 39 12,4 6895 0,45 48 15,3 

6883 0,51 53 16,9 6896 0,53 56 17,8 

6884 0,69 70 22,3 6897 0,52 56 17,8 

6885 0,44 43 13,7 6898 0,41 43 13,7 

6886 0,41 41 13,1 6899 0,3 32 10,2 

6887 0,57 59 18,8 6900 0,38 38 12,1 

6888 0,53 58 18,5 6901 0,52 61 19,4 

6889 0,63 64 20,4 6902 0,27 31 9,9 

6890 0,55 57 18,1 6903 0,39 36 11,5 

6891 0,56 60 19,1 6904 0,44 44 14,0 

6892 0,53 59 18,8 Keskmine 0,5 50,6 16,1 

6893 0,42 45 14,3     

  

Proovitükk 3. Haab 

Nr 

D, cm; 

08.2011 

Ü, cm; 

22.12.2013 

D, cm; 

22.12.2013 Nr 

D, cm; 

08.2011 

Ü, cm; 

22.12.2013 

D, cm; 

22.12.2013 

1 43 133 42,3 35 43 136 43,3 

2 43 136 43,3 36 45 143 45,5 

3 44 140 44,6 37 48 154 49,0 

4 43 137 43,6 38 51 163 51,9 

5 37 116 36,9 39 46 145 46,2 

6 41 129 41,1 40 34 108 34,4 

7 46 148 47,1 41 33 106 33,7 

8 40 127 40,4 42 37 117 37,2 

9 47 151 48,1 43 47 148 47,1 

10 58 185 58,9 44 44 139 44,2 

11 44 140 44,6 45 45 145 46,2 

12 51 164 52,2 46 46 148 47,1 

13 45 143 45,5 48 39 125 39,8 

14 50 157 50,0 49 46 145 46,2 

15 49 158 50,3 50 45 144 45,8 

16 49 155 49,3 51 40 126 40,1 

17 50 158 50,3 52 29 92 29,3 

18 43 136 43,3 53 51 165 52,5 

19 51 163 51,9 54 52 167 53,2 

20 45 140 44,6 55 53 170 54,1 

21 57 180 57,3 56 50 160 50,9 

22 41 132 42,0 57 41 132 42,0 

23 32 102 32,5 58 34 109 34,7 
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24 38 123 39,2 59 46 148 47,1 

25 43 135 43,0 60 40 126 40,1 

26 35 111 35,3 61 46 149 47,4 

27 50 160 50,9 63 43 140 44,6 

28 50 159 50,6 64 51 161 51,2 

29 57 180 57,3 66 26 83 26,4 

30 51 160 50,9 67 43 139 44,2 

31 49 155 49,3 68 51 163 51,9 

32 29 90 28,6 69 40 130 41,4 

33 51 163 51,9 70 28 87 27,7 

34 43 136 43,3 Keskmine 44 141 45 

 

Proovitükk 3. Pärn 

Nr 

Ü, m; 

12.05.10 

D, cm; 

15.05.11 

H, m; 

2011 

D, m; 

22.12.2013 Nr 

Ü, m; 

12.05.10 

D, cm; 

15.05.11 

H, m; 

2011 

D, m; 

