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Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 
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Pealkiri: Haigusetekitajad harilikul kadakal (Juniperus communis L.) Saaremaal 
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Osakond: 
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Uurimisvaldkond: 

metsapatoloogia. 

Juhendaja(d): Rein 

Drenkhan ja Kalev 

Adamson. 

Kaitsmiskoht ja aasta:                                            Tartu, 2014 

Uurimustöö on harilikul kadakal (Juniperus communis L.) esinevatest võimalikest 

haigusetekitajatest Saaremaal, s.o eelkõige seentest, seda nii teoreetiliste kui ka empiiriliste 

materjalide põhjal. 

Bakalaureusetöö peamised eesmärgid olid järgnevad: anda kirjanduse põhjal ülevaade harilikul 

kadakal olevatest seenhaigustest ja ilmastiku ekstreemsustest tingitud probleemidest ning 

analüüsida võimalikke haigusetekitajaid harilikul kadakal. 

Töö tarvis on kogutud erinevaid hariliku kadaka proove ning uuritud neid mikroskopeerimise, 

isoleerimise ning tehtud liigi määrangud DNA põhiselt. Proovid on korjatud Saaremaa erinevatest 

piirkondadest. Kadakate võradele anti ka tervislik hinnang visuaalselt. 

Labortööde tulemusena leiti Saaremaalt kogutud kadakate proovidelt neli erinevat haigusetekitajat: 

Heterobasidion annosum, Phomopsis sp., Myrothecium sp. ja Pestalotiopsis funerea.  

Visuaalne hinnang proovitükkidel andis tulemuseks, et keskmisel hinnatud kadakal on võra 

kahjustunud 26 – 50%. 

Vastust, küsimusele, kas hariliku kadaka kuivamist ja suremist põhjustab konkreetne seenhaigus 

selles uurimustöös ei leitud, sellest lähtuvalt tuleb kadaka suremise põhjuste uurimist kindlasti 

jätkata. 

 

Märksõnad: harilik kadakas, Juniperus communis, kadakate suremine, kadaka haigused, Saaremaa 
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Abstract of Bachelor`s degree 

Author: Aapo Sepp Specialty: Forestry (401) 
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44     pages 13  figures 5 tables 0 appendixes 

Department: Silviculture 

Field of research: 

forest pathology 

Supervisor(s): Rein 
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Place and date:                                                       Tartu 2014 

This study is about different possible diseases on common juniper (Juniperus communis L.) in 

Saaremaa, i.e. about pathogenic fungi, on theoretical and on empirical materials. 

The bachelor`s thesis main objectives were following: to provide an overview of the liteature about 

fungi on common juniper and weather extremities causing problems and analyse potential pathogens 

on common juniper. 

Different samples are collected, microscoped, isolated  and determined by DNA analyses. Samples 

were collected from different regions of Saaremaa. Visual assessment of common juniper crown was 

given. 

As a results of laboratory study four different pathogens were found: Heterobasidion annosum, 

Phomopsis sp., Myrothecium sp., and Pestalotiopsis funerea.  

Common juniper visual assessment result was: that commonly 26 – 50% of canopy was damaged of 

estimated trees. 

The answer to the question whether damages of the common junipers is caused by specific pathogen 

according to the work results was not found. Therefore the research should continue. 

Keywords: common juniper, Juniperus communis, fungal diseases of juniper, dieback of common 
juniper, Saaremaa, Estonia 
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Sissejuhatus 
 

Hariliku kadaka (Juniperus communis L.) kuivamine ja suremine on viimaste aastate 

jooksul muutunud tähelepanuväärseks probleemiks. Paljud kadakad näevad viletsad 

välja nagu oleks nad juba kevadel hakanud ära kuivama või teadmata põhjustel rooste 

läinud (Maksimov 2013). Seda eriti seetõttu, et harilik kadakas oma rohkusega on 

omamoodi Saaremaa sümbol. Käesolev bakalaureusetöö sisaldab kirjandusel põhinevat 

uurimuslikku ülevaadet hariliku kadaka tähtsamatest haigusetekitajatest ning empiirilist 

uurimust. 

Tänapäeval on üha aktuaalsemaks muutunud erinevad invasiivsed seenhaigused, mis 

kahjustavad kodumaiseid puid. Näiteks punavöötaud (Mycosphaerella pini, anamorf 

Dothistroma septosporum), valgevöötaud (Cyclaneusma minus) ja saaresurm 

(Hymenosyphus pseudoalbidus, anamorf Chalara fraxinea) (Hanso ja Drenkhan 2013). 

Sellest lähtuvalt on tõstatatud oluline küsimus - kas hariliku kadaka kuivamist ja 

suremist põhjustab konkreetne või mõni uus haigusetekitaja? 

Töö fookus on keskendunud harilikul kadakal esinevatele võimalikele 

haigusetekitajatele, s.o eelkõige seentele, seda nii teoreetiliste kui ka empiiriliste 

materjalide põhjal. Seda seetõttu, et peamine kahtlus kadakate kuivamise ja suremise 

põhjustajana, esialgsete kahjustuste tunnuste põhjal - on seenhaigustel. Empiirilised 

andmed on saadud proovide kogumisega kadakatelt (võrsed, okkad, proovid tüve- ja 

juurekaela puidust) ning nende edaspidisel uurimisel. Töös analüüsitakse lühidalt 

kirjanduse baasil võimalikke ilmastiku ekstreemsustest tingitud kahjustusi.  

Töö jaguneb suures pildis kaheks: teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Töö sisuline osa 

on üles ehitatud alustades hariliku kadaka üldiseloomustusest, mis on vajalik 

arusaamaks selle puu olemusest. Peale seda on teoreetiline osa, mis sisaldab endas 

kadaka haiguste teemal tehtud varasemaid uurimustöid ning teoreetilisi lähtekohti. 

Järgneb metoodiline osa, kus tutvustatakse uurimismeetodeid ja –objekte, mida selles 

töös on kasutatud. Järgnevad töö tulemused, järeldused ja kokkuvõte. 
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Bakalaureusetöö peamised eesmärgid olid alljärgnevad: 

1. anda kirjanduse põhjal ülevaade harilikul kadakal olevatest seenhaigustest ja 

võimalikest ilmastiku ekstreemsustest tingitud probleemidest; 

2. analüüsida võimalikke haigusetekitajaid kadakal.  
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1. Kirjanduse ülevaade 

1.1. Harilik kadakas (Juniperus communis L.) 

 

Harilik kadakas kuulub küpressiliste (Cupressaceae) sugukonda kadaka (Juniperus) 

perekonda. Enamasti kasvab põõsana, kuid võib kasvada ka puuna. Harilik kadakas on 

kahekojaline taim. 