22.12.2013 

6481 0,67 21,0 18.0 22,6 6503 0,56 18,0 19,0 18,5 

6482 0,49 16,0 19,0 16,6 6504 0,49 15,5 17,5 16,2 

6483 0,54 17,0 21,0 17,8 6505 0,54 17,5 15,5 18,1 

6484 0,71 23,0 22,3 23,6 6506 0,65 21,0 19,0 22,0 

6485 0,75 24,0 25,3 25,1 6507 0,55 18,0 15,0 18,1 

6486 0,6 19,0 22,0 19,7 6508 0,65 20,5 19,8 21,0 

6487 0,8 25,5 23,3 26,4 6509 0,79 25,0 21,0 25,8 

6488 0,78 25,0 21,7 25,8 6510 0,7 22,5 21,5 22,9 

6489 0,95 31,5 21,0 31,5 6511 0,63 20,5 18,0 21,3 

6490 0,62 20,0 18,5 20,1 6512 0,78 24,5 24,0 26,1 

6491 0,5 16,5 15,8 16,2 6513 0,67 21,5 21,0 22,0 

6492 0,65 21,0 19,5 21,0 6514 0,62 20,5 23,0 20,7 

6493 1,2 37,5 28,5 38,5 6515 0,6 19,5 20,5 19,1 

6494 0,49 16,0 17,3 15,9 6516 0,65 21,5 20,0 22,0 

6495 0,61 20,0 18,4 20,4 6517 0,44 14,5 19,5 13,7 

6496 0,53 17,0 17,3 16,9 6518 0,6 19,5 22,0 19,7 

6497 0,76 24,0 21,5 25,1 6519 0,63 20,5 21,5 20,7 

6498 0,6 19,5 16,0 20,4 6520 0,64 21,0 21,5 21,3 

6499 0,78 24,5 21,4 25,8 6521 0,69 22,0 20,5 22,9 

6500 0,69 23,0 22,0 22,9 6522 0,6 19,0 19,0 19,7 

6501 0,39 12,5 15,0 12,7 Keskmine 0,7 20,9 20,2 21,4 

6502 0,72 23,0 24,0 23,9      

 

 

 



101 

 

Lisa 3. Kv 243 eraldus 10 lageraieala haabade takseerandmed 

 

H, m D, cm H, m D, cm H, m D, cm 

35,4 48 38 48 37 35 

36 54 33 67 36,5 43 

37,5 51 37,5 57 35 30 

39 46 37,8 48 35 40 

38,8 57 35 46 35,5 38 

38 48 38,7 49 36,5 40 

39,2 53 37 25 36,5 53 

32 57 37,7 53 36 45 

36 48 38,3 45 37,5 48 

36 38 38,4 49 38 46 

37,9 59 37,7 41 37,5 64 

36 33 35,5 37 37 53 

38,4 41 34,7 41 30 51 

 

 

Lisa 4. Lageraiealalt mõõdetud mudelpuude takseerandmete 

statistilised karakteristikud 

 

  H, m D, cm 

Min 32,00 25,00 

Max 39,20 67,00 

Aritmeetiline keskmine 36,78 46,68 

Standardhälve 1,61 8,94 

Dispersioon 2,60 80,01 

Standardviga 0,26 1,45 

Variatsiooni kordaja 4,38 19,16 

Valimi maht 38 38 

Alumine 95% keskväärtuse usalduspiir 36,25 43,74 

Ülemine 95% keskväärtuse usalduspiir 37,31 49,62 
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Lisa 5. Harvendusraie katseala 1. ja 2. proovitüki teise rinde 

pärnadele arvutatud kõrgused  

 

Proovitükk 1 Proovitükk 1 Proovitükk 2 

Nr H, m Nr H, m Nr H, m 

6921 20,0 6948 18,2 6881 21,3 

6922 15,3 6949 15,3 6882 16,1 

6923 15,5 6950   6883 18,2 

6924 19,8 6951 19,1 6884 20,7 

6925 20,6 6952 16,4 6885 16,7 

6926 18,5 6953 14,9 6886 16,4 

6927 16,4 6954   6887 19,1 

6928 15,8 6955 16,4 6888 18,9 

6929 16,1 6956 20,9 6889 19,8 

6930 14,0 6957 14,7 6890 18,8 

6931 12,9 6958   6891 19,2 

6932 14,4 6959 14,0 6892 19,1 

6933 10,2 6960 17,3 6893 17,0 

6934 12,6 6961 19,5 6894 17,4 

6935 12,7 6962 15,3 6895 17,4 

6936 16,5 6963 14,6 6896 18,6 

6937 15,8 6964   6897 18,6 

6938 14,7 6965 15,0 6898 16,7 

6939 15,0 6966 17,0 6899 15,0 

6940 16,7 6967 17,7 6900 15,9 

6941 14,7 6968 17,7 6901 19,4 

6942 19,5 6969 15,2 6902 14,9 

6943 18,5 Numbrita 15,2 6903 15,6 

6944 16,7 Numbrita 17,0 6904 16,8 

6945 19,7 Numbrita 20,4 Keskmine 17,8 

6946 19,5 Numbrita 14,7   

6947 16,4 Keskmine 16,4   

 

 

 

 

 



103 

 

Lisa 6. Haava loodusliku uuenduse katseala mõõtmisandmed 

 

Proovitükk 1 

Nr 

D, cm; 

17.06. 2009 

D, cm; 

12.05. 2010 

H, m; 

17.06. 2009 

H, m;   

12.05. 2010 

H, m;   

16.11. 2013 

D, cm;   

28.11. 2013 

6641 3,9 4,3 5,5 6,1 11,3 7,8 

6643 3,3 3,5 5,1 5,8 10,3 5,6 

6644 3,4 3,7 5,8 6 10,8 6,85 

6645 3,8 4,2 6,1 6,9 11,4 7,55 

6646 3,2 4,6 6,8 7,4 13,1 8,7 

6647 3,8 5,1 5,8 6,6 11,6 7,1 

6648 3,9 4 6,2 6,3 10,5 6,5 

6649 3,7 3,9 5,6 5,5 11,1 6,45 

6651 2,9 3,1 4,5 5,1 10,1 6,2 

6653 4,5 5,1 6,5 7,2 12,8 9 

6654 3 3,3 5,4 6,3 10,4 7,1 

6656 4,6 5,4 6,3 7 13,6 9,5 

6657 3 3,6 5,5 6,1 9,5 5,4 

6658 4,2 4,5 5,4 6,5 13,4 8,15 

6659 4,2 4,9 6,8 6,7 12,9 8 

6661 3,6 4,1 6,1 6,1 13,2 6,9 

6663 3,3 4   6,6 12 6,9 

6664 4,8 5,4   7,2 13,9 8,7 

6665 4,3 4,5   7,2 12,3 7,45 

6666 3 3,3   5,7 10,4 5,2 

6667 6 6,7   7,8   10,45 

6669 4 4,4   7,3 12,4 7 

6670 5,3 6   7,5 12,4 9,2 

6671 4,4 5,2   7,6 13,8 8,4 

6672 5 5,4   5,9 12,6 9,7 

6674 4,3 4,5   6 11,7 7 

6675 4,1 4,7   6,3 11,7 8 

6678 3 3,4   5,9 11,6 6,3 

6680 3,5 4   6,7 12,2 6,95 

6681 3,1 3,5   5,7 11 5,4 

6682 3,6 4,1   6,9 12,7 6,95 

6683 3 3,5   6 10,9 6,1 

6684 3 3,5   5,8 10,6 5,7 

6685 3,2 3,4   5,4 10,1 5,2 

6686 4,1 4,6   7,1 12,3 7,7 
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6687 3,2 3,5   5,6 11,3 5,8 

6688 3,9 4,4   6,2 11,6 6,95 

6690 3,6 4,1   5,8 9,6 6,3 

6691 3,3 3,5   5,8 11 6,4 

6692 3,4 3,9   6,2 10,7 6,7 

6693 4,3 4,8   6,6 13,1 7,9 

6694 4,6 5,3   7,2 13 9 

6695 4,3 4,8   6,8 11,6 7,6 

6697 4,3 4,4   6 11,5 6,1 

6698 4,3 4,7   6 11,6 7,15 

6699 4,7 4,9   6 11,5 7,3 

6700 2,6 2,9   5,6 11,1   

6701 3,4 3,7   5,2 10,6 5,4 

6702 4 4,4   5,8 12 6,85 

6703 3,3 3,6   5,9 10,8 5,9 

6705 3,6 3,9   5,3 11,2 5,9 

6706 4,4 4,7   6,1 12,8 8 

6708 2,9 3,2   5,1 10,7 5,7 

6711 3,7 4,2   7,1 12,6 7,6 

6712 3,6 4   6,3 11,1 6,3 

6713 3,6 4   6,8 11,7 6,8 

6714 4,1 4,5   7,7 13,9 7,75 

6715 5,2 5,7   8,4 14,4 10,3 

6716 4,2 4,5   6,2 12,2 8,1 

6717 4,1 4,5   7,3 12,4 8,7 

6718 5 5,5   7,4 12,5 9,1 

6719 3,8 4   6,9 13 7,2 

6720 4,5 5,5   6,6 10 8,7 

6721 6,1 6,9   6,7 11,7 11,2 

6723 3,1 3,4   5,9 12,6 6 

6724 4,3 4,9   7 13,5 8,7 

6725 4,2 4,6   6,4 12,9 7,2 

6726 4,9 5,6   7,6 12 10,1 

6727 5 5,2   6,8 13,3 7,7 

6728 3,4 3,8   7 11,6 6,3 

6729 3,4 3,7   6,2 11,8 5,7 

6730 3,7 4   6,9 12,1 6,4 

6731 3,6 4,2   6,4 12,1 7,3 

6732 3,1 3,5   6,5 10,9 7,4 

6733 3,1 3,4   6 11,2 6,7 

6734 3,1 3,6   6,3 12 7,1 

6735 3,7 4,1   6,3 12,5 8,1 



105 

 