Ta on üks neljast meie pärismaistest okaspuuliikidest. Kasvab meil enamasti kõikjal, 

kuid tihedamalt võib teda kohata Lääne-Eestis ja saartel. Majanduslikult väga suurt 

tähtsust ei oma, kuid esteetiliselt, kultuuriliselt ja ökosüsteemi osana küll. Tihti 

kasvatatakse ilutaimena. Puitu kasutatakse suveniiride ja puitnikerduste valmistamiseks, 

marju siirupite ja maitseainena. 

Loodusliku areaali piiride järgi (vt joonis 1.1.) on ta üks kõige ulatuslikuma levikuga 

puuliik maailmas. Kadakas kasvab väga mitmesugustel kasvukohtadel: kriidimuldadel, 

paestel loomuldadel, happelistel nõmme ja mererannaliivadel ning isegi soostunud 

muldadel (Laas 2004). 
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Joonis 1.1. Hariliku kadaka (Juniperus communis L.) looduslik areaal tähistatud 

punktiirina (Cody 1975 järgi) 

 

Puit on kahvatu- kuni hallikaspruuni lülipuiduosaga ja kitsama valge maltspuiduosaga, 

tihedate aastarõngastega, väga meeldivalt lõhnav, tihedusega 550 - 650 kg/m
3
  (Ibid.). 

Okkad väljuvad võrse kolmelt küljelt, on 3-kaupa harali, nõeljad ning peamisel küljel 

olevate valgete õhulõheridade ja vahakihi tõttu sinakashallid, altpoolt rohelised. Need 

on 1 - 2 cm pikad ning püsivad puul keskmiselt neli aastat. Isaskäbid on neli kuni viis 

millimeetrit pikad ning võivad asuda okaste kaenlas üksikult. Tolmlemine toimub 

harilikult mai I poolel (Ibid.). 
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1.2 Hariliku kadaka seenhaigused 

 

Harilikul kadakal ei teata palju haigusetekitajad, seda eelkõige kahel põhjusel: kadaka 

biokeemilistest omadustest ning teema suhteliselt vähesest uuritusest. Kuna kadakas ei 

ole majanduslikus mõttes eriti oluline puuliik, pole tema haigusetekitajaid ka väga 

uuritud. Kuid arvestades seda, et kogu ökosüsteem on omavahel seotud ning muutujaid 

ning mõjutajaid palju, on ka sellele teemale hakatud aina rohkem tähelepanu pöörama, 

nt. kadakas vaheperemeestaimena, indikaatorliigina või esteetilise ja maastikku 

kujundava elemendina Lääne – Eestis ja Eesti põhjarannikul. 

Viimane suurem uurimustöö harilikul kadakal olevate seeneliikide kohta tehti 

Valgevenes, mille käigus leiti 14 uut seeneliiki, mille peremeespuuna harilikku kadakat 

pole eales varem mainitud (Belomesyatseva 2002). 

Eesti Maaülikooli üliõpilane Aiki Aavik on Märt Hanso juhendamisel teinud 2003-ndal 

aastal bakalaureusetöö kadakatest ja nende haigustest Saaremaal. 

Kadakate tervisele on hakatud rohkem tähelepanu pöörama ka seetõttu, et kahjustusi 

harilikule kadakale on viimastel aastakümnetel täheldatud tavapärasest enam. 

 

1.2.1 Juure- ja juurekaelamädanikud 

 

Juurepess (Heterobasidion spp.) 

 

Juurepessu (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) peetakse kõige ohtlikumaks 

metsapuude juuremädaniku tekitajaks põhja-parasvöötmes (Hanso ja Hanso 1999). 

Peamine puuliik, mida männi-juurepess (Heterobasidion annosum, sensu stricto) 

kahjustab on harilik mänd (Pinus sylvestris L.), kuid võib ka esineda teistel 

okaspuuliikidel nagu näiteks harilikul kadakal (J. communis) ja kuusel (Picea spp.). 

Võib esineda ka erinevatel lehtpuuliikidel ning mitmetel eksoot-puuliikidel. Norras 

nimetatakse selle seene peremeestaimedeks lisaks harilikule männile ka kaski (Betula 
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spp.), harilikku pihlakat (Sorbus aucuparia L.) ja isegi harilikku kanarbikku (Calluna 

vulgaris L.) (Ibid.). 

Juurepess levib peamiselt tuulega, kuid ka juurekontaktide kaudu. Kuna metsas on 

paljud puud omavahel juurekontaktis, siis on kord levima hakanud seent raske peatada.  

Juurepessu levikut soodustavad tegurid Hanso ja Õunapi (2006) järgi on näiteks kõrge 

lubjasisaldusega toitainerikkal mulla kasvamine (Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis), kõikuv 

põhjaveetase ning ülemiste mullakihtide läbikuivamine (Põhja- ja Lääne-Eesti 

paepinnastel). Seega võib järeldada, et Lääne-Eestis on juurepessu levikuks igati 

soodsad tingimused. 

Juurepessu paljunemisorganiks on mitmeaastased, väga varieeruva suurusega viljakehad 

ning sageli (eriti harilikul männil ja –kadakal) paiknevad need puu juurekaelal, jäädes 

sambla või metsakõdu alla (Hanso ja Õunap 2006). Seega on esmasel vaatlusel raske 

seene olemasolu kindlaks teha. 

Märt Hanso ja Silja Hanso on kogunud harilikult kuuselt (291 eksemplari), harilikult 

männilt (72) ja harilikult kadakalt (34) juurepessu viljakehi. Kuuskedelt leiti kõige 

rohkem viljakehi kändudelt ja tuuleheite puude juurtelt; mändidelt ja kadakatelt aga 

jalal seisvate puude ja põõsaste juurekaelalt või maapinna lähedastelt juurtelt (Ibid.). 

Harilikul kadakal võib esineda ka kuuse-juurepessu (Heterobasidion parviporum), kuid 

seda protsentuaalselt tunduvalt vähem (6% leitud viljakehadest) (Ibid.). 

Heterobasidion annosum areneb harilikul kadakal peamiselt niineosa kiududes ja 

maltspuidu pindmistes kihtides, moodustades mütseeli eelkõige vaskulaarse kambiumi 

piirkonnas. Seen areneb kiiresti vööna ümber puu juurekaela ning enamasti sureb 

nakatunud puu ühe kuni kolme aastaga (Woodward et al. 1998). 
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1.2.2. Võrse- ja okkahaigused 

 

Näsarooste (Gymnosporangium spp.) 

 

Eestis parasiteerib kadakal kolme liiki näsarooste (Gymnosporangium) tekitajaid. 

Roosteseente arengutsükli üks iseärasusi on peremeestaime vahetus ja teine – kuni viis 

arengujärku (tähistatakse 0-IV). Mais ja juunis hakkavad hariliku kadaka tüvel ning 

okstel silma näsarooste tekitaja oranžid (niiskena sültjad) kogumikud – talieoslad (III). 

Selle seene alg- ja kevadeoslaid (0, I) võib juulist septembrini näha hoopis roosõielistel 

(viirpuu, pihlakas, õunapuu) (Kask 1997). 

Gymnosporangium clavariiforme (vt joonis 1.2.) tekitab ka viirpuudel näsaroostet, mille 

tagajärjel lehed, marjad ja oksad deformeeruvad. Harilikul pihlakal põhjustab 

näsaroostet Gymnosporangium cornutum, õunapuudel Gymnosporangium tremelloides. 

 

Joonis 1.2. Gymnosporangium clavariiforme harilikul kadakal (V. Liiv foto) 
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Ehkki Gymnosporangium on parasiitne seen, ei pruugi ta kadakat surmata, kuid muudab 

isendi teiste haigusetekitajate suhtes vastuvõtlikumaks. 

 

Passalora juniperina 

 

Esimene kirje selle liigi esinemisest Põhja-Euroopast tuli Kujala (1950) poolt, kes 

kirjutas, et Passalora juniperina (tookord Exoxporium juniperinum) võib surmata 

kadakaid ning see liik võib olla kõige levinuim ja ohtlikuim kadaka okkakahjustaja 

kogu Soomes. 

Metsapatoloogia alases kirjanduses on seda nimetatud nii Stigmina juniperina ja 

Asperisporium juniperinum, kuid kui tugineda molekulaarjärjestuse analüüsidele, siis 

sobilikum nimi võiks olla hoopis Passalora juniperina (Solheim 2013). 

Passalora juniperina tekitatud kahjustused võivad olla sarnased varakevadisele 

päikesepõletusele (okaste kuivamine ning suremine). Erinevus on selles, et nimetatud 

seenhaiguse korral on okastel palju viljakehi (vt joonis 1.3), mis asuvad enamasti okka 

ülaküljel, kus need on paigutunud kahte või kolme ritta. Viljakehade diameeter on kuni 

150 μm (Ibid.). 

Koniidide keskmine suurus on Solheimi (2013) järgi 26,1 x 4,7 μm [(14.8) 20.9 – 31.4 

(42.6) x (3.4) 4.2 – 5.2 (6.4) μm]. Need on kõbrulised kuni väljaulatuvalt sakilised, 

värvuselt kollakaspruunid, tumedama kestaga. Vaheseinu on 0-3-(4). Koniidid ei ole 

vaheseinade juurest ahenenud (vt joonis 1.4.). 
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Joonis 1.3. Passalora juniperina viljakehad hariliku kadaka okastel  (Solheim 2013 

foto) 

 

Soomes on täheldatud 1970 ja 1980-ndatel (Kurkela 1994) ning 21. sajandi varasematel 

aastatel (Pouttu et al. 2007, viidatud Solheim 2013 kaudu) kadakatel tõsiseid okka- ja 

võrakahjustusi. Rootsis täheldatud kahjustusi aga aastatel 2004-2005 (Barklund 2006). 

Kurkela (1994) ja Barklundi (2006) arvates oli suure tõenäosusega tegu just Passalora 

juniperina tekitatud kahjustustega. 

Solheim, kes 2013. aastal võttis Norra kahjustatud kadakad vaatluse alla ning koostas 

uurimustöö, leidis, et kahjustuste tekitajaks on hetkel kõneaineks olev seen ning 

varasemad kirjed sellest seenest Norras puuduvad (Solheim 2013). 
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Joonis 1.4. Passalora juniperina koniid kolme vaheseinaga (Solheim 2013 foto) 

 

Passalora sequoiae 

 

Passalora sequoiae (sünonüüm Cercospora sequoiae) on seotud mitmete küpressiliste 

(Cupressaceae) sugukonda kuuluvate perekondade (Juniperus, Cupressus, 

Chamaecyparis, Thuja, Cryptomeria, Sequoia) kahjustustega. Seda seent nimetatakse 

veel ka Passalora okkaroosteks (Passalora blight) (Hodges ja Cram 2012). 

Tekitavad kahjustused isenditele varieeruvad väga kergest okaste kolletumisest kuni 

täieliku okaste varisemiseni. Tavapäraselt algab nakatunud puul okaste pruunistumine 

võra alumisest osast ning liigub ladva suunas, ladva ülemised oksad jäävad rohelisteks. 

Viljakehad on tumepruunid ja punni-taolised nn. pustulid ning on kergesti luubi all 

nähtavad. Viljakeha diameeter jääb vahemikku 50-150 μm (Ibid.). 

Hodgesi ja Crami (2012) järgi on see haigusetekitaja laialdasemalt levinud Põhja-

Ameerika idaosas, kuid Euroopa invasiivsete metsapatogeenide andmebaasi (IFP) 
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andmetel on esmakordselt selle seene esinemist Euroopas märgatud Ungaris aastal 2006 

(IFP 2013).  

 

Phomopsis juniperovora ja Kabatina juniperi 

 

Need kaks seenhaigust on üksteisele üpriski sarnased. Nakatunud koe ja seeneeoste 

mikroskopeerimine on vajalik, et teha kindlaks tekitaja (Moorman 2007). 

Nakatunud puude olukorra parandamiseks on mitmeid meetmeid: kahjustatud ja 

nakatunud okste eemaldamine, parema õhu liikumise tagamine, s.o harvendamine. Kui 

Phomopsise vastu aitavad erinevad fungitsiidid, siis Kabatina vastu sobivat keemilist 

tõrjevahendit pole veel leitud (Tisserat 1997). 

Mõlemad haigustekitajad kahjustavad ka teisi küpressiliste perekondi, näiteks 

Cryptomeria, Chamaecyparis, Thuja (Hansen 2009). 

Haigus avaldub kadakatel varakevadel, kui väiksematel võrsetel olevad okkad 

muutuvad rohelisest kollakaks ja edasi pruuniks. Järgnevalt võivad okkad muutuda 

hallikaks ning väikesed mustad täpikesed (joonis 1.5.) moodustuvad surnud okastele 

(Moorman 2007). 
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Joonis 1.5. Phomopsis juniperovora viljakehad hariliku kadaka okkal (Malcolm Storey 

2010 järgi) 

 

Phomopsis juniperovora (Hahn 1943) poolt nakatunud puul hakkab esmalt kuivama 

latv, kust haigus areneb allapoole, ning see põhjustab puu kasvu peatumist. Seen 

nakatab ainult noori võrseid, mille diameeter jääb alla 1 cm. Uued eosed võivad tekkida 

kuni kolme nädalaga. Mõõdukal temperatuuril (16-26 °C) ning kui okas on märg võib 

eos okka elutegevuse hävitada seitsme tunniga (Moorman 2007). 