6737 2,9 3,2   6,1 11 6 

6738 4,8 5,4   8 12,8 9,85 

6739 3,8 4,1   6,5 11,3 7 

6741 4,1 4,4   6,8 11,5 8,3 

6742 4 4,4   5,5 11,1 8,55 

6743 6,5 7,6   9,2 12,7 12,2 

6745 7 7,8   7,8 11,9 12,85 

6746 4,7 4,2   5,4 9,3 6,5 

6748 6,7 6,3   7,7 13,1 11,2 

6749 6,1 6,8   8,7 13,8 11,5 

6751 5,7 6,5   7,5 12,5 12,05 

6752 3,4 3,8   4,9 12,6 7,55 

6753 3,6 3,7   5,8 11,9 7,1 

6754 4,2 4,9   7,2 14 8,25 

6755 3,6 3,9   5,7 10,7 5,9 

6756 4,6 3,8   5,3 10,5 6 

6757 3,1 3,7   5,7 10,5   

6758 3 3,4   5,2 11 6,1 

6759 2,8 3,5   5,6 11,7 6,2 

6760 3 3,3   4,6 9,8 7 

6761 3,2 3,5   5,3 11 6,7 

6762 4,2 4,6   5,6 12,6 7,05 

6763 4,2 4,7   6,7 12,2 8,1 

6764 4 4,4   5,8 11 7,3 

6765 2,3 2,5   4,4 9,2 4,95 

6766 2,7 2,9   4,4 10 5,6 

6767 2,9 3,4   4,9 9 7,5 

6768 2,6 2,9   4,5 9,6   

6769 2,4 2,8   4,5 9,4 5,1 

6770 3 3,3   5,5 10,3 6,6 

Keskmine 3,9 4,3 5,8 6,3 11,7 7,5 

 

Proovitükk 2 

Nr 

D, m; 

12.05. 

2010 

H, m; 

15.05. 

2010 

H, m; 

16.11. 

2013 

D, cm; 

28.11. 

2013 Nr 

D, m; 

12.05. 

2010 

H, m; 

15.05. 

2010 

H, m; 

16.11. 

2013 

D, cm; 

28.11. 

2013 

6771 4,6 7,4 12,9 7,4 6787 4,2 6,5 11,2 5,9 

6772 5 6,7 12 8 6788 4,8 6 11,1 6,8 

6773 4,2 5,6 9,7 4,75 6789 4,7 6,7 10,4 6,7 

6774 5,2 6,7 12,7 6,8 6791 5 7,8 11,9 7,3 

6777 2,9 5,4 8,7 4 6792 6 6 13,2 7,95 

6778 4,1 5,6 11,3 6,8 6793 6,1 7 12,6 9 

6779 4,2 6 10,5 6,85 6794 4,3 6,4 11,6 6,3 
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6780 3,6 5,6 9,7 5 6795 3,1 5,4 9,2 4,25 

6781 4,6 6,5 12,3 7 6796 3,9 7 11,4 6 

6782 4 6,9 11,5 6,4 6797 5,4 8,3 12,3 7,5 

6783 5,5 7,7 12,3 8,85 6798 3,8 7 11,7 5,85 

6784 3,5 5,9 9,7 4,9 6799 2,7 5,5 8,9 4 

6785 4,1 5,9 11,6 6,4 Keskmine 4,4 6,5 11,2 6,4 

6786 4 6,4 11,6 6      

 

Proovitükk 3 

Nr 

D, m; 

17.06.2009 

D, m; 

12.05.2010 

H, m; 

12.05.2010 

H, m; 

16.11.2013 

D, cm; 