Põhja-Ameerikas eralduvad märgadel ning jahedamatel perioodidel kevadel või sügisel 

eosed mustadest viljakehadest ning levivad vihma kaasabil alumistele okstele ja 

taimedele. Vanemad oksad või okkad on haigusetekitajale resistentsemad. Eoste 

tootmine toimub peamiselt suvel (Hansen 2009). Joonisel 1.6. on Phomopsis 

juniperovora nähtuna mikroskoobi all. 
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Joonis 1.6. Phomopsis juniperovora nähtuna mikroskoobi all (Gray 1999 järgi). (a) 

koniidid (b) koniidikandja tootmas koniide; (c) vertikaalne lõige seene viljakehast 

 

Nakatunud kohad võivad esmalt märku anda ainult kollaste laikudena, kuid edasi 

arenedes võivad võrsed muutuda pruuniks ning lõpuks ka halliks. Viimases faasis puu 

hävineb. Iseloomulik on ka kuivamise tõttu okaste keerdumine ja konksu-taoliseks 

muutumine. Viljakeha diameeter on 60-200 μm (Barnard 2012). 

Moormani (2007) järgi on harilikul kadakal nimetatud seenhaiguse suhtes 

resistentsemaid sorte kaheksa: `Aureospica`, `Depressa`, `Hispanica`, `Hulkjaerhus`, 

`Postrata aurea`, `Repanda`, `Saxatilis ning `Suecica`. 

Kabatina juniperi (Schneid ja Arx 1966) surevad võrsetipud, mis ei pruugi alati ladvas 

olla. Need muutuvad alguses pruuniks ning hiljem tuhahalliks. Hävinud võrsed võivad 
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jääda puu külge veel mitmeks kuuks. Surnud koel on elava koe kokkupuutepiirkonnas 

näha väikesed ja mustjad viljakehad. Mikroskopeerimine paljastab ovaalsed ja värvitud 

eosed (Moorman 2007) 

Hanseni (2009) järgi Kabatina juniperi nakatub erinevalt Phomopsis juniperovorast 

ainult haavandite või vigastuste kaudu, mis on tekitatud putukate poolt või 

mehaaniliselt. Terveid võrseid ta ei nakata. 

Mõlemad haigusetekitajad leiti ka Valgevenest harilikult kadakalt Kuprevichi 

Eksperimentaalbotaanika Instituudi poolt tehtud uuringus (Belomesyatseva 2002). 

Samuti on norrakad Talgo ja Stensvandi (2000) leidnud jaapani ebaküpressil 

(Chamaecyparis pisifera) haigusetekitaja Phomopsis juniperovora. 

Euroopa invasiivsete metsapatogeenide andmebaasi (2013) andmetel on Phomopsis 

juniperovora esmakordselt täheldatud Norras 1968. aastal ning Kabatina juniperi 

Rootsis 1981. aastal. Phomopsis juniperovora avastati Eestis esmakordselt 2002. aastal 

(Aavik 2003). 

 

Myrothecium Tode sp. 

 

Myrothecium kuulub kottseente (Ascomycota) hõimkonda, teisseente (Deuteromycetes) 

rühma ning perekonnas on kokku kaheksa liiki. Nende viljakehade kolooniad on 

mustjad või rohekad, ümbritsetud kestendava äärega. Koniidid on ilma vaheseinteta 

käävjad või silinderjad, lehvikukujuliste jätketega (Mycota 2014). 

Myrothecium liigid on levinud taimepatogeenid, kuid on ka leitud tselluloosi 

sisaldavates substraatidel nagu näiteks tekstiilid, paber ja puuvill (Preston 1943) 

Sellesse perekonda kuuluvaid seeni on võimalik kasutada tselluloosi lagundamisel ning 

kasutatakse biopestitsiidina, et kontrollida umbrohu ja ümarusside levikut (Ibid.) 

Hoagland et al. (2007) tehtud katses, kus nakatati erinevaid taimi Myrothecium 

verrucaria-ga ilmnes, et virgiinia kadakal (Juniperus virginiana L.) ei teki 

mingisuguseid nähtavaid sümptomeid. 
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Belomesyatseva (2002) tehtud uuringus esines sellesse perekonda kuuluv seen ühe 

korra harilikul kadakal, kuid Eestis selle esinemist pole täheldatud. Käesoleva 

uurimustöö käigus leiti antud haigusetekitaja kadaka okkalt. 

 

Pestalotiopsis funerea 

 

Kuulub kottseente hõimkonda (Ascomycota) ning tekitab nakatanud küpressilistel 

võrsete kuivamist. Tegemist on laialt levinud haigusetekitajaga. Seemikutel kuivab tüve 

alumine osa ning taim paindub maapinna poole. Vanematel taimedel muutuvad okkad 

alguses rohekas-kollakaks, siis pruuniks ning vimaks kukuvad võrsetelt. Nakatunud 

taimele tekivad okka tasapinnast kõrgemal olevad läätse-kujulised kuni vöötjad, niisked 

viljakehad (vt joonis 1.7). Tagajärjeks kuivab osa taimest või isegi kogu taim 

(Bundesforschungszentrum für Wald 2006). 

Peamiselt nakatab haigusetekitaja vigastatud või ebasoodsates tingimustes, s.o ilma 

piisava vahekauguseta ja liialt niiskes või kuivas kasvavaid taimi (Kolganikhina ja 

Sokolova 2012).  

Bajo et al. (2008) on koostanud uurimustöö Pestalotiopsos funerea karakteristikutest ja 

patogeensusest arisoona küpressil (Cupressus arizonica), millest selgus, et 

haigusetekitaja optimaalseim kasvutemperatuur on 25 °C. 

Belomesyatseva (2002) tehtud uurimustöös leiti Valgevenest Pestalotiopsis sp. 

harilikult kadakalt. Käesolevas uurimustöös leiti haigusetekitaja kadaka okkalt 

mikroskopeerimise tulemusena. 
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Joonis 1.7. Pestalotiopsis funera viljakeha kadaka okkal (BFW Wien 2006 foto) 

  

Diplodia sp. 

 

Diplodia spp. on enamasti patogeensed, kuid võivad ka saprotroofsed seened olla. 

Nakatunud võrsed muutuvad pruunikaks ja hävivad, see võib viia kogu puu suremiseni. 

Tihtipeale on vaigutilgad okastel haigusetekitaja esimesteks tunnusteks (McCarthy 

2012). 

Viljakehad okastel on üksikult, kerajad ning ümara alusega. Koniidid on suhteliselt 

suured, ellipsoidsed või ovaalsed. Eosed on oma kujunemise alguses läbipaistvad, kuid 

hiljem muutuvad tumedamaks. Levivad Põhja-Ameerikas vihmastel perioodidel märtsis 

ja oktoobris (Stanosz 1997).  

Kontrollmeetmeteks on fungitsiididega pritsimine aprilli lõpus ja mai alguses ning eoste 

levimise aegu okste kärpimise vältimine. 
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Belomesyatseva (2002) tehtud uurimustöös leiti Valgevenest Diplodia sp. harilikult 

kadakalt. Drenkhan (2012) järgi on Diplodia perekonda kuuluv Diplodia pinea uus 

haigusetekitaja Eestis, mis seni on kahjustanud vaid perekond mändi (Pinus spp.). 

 

Herpotrichia juniperi 

 

Herpotrichia juniperi on okaspuu-nõgihallituse, nimetatakse ka lumehallituseks, 

tekitaja. See on üks levinumaid okaspuude talvitumishaiguste tekitaja puistutes. 

Nakatab nii harilikku kuuske (Picea abies L.) kui ka harilikku mändi (Pinus sylvestris 

L.) (Lilja et al. 2010). Talvitumishaigused on taimehaiguste rühm, mille kahjustuste 

kujunemisel on otsustav tähtsus talvel (Metsanduslikke mõisteid 2008). 

Haigusetekitajaga nakatunud puude okkad kuivavad allpool lumepiiri. Toimub ka 

okaste hallika või mustjaspruuni mütseeliga pulstumine. Enamasti märgatakse seda 

varakevadel, siis kui lumi hakkab sulama. 

Eestis on näiteks Herpotrichia juniperi-ga nakatumist täheldatud kuni kolme meetri 

kõrgusel. Seda harilikul kuusel tihedas puistus (P. abies), niiskel talvel, kui maas oli 

mõni sentimeeter lund (Hanso ja Tõrva 1975, viidatud Lilja et al. 2010 kaudu). 

Ellise ja Ellise (1997)  järgi on viljakehad, mis moodustuvad okastel mustjaspruunid,  

esiletungivad, 0,2 – 0,5 mm-se diameetriga. Eosed algselt värvitud ja ühe vaheseinaga, 

hiljem pruunid ning kolme vaheseinaga. 

Soomes ja Skandinaavias on see seen kadakatel tavaline, kuid Eestis pole kadakalt seda 

haigusetekitajat leitud, küll aga kuuselt. 
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1.2.3. Ilmastiku ekstreemsusest tulenevad võimalikud 

kahjustused 

 

Sturrock et al. (2011) järgi on kliima soojenemisel ja ekstreemsustel otsene mõju ka 

seenpatogeenide levikule ja arengule. 

Aastatel 1901 – 2000 on Euroopa kontinentaal piirkondades keskmine õhutemperatuur 

tõusnud 0,8 ± 0,3 °C (Lutherbacher et al. 2004, viidatud Hanso ja Drenkhan 2013 

kaudu). Viimastel aastakümnetel on Põhja-Euroopasse levinud mitmeid uusi 

patogeenseid seenhaigusi nii okas- kui lehtpuudele ning kliima soojenemist võib 

käsitleda kui ühte faktorit patogeenide levikuprotsessis (Hanso ja Drenkhan 2013). 

Harilik kadakas (J. communis) on täiesti külmakindel – talub temperatuuri langust -35 

kuni -50 °C ja isegi madalamale (Laas 1967). Seepärast võib öelda, et pakane kadakat ei 

kahjusta. Seevastu võivad teda kahjustada temperatuuri suured kõikumised, mis 

esinevad tavaliselt varakevadel. Nooremad taimed on külma suhtes tundlikumad. 

Endel Laasi (1967) järgi on nii, et mida kaugemale põhja puuliik levib, seda nõrgem on 

tal talvine transpiratsioon. Põhjapoolsetel liikidel on see 3-5%. Eriti kahjulikult mõjub 

transpiratsioon märtsis (aprillis), kuna päeval tõuseb õhutemperatuur üle 0°C ning öösel 

võib langeda isegi kuni -20°C. Tagajärjeks on võrsete kahjustused ja okaste kuivamine 

ning selle tõttu  ka täiesti külmakindlate liikide puhul mõne üksiku isendi hukkumine. 

Kahjustuste vältimiseks soovitab Reet Männil (2014) asetada puudele varjukangast või 

kuuseoksi. Seda eelkõige noorematele taimedele aias. Kaja Kurg (2010) soovitab 

kahjustatud kadakaokastel lasta ise maha pudeneda ning kevadel turgutada okaspuid 

õige väetisega, näiteks Substral (The Scotts Company, USA) toodetavate igihaljaste 

taimede kastmisväetisega. 

1962/63. aasta talvel on esinenud harilikul kadakal külmakahjustusi, peamiselt üksikute 

puude kuivamisena (Laas 1967). Külmakahjustusi esines ka 2009/10 talvel (Kurg 

2010). 
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2. Materjal ja metoodika 

 

Töö tarvis on kogutud erinevaid hariliku kadaka proove ning uuritud neid 

mikroskopeerimise, isoleerimise ning tehtud liigi määrangud DNA põhiselt. 

Proovid on korjatud Saaremaa erinevatest piirkondadest, et valim oleks võimalikult 

representatiivne. Korjamise aeg oli nii suvi, sügis kui ka talv. Edasi on proovid viidud 

Eesti Maaülikooli metsapatoloogia ja –geneetika laborisse (Tartu, Kreutzwaldi 5-0B3). 

Proovide DNA sekveneerimine tehti Eesti Biokeskuses (Tartu, Riia 23b). 

 

2.1. Välitööd 

 

Välitöid on tehtud ajavahemikus 06.06.2013 kuni 30.12.2013, enamasti 

nädalavahetusteti. Proove koguti puistutes ja üksikult kasvavatelt puudelt kui ka 

õuealadelt. Proovide võtmise asukohad on märgitud joonisel 2.1. ja 2.2., piirkondade 

nimetused on tabelis 2.1. 
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Joonis 2.1. Haigusproovide kogumise asukohad harilikult kadakalt Saaremaal 

 

Joonis 2.2. Täiendavad haigusproovide kogumise asukohad harilikult kadakalt 

Saaremaal 

 

Tabel 2.1. Haigusproovide kogumise asukohad Saaremaal (numbrid vastavad joonistel 

2.1. ja 2.2. olevatele) 

1. Loode tammik 8. Kübassaare 15. Kahtla 

2. Paadla 9. Kanissaare 16. Nõmme 

3. Jõempa 10. Orinömme 17. Ridala 

4. Asuküla 11. Koigi 18. Saareküla 

5. Saue-Putla 12. Kingli 19. Allikaniit 

6. Viira 13. Üüvere 20. Mägi-Kurdla 

7. Kallemäe 14. Laimjala 21. Sääremäe 

 

2.1.1. Kogutud proovid 

 

Käesoleva uurimustöö raames on kokku kogutud 92 proovi. Proovid hõlmavad 

erinevatelt isenditelt võrseid (60 tk), puiduproovid juurekaelalt (25 tk) ja tüvest (7 tk) 

1,3 m kõrguselt.. Proovide kogumiseks on kasutatud paber- ja kilekotte. Paberkottidesse 

on kogutud enamus proove, kuna seal säilivad proovid paremini ja on õhustatud. Proove 
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on kogutud võimalikult erinevates tervislikus seisundis puudelt. Proovide säilitamine on 

toimunud Eesti Maaülikooli metsapatoloogia- ja geneetika labori sügavkülmikus 

temperatuuril -20 °C. 