18.11.2013 

6446 2,9 3 5,2 10,2 5 

6447 3,3 4 5,9 9,5 5,3 

6448 2,7 3,1 5,6 9,8 4,9 

6449 3,6 4 6,4 12,6 6,9 

6450 2,6 2,8 6,7 9,9 4 

6451 3,3 3,5 6 12,5 5,95 

6452 4,7 4,8 7,3 14,6 7,5 

6453 4 4,4 6,4 10,8 5,3 

6454 4 4,5 7,3 12,5 6,7 

6455 4 4,3 7,4 12,1 5,95 

6456 4 4,4 7,7 12,4 6,2 

6457 4 4,5 7,5 12,8 6,9 

6458 4 4,3 7,5 13,3 6,3 

6459 4,4 5,1 7,7 14,5 8,05 

6460 3,2 3,5 6,4 10,9 5,9 

6461 3,9 4,2 6,7 12 6,9 

6462 3,8 4,4 6,7 12,4 6,9 

6463 3,7 4,2 6,6 11,4 7,9 

6464 3 3,5 6 10,1 5 

6465 3,2 4,7 7,1 11,8 6,9 

6466 4,9 5,2 7,5 13,6 8,6 

6467 3,2 3,6 6,7 10 5 

6468 3,1 3,4 6 9,7 4,7 

6469 3,3 3,6 5,7 8,8 5,1 

6470 3,4 3,4 5,1 9,5 4,9 

6471 3,4 4 5,1 9,6 5,7 

Keskmine 3,6 4,0 6,5 11,4 6,1 
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Proovitükk 4 

Nr 

D, cm; 

21.05. 2009 

D, cm; 12.05. 

2010 

H, m; 21.05. 

2009 

H, m; 14.05. 

2010 

H, m;16.11. 

2013 

D, cm; 

18.11. 2013 

6280         10,6 7,4 

6281 3,9 3,6 5,6 5,9 12,5 6,6 

6282 4,5 5,2 6,9 7,7 13,9 9 

6283 5 5,8 7,3 8 12,7 9,05 

6284 3,8 4,4 6 6,3 12,3 7,3 

6285 3,1 3,8 5,8 5,8 11,4 7 

6286 2,8 3,4 5,1 6 11,9 6,2 

6288 2,4 3 4,8 4,9 10,2 5,2 

6290 2,5 3,1 3,8 4 13,6 6 

6291 2,2 2,7 4,1 4,5 10,1 5,3 

6292 3,7 4,3 6,5 6,6 13 8,2 

6293 5,2 6 7,3 8 14,1 10 

6294 3,5 4,3 6,5 6,9 12,1 8,7 

6295 3 4 6,2 6,8 13,4 8,05 

6296 2,7 3,3 5,1 5,1 11,2 6 

6297 2,4 3 4,7 4,9 12,4 6,35 

6298 2,7 3,4 5 5,1 10 9,3 

6301 4,7 5,8 7,5 7,6 12 11,1 

6302 3,2 4 5,2 6,3 11,3 8,6 

6305 3,8 4,6 5,2 5,3 11,2 8 

6306 3,1 3,8 5 5,2 11,2 7,95 

6307 3,3 4,2 5 6,3 11 8,95 

6308 2,8 3,6 4,7 4,9 10,3 7,6 

6309 1,5 1,8 3,2 3,3 8,6 4,2 

6310 2 2,5 3,3 3,5 7,1 4 

6311 2,2 2,6 3,8 4 9 5 

6312 2,3 2,7 3,5 4 9,6 5,3 

6313 2,5 3,3 5,2 4,9 11,8 6,8 

6314 3,2 3,9 5,4 5,6 11,3 7,6 

6316 3,4 3,8 5,3 5,3 11,7 7,2 

6317 3,2 3,7 5,5 5,6 11,9 6,5 

6318 4,2 5,1 5,8 6,2 12,3 8,85 

6319 3,2 4,2 5,2 6,2 12 6,9 

6320 3,1 3,5 6,4 6,2 10,5 5,4 

6321 4,2 5 6,1 6,1 10,9 7,75 

6322 3,7 4,5 5,5 5,8 13 7,8 

6323 3,3 3,8 5,9 6 11,1 7 

6325 3,8 4 5 5,3 11 6,8 
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6327 3,2 3,6 4,7 5,2 10,2 6,5 

6329 2,9 3,5 4,8 5,3 9,9 5,8 

6330 3,2 3,9 5,4 5,7 11,8 6,5 

6331 3,8 3,9 5,8 6,3 12,3 7,35 

6332 2,4 2,7 4,7 4,5 10,2 5,1 

6333 2,4 2,9 4,3 4,8 9,4 4,6 

6334 3,3 4 5,7 6,1 11,3 7 

6335 3,1 3,7 5,5 5,5 13 6,6 

6336 2,3 2,6 4,1 4,4 8,8 4,7 

6337 2,5 2,7 4,6 5,1 10,4 5,1 

6338 2,3 2,6 3,7 3,9 8,3 5,25 

6340 3,7 4,7 5,3 6,1 11,3 8,8 

6341 4,1 4,8 5,7 6,1 12,1 8,7 

6343 3,2 4 5,8 6,1 12,5 8,6 

6344 3,5 4,3 5,6 6 11,5 7,75 

6346 4,4 5,3 5,9 6,4 11,7 9,4 

6347 3,3 4,3 5,6 6 12 7,55 

6348 3,8 4,5 6 6   7,5 

6350 3,1 3,6 5,2 5,6 11 5,8 

6351 3,8 4,2 5,3 6,3 11,1 6,9 

6352 3,5 4,2 5,7 6,5 11,9 7,55 

6353 3,6 4,3 5,4 5,7 13,4 7,55 

6354 2,9 3,4 5,6 6 10,3 6,4 

6355 3,1 3,6 5 5,3 11,4 6,7 

6356 3,4 4 5,2 5,3 12,7 7 

6357 3,2 3,9 5,4 5,8 11,4 7,15 

6358 2,4 2,8 5 5,2 9,4 5,8 

6359 2,8 3,2 5,2 5,3 10,8 5,8 

6361 2,7 3,2 4,9 5,5 9,5 5,45 

6362 2,4 2,8 4,7 5,2 10,2 4,5 

6363 2,9 3,4 4,7 5,1 9,4 5,3 

6364 3,4 4,1 6 5,9 12,1 6,6 

6365 3,2 3,6 5,1 5,5 9,4 5,4 

6366 2,7 3,2 5,3 5,4 10 5,3 

6367 3 3,6 5,5 5,8 10,1 6,4 

6368 2,9 3,5 5,3 5,8 9,6 5,7 

6370 3,1 3,7 5,7 5,7 10,4 6,3 

6371 3,1 3,6 5,1 5,4 9,8 6 

6373 4 4,6 6,6 6,9 11,1 8 

6374 3,6 4,4 5,4 5,9 10,7 7,75 

6376 4,7 5 6,6 6,5 11,6 9 

6377 4,4 5,2 7 6,8 10,6 8,05 

6378 3,9 4,8 6,5 7,4 12,8 8,3 
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6379 2,9 3,8 5,8 5,7 11 6,85 

6380 2,9 3,7 6,4 6,4 10,7 5,6 

6381 3,7 4,4 6,5 7 12,3 7,4 

6382 1,9 2,4 3,9 4   9,5 

6383 2,6 3 4,2 4,2 10,1 6,2 

6384 2,7 3,2 4,9 4,9 9,6 6,9 

6385 2,8 3,3 4,8 5,3 9,9 6,65 

6387 3,8 4,6 6,3 6,2 12,3 6,3 

6388 4,2 5 6,8 6,8 10,3 8,9 

6390 3,5 4,3 6,5 6,8 13 7,8 

6391 4,4 5,1 7,5 7,6 12,8 8,2 

6392 4,2 4,9 6,7 6,6 11,2 9,1 

6393 4,3 4,9 6,7 6,4 12,2 8,7 

6394 3,3 3,9 5,7 5,8 11,4 6,95 

6396 2,1 2,5 3,6 4,5 9,8 5,3 

6398 3,3 3,7 5,4 5,7 12 7,4 

6399 3,9 4,4 5,6 5,8 10,7 7,05 

6441 3,7 4,1 5,8 6 11,8 7,3 

6442 3,1 3,9 5,5 5,7 9,5 5,6 

6445 3,8 4,2 5,3 5,7 10,8 7 

Keskmine 3,3 3,9 5,4 5,7 11,1 7,0 

 

 

Lisa 7. Haabadelt võetud proovidel visuaalne mädaniku 

kirjeldus 

 

Nr Nr 

Kooritud/ 

koorimata Juurekaela iseloomustus Tüve iseloomustus 

1. 0837 Kooritud Mädanik on tsentris. Mädaniku 

läbimõõt 3,1 x 3,2 cm. 

Mädaniku läbimõõt 3,0 x 2,8 cm. 

2. 0873 Kooritud Juurekaelal nähtavat 

tsentraalmädanikku pole. 

Mädanik on ribana tsentris ja 

perifeerias (ääres). Mädaniku 

läbimõõt 5,0 x 1,3 cm. 

3. 0939 Kooritud Puudub visuaalselt tuvastatav 

mädanik. 

Mädanik on tsentris ja perifeerias. 

Mädaniku läbimõõt 3,0 x 1,2 cm. 

4. 0955 Kooritud Mädanik on hajusalt perifeerias. 