Võrseid on kogutud kasutades abivahendina nuga nende lõikamiseks. Valikul on 

määravaks olnud võrse olukord puul. Eelistatud võrse on selline, kus on märgata 

kuivamist ja viljakehasid okastel, kuid on nähtavad veel ka rohelised okkad. Kontrolliks 

koguti ka visuaalselt terveid võrseid, et kontrollida nendel esinevaid seeni.  

Puiduproovid ehk proovikettaid juurekaelalt ja tüvest saeti kasutades mootorsaagi või 

käsisaagi. Ketta võtmiseks juurekaelalt on eelnevalt puu juurekael puhastatud seal 

kasvavatest sammaldest ja mullast, et proov saaks võetud võimalikult maapinna 

lähedalt. 

 

2.1.2 Hariliku kadaka võra visuaalne hindamine 

 

Uurimustöö käigus valiti välja neli proovitükki (vt joonis 2.3), millel hinnati visuaalselt 

hariliku kadaka võra olukorda. Koostöös juhendajaga koostati viie palli skaala (vt tabel 

2.2.) ning kõigile proovitükil asuvatele harilikele kadakatele anti visuaalne hinnang. 

Proovitükkide kogupindala oli kaks hektarit, iga proovitüki pindala 0,5 hektarit. Kaks 

proovitükki olid puistus ning kaks rohumaal. 

Proovitükkide ristküliku (100 x 50 meetrit) nurkadesse märgiti Garmin eTrex 30 

(Garmin, Šveits) GPS seadme abil äärepuud, rohumaade puhul 1,5 meetrised puidust 

postid. 
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Joonis 2.3. Hariliku kadaka võra visuaalse hindamise asukohad kaardil 

 

Proovitükkide asukohad ja iseloomustused on järgnevad: 

1. Leisi vald, Viira küla; kuivendatud angervaksa kaasik pindalaga 0,5 hektarit; 

2. Laimjala vald, Rannaküla, Sääremäe; kastikuloo männik pindalaga 0,5 hektarit; 

3. Laimjala vald, Nõmme küla, Allikaniit; rohumaa pindalaga 0,5 hektarit; 

4. Orissaare vald, Orinömme küla; rohumaa pindalaga 0,5 hektarit. 

 

Tabel 2.2. Visuaalne hinnang hariliku kadaka võrale üksiku puu tasemel 

Skaala Kahjustatud okaste % kogu võra suhtes 

1 <10 

2 10 – 25 

3 26 – 50 

4 51 -75 

5 >75  

 

Harilike kadakate arv proovitükkidel kokku oli 107.  
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2.2 Labortööd 

 

Labortööd on läbi viidud Eesti Maaülikooli metsapatoloogia ja –geneetika laboris 

Kreutzwaldi 5-0B3. Labortöid on tehtud ajavahemikul 29.08.2013 kuni 28.02.2014. 

 

2.2.1 Mikroskopeerimine 

 

Okastel asuvaid viljakehi on prepareeritud. Proove on mikroskopeeritud Nikon Eclipse 

50i light (Nikon, Japan) mikroskoobiga. Kasutatud suurendused olid 4x kuni 60x. 

Leitud eoseid on pildistatud kasutades NIS-ELEMENTS D 4.12.01 tarkvara (Nikon, 

Jaapan). 

 

2.2.2. Isoleerimine 

 

Proovide isoleerimisega alustati 29.08.2013. Kokku on mikrobioloogilisi külve tehtud 

140 Petri tassi 2% virdeagarile. Isoleerimisi ühelt proovilt on tehtud vähemalt kahes 

korduses isoleerimise õnnestumise tõenäosuse suurendamiseks. Külvitassid on suletud 

Parafilm lindiga (Pechiney Plastic Packaging Company, USA). Isoleerimisel on oluline 

pidev kasutatavate instrumentide steriliseerimine piirituse ja tulega. Proovide 

isoleerimine on läbi viidud laminaarkapis. 

Seeni on isoleeritud erinevatel substraatidelt: okkad, puit juurekaelalt ja tüvelt, võrsed ja 

surevad võrsetipud. Petri tassid seisid peale isoleerimist edasiseks vaatlemiseks ja 

vajadusel ümberkülviks vähemalt kolm nädalat toatemperatuuril. Eesmärk oli isoleerida 

võimalikke haigusetekitajaid. 

Puiduproove juurekaelalt ja tüvelt on kokku isoleeritud 29 tassi, igas tassis neli isolaati. 

Puiduproovide lõikamiseks on kasutatud piirituses steriliseeritud skalpelli. Isolaate on 

võetud puidust kohtadest, kus on selgelt nähtav kahjustus, s.o näiteks puidu 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pechiney_Plastic_Packaging_Company&action=edit&redlink=1


29 

 

ebaloomulik tumenemine. Isolaatide ehk puidulaastude suurus jääb vahemikku 0,4 - 0,6 

cm
2
. 

Võrsest on proove, s.o võrselaaste kokku külvatud 12 tassi, igasse tassi viis isolaati. 

Võrsetippe on isoleeritud neli tassi, igasse tassi kaks isolaati. 

Okkaid on kokku külvatud 64-le söötmetassile. Igale söötmele omakorda 5 okast. Seda 

tehes on jälgitud okkal olevaid sümptomeid või viljakehasid. Okkad on vastavalt 

väljanägemisele eristatud kolme gruppi: roheline, rohekas-kollane ja pruun. Kõige 

rohkem on külvatud rohekaid okkaid, millel on selgelt näha mustjaid seene viljakehad, 

kuid enamasti polnud eoseid võimalik leida. Seejärel asetati söötmele ka rohekas-

kollaseid ja pruune okkaid. Pindmiste seente ja saaste vältimiseks kasutati 

pindsteriliseerimise meetodit (Mardiste 1980). See protsess oli muudetult järgmine: 

1) okaste asetamine klaassüstlasse; 

2) hoitakse 45 sekundit 96%-ses piirituses 

3) seejärel kolm minutit 3,5% NaOCl vesilahuses; 

4) üks minut 96%-ses piirituses; 

5) kaks korda steriilses vees loputada; 

6) okaste asetamine söötmele steriilsete pintsettide abil. 

Võrselaaste ja -tippe on kokku külvatud neljale söötmele, vastavalt kuus ja üheksa 

tükki. Nende isoleerimisel kasutati samuti pindsteriliseerimist, sest noored kadaka 

võrsed on liiga peened korraliku puidulaastu lõikamiseks. 

Ümberkülvi tehti 31 söötmele. Selle vajalikkus seisnes selles, et isolaatide 

saastumise vältimiseks on vaja eraldada võimalikult puhtalt välja kasvanud seene 

mütseel. Tööprotsess tähendab esmastelt söötmetelt seeneniidistiku skalpelli abil 

uuele söötmele asetamist ja edasiseks kasvuks jätmist. 
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2.2.3. Tüveketastelt puiduproovi võtmine 

 

Juurekaelalt pärit tüveketastele puuriti maltspuidult lülipuiduks ülemineku piirkonda 

augud, et oleks võimalik saada saepuru, milles võib olla haigusetekitajat. Saadud 

saepuru asetati steriilsete pintsettidega Eppendorf tuubi (Eppendorf, Saksamaa), et 

oleks võimalik teha molekulaaranalüüsi põhjal juurepessu diagnoos. 