Mädaniku läbimõõt 2,0 x 3,5 

cm. 

Mädanik on tsentris ja piklikult 

ribana perifeerias. Mädaniku 

läbimõõt 1,0 x 3,0 cm. 

5. 0967 Kooritud Mädanik on peamiselt tsentris, 

kuid ulatub ka ühte äärde. 

Mädaniku läbimõõt 3,3 x 5,4 

cm. 

Mädanik on tsentris ja ühes ääres. 

Mädaniku läbimõõt 3,0 x 2,2 cm. 

6. 0812 Koorimata Mädanik asub tsentris. 

Mädaniku läbimõõt 2,3 x 1,3 

cm. 

Tsentris on näha nõrka puidu 

tumenemist, mis võib olla mädanik. 

Mädaniku läbimõõt 1,3 x 1,4 cm. 
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Tumenenud on 4 aastarõnga 

ulatuses. Väike mädaniku laik äärest 

0,7 cm kaugusel. 

7. 0844 Koorimata Mädanik asub tsentris ning kahe 

väikse täpina perifeerias. 

Mädaniku läbimõõt 2,9 x 3,0 

cm. 

Mädanik asub tsentris.  4 aastarõnga 

ulatuses on puit tumenenud. Tsentri 

lähedal on triipudena mädanik. 

8. 0928 Koorimata Mädanik on tsentris. Mädaniku 

läbimõõt 0,4 x 0,5cm. 

Mädanik on tsentris 3 aastarõnga 

ulatuses. 

9. 0886 Koorimata Mädanik asub tsentris. 

Mädaniku läbimõõt 2,1 x 2,0 

cm. 

Mädanik on tsentris 3 aastarõnga 

ulatuses. 

10. 0885 Koorimata Mädanik on tsentris ja kohati 

hajusalt perifeerias. 

Mädanik on tsentris 2 aastarõnga 

ulatuses. 

11. 0902 Koorimata Mädanik on tsentris. D = 1,5 cm. Mädanik on tsentris. D = 1,4 cm. 

12. 0948 Koorimata Tsentris on 2 tillukest pruuni 

laiku. 

Mädanik on tsentris. D = 0,7cm. 

13. 0862 Koorimata Mädanik on tsentris ja ühes 

ääres. Tsentris oleva mädaniku 

D = 2,2 cm. Tsentris on pikk 

tühimik, proovi võtmisel saadi 

puutüki seest tõuk. 

Tsentris on mädanik piklikult. 

Mädaniku läbimõõt 1,7 x 0,7 cm. 

14. 0891 Koorimata Mädanik on tsentris, kuid on 

ühele poole rohkem arenenud. 

Läbimõõt 3,1 x 2,4 cm. Oli näha 

putuka  käiku, mille laius 5 mm. 

Mädanik on tsentris D = 1,7 cm. 

15. 0890 Koorimata Mädanik on laiguti terve kännu 

ulatuses. Suur osa mädanikust on 

tsentris D = 1,4 cm. Kolmes 

kohas puidu koore lähedal on 

näha tühimikke. Ilmselt on tegu 

putuka käikudega. 

Mädanik on tsentris. D = 1 cm. 

16. 0839 Kooritud Mädanik on tsentris ja 

perifeerias ühel poolel. Tühimik 

on ühes neljandikus. Tüüka osa 

on paksenenud. Puutüki pooleks 

löömisel oli näha puidu tsentris 

0,8 cm laiust putuka käiku. 

Tumenemist on näha tsentris, kuid 

ka perifeerias ühel küljel. Tsentri 

mädaniku läbimõõt D = 2,2 cm. 

17. 0900 Kooritud Tüüka osa on selgelt 

paksenenud. Mädanik on 

peamiselt tsentris. Tüüka osas on 

näha tühimikku. Mädaniku D = 

3,3 cm. 

Mädanik on tsentris D = 2,7 cm. On 

näha tumenemist ka ühest äärest. 

18. 0805 Kooritud Tüüka lähemal vaatlusel oli näha 

koorevigastust. Mädaniku on 

näha tüüka peenemast otsast 

(lõike kohalt 20 cm kõrgemalt). 

Mädanik on terve tüve ulatuses, 

D = 3 cm. Tüvel D = 4,5 cm. 

Tüüka osas on näha tühimikke. 

Mädanik on tsentris ning perifeerias 

seal suunas, kus oli koorel 

tüvevigastus. 

19. 0860 Kooritud Mädanik on tsentris D = 1,3 cm. Mädanik on tsentris, kuid laieneb ka 

perifeeriasse. 

20. 0918 Kooritud Mädanik on tsentris. D = 1 cm. Mädanik asub tsentris ja ühel pool 

perifeerias. 
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Lisa 8. Loodusliku uuenemise katseala nelja proovitüki 

kasvutunnuste statistiline analüüs 

 

Näitaja H, m D, cm 

Minimaalne väärtus 7,10 4,00 

Maksimaalne väärtus 14,60 12,85 

Aritmeetiline keskmine 11,40 7,04 

Standardhälve 1,31 1,53 

Dispersioon 1,73 2,35 

Standardviga 0,08 0,10 

Variatsiooni kordaja % 11,52 21,77 

Valimi maht 257 258 

Alumine 95% keskväärtuse usalduspiir 11,24 6,85 

Ülemine 95% keskväärtuse usalduspiir 11,56 7,23 

 

 

Lisa 9. Loodusliku uuenemise katseala proovitükkide kõrgusi 

iseloomustavad statistilised karakteristikud 

 

Proovitükk 1 2 3 4 

Minimaalne väärtus 9,00 8,70 8,80 7,10 

Maksimaalne väärtus 14,40 13,20 14,60 14,10 

Aritmeetiline keskmine 11,68 11,23 11,43 11,14 

Standardhälve 1,20 1,27 1,65 1,30 

Dispersioon 1,44 1,61 2,71 1,70 

Standardviga 0,12 0,25 0,32 0,13 

Variatsiooni kordaja 10,28 11,28 14,39 11,71 

Valimi maht 106 26 26 99 

Alumine 95% keskväärtuse usalduspiir 11,45 10,72 10,77 10,88 

Ülemine 95% keskväärtuse usalduspiir 11,91 11,74 12,10 11,40 
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Lisa 10. Loodusliku uuenemise katseala proovitükkide keskmisi 

rinnasdiameetreid iseloomustavad statistilised karakteristikud 

 

Proovitükk 1 2 3 4 

Minimaalne väärtus 4,95 4,00 4,00 4,00 

Maksimaalne väärtus 12,85 9,00 8,60 11,10 

Aritmeetiline keskmine 7,46 6,41 6,09 7,00 

Standardhälve 1,63 1,35 1,17 1,40 

Dispersioon 2,64 1,83 1,37 1,96 

Standardviga 0,16 0,27 0,23 0,14 

Variatsiooni kordaja 21,77 21,12 19,21 19,99 

Valimi maht 105 26 26 101 

Alumine 95% keskväärtuse usalduspiir 7,15 5,86 5,62 6,73 

Ülemine 95% keskväärtuse usalduspiir 7,78 6,96 6,57 7,28 

 

 

Lisa 11. Harvendsuraie katseala proovitükkide esimese rinde 

haabade ümbermõõte iseloomustavad statistilised 

karakteristikud 

 

  
1 2 3 

Minimaalne väärtus 
85,00 82,00 77,00 

Maksimaalne väärtus 
169,00 173,00 185,00 

Aritmeetiline keskmine 
125,60 126,58 139,99 

Standardhälve 
21,71 20,53 23,83 

Dispersioon 
471,39 421,61 567,96 

Standardviga 
3,07 2,96 2,85 

Variatsiooni kordaja 
17,29 16,22 17,02 

Valimi maht 
50 48 70 

Alumine 95% keskväärtuse usalduspiir 
119,43 120,62 134,30 

Ülemine 95% keskväärtuse usalduspiir 
131,77 132,55 145,67 
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Lisa 12. Harvendusraie katseala teise rinde pärnade keskmisi 

rinnasdiameetreid iseloomustavad statistilised karakteristikud 

 

Proovitükk 1 2 3 

Minimaalne väärtus 5,10 9,90 12,70 

Maksimaalne väärtus 22,60 23,60 38,50 

Aritmeetiline keskmine 13,44 16,13 21,45 

Standardhälve 4,65 3,71 4,61 

Dispersioon 21,59 13,80 21,27 

Standardviga 0,67 0,76 0,71 

Variatsiooni kordaja 34,58 23,04 21,50 

Valimi maht 48 24 42 

Alumine 95% keskväärtuse usalduspiir 12,09 14,56 20,01 

Ülemine 95% keskväärtuse usalduspiir 14,78 17,69 22,88 

 

 

 