 

2.2.4. DNA analüüsid 

 

Puhaskultuuridest seente DNA eraldamine ja proovide ettevalmistamine liikide 

määramiseks tehti vastavalt Drenkhan et al. (2014) poolt esitatud metoodikale. Liikide 

määramisel kasutati PCR ITS markereid (Ibid.). Juurepessu määramiseks kasutati 

järgmisi markereid: MJ-F, järjestusega GGTCCTGTCTGGCTTTGC ja MJ-R, 

järjestusega CTGAAGCACCTTGCCA (Hantula ja Vainio 2003). 

DNA analüüse tehti kokku 36, neist 20-le puiduproovidele juuerkaelast, kuuele 

võrsepuidust ning kümnele okkaproovidest.  
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3. Tulemused ja arutelu 

 

3.1. Visuaalse hinnangu tulemused võra järgi harilikul kadakal 
 

Hariliku kadaka võra hinnati visuaalselt 107 puul. Hindamise tulemused on toodud 

tabelis 3.1. Proovitükid üks ja kaks asusid puistus, kolm ja neli rohumaal. Analüüsis 

kasutati järgnevaid statistilisi näitajaid: aritmeetiline keskmine, dispersioon, 

standardhälve ja mood. Tehti eraldi puude hindamine puistutes ja rohumaadel 

kasvavatele puudele. 

 

Tabel 3.1. Hariliku kadaka võra visuaalse hindamise tulemused 

Proovitüki number Puu number 

Kahjustuse 

hinnang, palli 

1 1 3 

1 2 1 

1 3 2 

1 4 2 

1 5 4 

1 6 5 

1 7 4 

1 8 5 

1 9 1 

1 10 2 

1 11 3 

1 12 4 

1 13 4 

1 14 2 

1 15 2 

1 16 3 

1 17 1 

1 18 4 

1 19 4 

1 20 5 

1 21 2 

1 22 2 

1 23 5 

1 24 3 

1 25 2 
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1 26 5 

1 27 4 

2 28 3 

2 29 1 

2 30 2 

2 31 5 

2 32 3 

2 33 1 

2 34 2 

2 35 2 

2 36 2 

2 37 4 

2 38 3 

2 39 1 

2 40 2 

2 41 5 

2 42 4 

2 43 3 

2 44 5 

2 45 5 

2 46 5 

2 47 1 

2 48 4 

2 49 2 

2 50 3 

2 51 2 

2 52 4 

2 53 5 

2 54 5 

2 55 3 

2 56 3 

2 57 2 

2 58 1 

2 59 5 

2 60 5 

3 61 3 

3 62 2 

3 63 3 

3 64 4 

3 65 4 

3 66 2 

3 67 4 

3 68 3 
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3 69 1 

3 70 3 

3 71 4 

3 72 4 

3 73 5 

3 74 2 

3 75 4 

3 76 2 

3 77 3 

3 78 4 

3 79 2 

3 80 4 

4 81 3 

4 82 5 

4 83 5 

4 84 1 

4 85 2 

4 86 3 

4 87 4 

4 88 4 

4 89 4 

4 90 5 

4 91 5 

4 92 3 

4 93 5 

4 94 4 

4 95 3 

4 96 5 

4 97 5 

4 98 3 

4 99 3 

4 100 2 

4 101 3 

4 102 1 

4 103 4 

4 104 4 

4 105 2 

4 106 4 

4 107 4 

Puude arv puistutes 60   

Puude arv rohumaal 47   

 
Aritmeetiline keskmine 3,23 

 
Dispersioon 1,67 



34 

 

 
Standardhälve 1,29 

 
Mood 4,00 

 

Puistutes hinnatud 
puude tervisliku 
seisundi aritmeetiline 
keskmine 3,12 

 
Dispersioon 1,94 

 
Standardhälve 1,39 

 
Mood 2,00 

 

Rohumaadel hinnatud 
puude tervisliku 
seisundi aritmeetiline 
keskmine 3,38 

 
Dispersioon 1,33 

 
Standardhälve 1,15 

 
Mood 4,00 

 

Nagu tabelist selgub, on antud valimis hariliku kadaka keskmine kahjustus viie pallisel 

skaalal 3,23, see tähendab, et kõige enam on hinnatud puudest selliseid kadakaid, kellel 

on kogu võra ulatuses okaste kahjustumine olnud vahemikus 26 – 50%. Sellest võib 

järeldada, et kui kolmandik või kuni pool võrast on kuivanud on hariliku kadaka 

kahjustused ikkagi probleem.  

Hinnatud puude mood puistutes on kaks ja rohumaadel neli, ka on rohumaade 

aritmeetiline keskmine suurem kui puistutes. Seda võib seletada sellega, et rohumaadel 

on puude vahel rohkem ruumi ja seega ka enam avatud järskudele temperatuuri- ja 

valgustingimuste muutustele, s.o näiteks päikesepõletusele. 

Tabelis 3.2. on toodud 5 pallises skaalas hinnatud hariliku kadaka tervislikku seisundit 

pallides puistutes ja rohumaadel eraldi. 
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Tabel 3.2. Hariliku kadaka tervisliku seisundi hinnang pallides 

Skaala Proovitükkidel 

kokku (%) 

Puistutes (%) Rohumaadel (%) 

1 10,28 13,33 6,38 

2 22,43 26,67 17,02 

3 21,50 18,33 25,53 

4 25,23 18,33 34,04 

5 20,56 23,33 17,02 

 

Eelneva tabeli järgi esineb proovitükkidel kokku kõige rohkem hinnanguks neli saanud 

puid, puistutes hinnanguks 2 saanuid ning rohumaadel hinnanguks samuti neli saanuid. 

Kõige vähem on hinnatud harilikke kadakaid, mille väärtus on skaalal üks pall, s.o 

terved puud, seega kogu võrast on kahjustunud vähem kui 10%. 

 

3.2. Puiduproovide analüüsi tulemused 
 

Käesoleva uurimustöö käigus leiti hariliku kadaka puiduproovidest molekulaaranalüüsi 

tulemusena männi-juurepessu (Heterobasidion annosum). 

Männi-juurepessu leiti kolmelt puult. Proovitükilt, milleks oli Viira külas asuv 

kuivendatud angervaksa kaasik, võeti kokku kümme puiduproovi ehk tüveketast 

juurekaelalt (vt joonis 3.1.). Puistu pindala, kust puiduproovid võeti, oli 2,4 hektarit. 

Proovide kogumise aeg oli 05.10.2013. Tabelis 3.2. on toodud proovide andmed. 

Juurepessu molekulaaranalüüsid tehti ka kümnele Laimjala vallast, Sääremäelt, 

kastikuloo männikust korjatud hariliku kadaka puiduproovile, kuid need tulemust ei 

andnud. 
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Tabel 3.2. Viira küla proovitükilt kogutud hariliku kadaka proovide tulemused 

Analüüsitud puiduproovi 

number juurekaelalt 

Kahjustuse hinnang Molekulaaranalüüsi tulemus 

1 2 Heterobasidion annosum 

2 1 - 

3 1 Heterobasidion annosum 

4 5 - 

5 3 - 

6 3 - 

7 2 Heterobasidion annosum 

8 1 - 

9 1 - 

10 1 - 

 

 

 

Joonis 3.1. Hariliku kadaka juurekaelalt pärinev ketas (proov number 3) 

Kolmelt harilikult kadakalt männi-juurepessu leidmine 2,4 hektarilisest puistus näitab, 

et juurepess levib antud puistus ning arvatavasti on seal nakatunud rohkem puid kui 

vaid need juhuslikud kolm proovi. 
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Kuna hariliku kadaka juurtest proove ei võetud, siis ei saa välistada seda, et 

haigusetekitajat ülejäänud proovide puhul seal ei esinenud. Woodward et al. (1998) 

järgi sureb juurepessuga nakatunud harilik kadakas ühe kuni kolme aastaga. 

 

3.3. Okastelt ja võrsetelt määratud haigusetekitajad 

 

Haigusetekitaja Phomopsis sp. leiti molekulaaranalüüsi tulemusena kahest okkaproovist 

isoleeritud puhaskultuurist (vt joonis 3.2.). Esmane isoleerimine tehti sümptomaatilistest 

rohekas-kollastest okastest, millel oli näha haigusetekitaja viljakehi ning mida eelnevalt 

pindsteriliseeriti. Võrsed korjati kahelt puult Laimjalast 17.08.2013, mis olid peaaegu 

kogu võra ulatuses kuivanud, s.t skaala viiendal astmel. 

 

Joonis 3.2. Phomopsis sp. puhaskultuur isoleeritud hariliku kadaka okkast 

 

Myrothecium sp. leiti molekulaaranalüüsi tulemusena ühest puhaskultuurist. Esmane 

isoleerimine tehti rohekatest-kollakatest okastest, mida pindsteriliseeriti. Võrse korjati 

üksikult puult  Kahtlast  07.06.2013, mille kahjustuse hinnang skaalal oli kaks. 
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Mikroskopeerimise tulemusena leiti Pestalotiopsis funerea kahelt erineva puu okastelt 

(vt joonis 3.3.). Võrse korjati Laimjala vallast, Kahtla külast, õuemaalt, kus puu oli 1,2 

meetri kõrgune ja ligi pool võrast kuivanud, kahjustuse hinnang 3. Teine võrse korjati 

Laimjala vallast, Ridala külast, karjamaalt, kus puu oli 0,7 meetri kõrgune ja peaaegu 

täielikult kuivanud, kahjustuse hinnang 5. 

 

Joonis 3.3. Pestalotiopsis funerea koniidid vaadates läbi mikroskoobi (60x suurendus) 

 

Võrsepuidust ja –tippudest ei õnnestunud ühtegi haigusetekitajat leida. 

Hariliku kadaka okastelt leitud Phomopsis sp. ja Pestalopsis funerea on 

haigusetekitajad, mis on kadakatele ohtlikud. Käesoleva töö raames ei leitud neid küll 

tehtud isolaatidest ja mikroskopeeritud okastest palju, kuid juba antud haigusetekitajate 

leidmine annab teada nende olemasolust ja potentsiaalsest ohust harilikule kadakale 

Saaremaal.  
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4. Kokkuvõte ja järeldused 

 

Inimese jaoks seisneb hariliku kadaka tähtsus peamiselt esteetilises ja kultuurilises 

väärtuses. Seda eriti Saaremaal, sest kuulub ju Saaremaa, saarlane ja kadakas kokku. 

Kadaka väärtus on suur ka ökoloogilises plaanis, näiteks loopealsete kaitses. Praegusel 

ajal, kui visuaalselt on märgata, et kadakaid on rohkem kuivanud kui võiks, siis tundus 

selle teema valimine bakalaureuse lõputööna just sobilik. 

Materjal korjati 2013. suvel, talvel ja sügisel, kokku 21-st erinevast kohast. Proovipuid 

valiti nii puistutes kui ka üksikpuudest, loodusest ja õuealadelt. Proovimaterjaliks 

korjati võrseid, juurekaela- ja tüvepuitu, mida käesoleva uurimustöö käigus uuriti ja 

analüüsiti. 

Kirjanduse ülevaates valiti välja need haigusetekitajad, mis leiti labortööde tulemusena 

või on potentsiaalselt harilikule kadakale kõige ohtlikumad ning on hakanud Eesti 

naabruskonnas levima. Nende seas on ka haigusetekitajaid, mida Eestis pole veel 

täheldatud, kuid mille siia leviku tõenäosus on olemas. 

Visuaalse hinnangu tulemusena leiti, et valimis on hariliku kadaka keskmine kahjustus 

viie pallisel skaalal 3,23, see tähendab, et kõige enam on hinnatud puudest selliseid 

kadakaid, kellel on kogu võra ulatuses okkaid kahjustatud olnud vahemikus 26 – 50%. 

Sellest võib järeldada, et kui kolmandik või kuni pool võrast on kuivanud on hariliku 

kadaka kahjustused ikkagi probleem.  

Labortööde tulemusena leiti Saaremaalt kogutud kadakate proovidelt neli erinevat 

haigusetekitajat: Heterobasidion annosum, Phomopsis sp., Myrothecium sp., ja 

Pestalotiopsis funerea. Esimene neist on Eestis levinud juure ja juurekaela mädaniku 

tekitaja. Järgmised kolm on okkahaigused. Võrsetelt ei õnnestunud mingit olulist 

patogeenset seent leida. 

Huvitav oli see, et kadakad, millelt leiti männi-juurepessu, ei olnud visuaalselt hinnates 

eriliste võrakahjustustega. See võib tuleneda sellest, et kadakad olid hiljuti 

haigusetekitajaga nakatunud, sest nakatunud kadakas sureb enamasti ühe kuni kolme 

aastaga. Võimalus on seegi, et samas puistus võis olla enamgi nakatunud kadakaid. 
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Vastust, küsimusele, kas hariliku kadaka kuivamist ja suremist põhjustab konkreetne 

seenhaigus selles uurimustöös ei leitud. Võimalik, et kadakate viletsa tervisliku seisundi 

tulemuseks on kahjustuste kompleks, s.o ilmastiku ekstreemsused ja haigused, seetõttu 

tuleb hariliku kadaka suremise põhjuste uurimist kindlasti jätkata. 
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