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Kaasaegne metsade majandamine on kaasa toonud olulisi ja paljude liikide elupaiku 

ohustavaid muutusi metsaökosüsteemides, millest märkimisväärsemad on puistute 

struktuuri ja vanuselise koosseisu lihtsustumine, surnud puidu koguse vähenemine ning 

vanade puude puudumine metsas. Järjest enam tõuseb maailma erinevates piirkondades 

päevakorda metsade looduslikkuse taastamine, mille põhiliseks eesmärgiks on 

kiirendada majandusmetsa kujunemist mitmekesisemaks ja looduslikumaks metsaks 

soodustades puistus puurinde ehituse ja liigilise mitmekesisusega seotud looduslikku 

arengut. 

Euroopa Liidu LIFE-Nature projekti „Protection of priority forest habitat types in 

Estonia“ raames viidi Eesti kaitsealadel läbi erinevaid taastamisvõtteid, milleks olid 

häilu raiumine, häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega ja häilu raiumine koos 

okste ja varise ülepõletamisega. Taastatud aladele rajati edasiste muutuste jälgimiseks 

50 püsiproovitükki. Püsiproovitükke seirati esmakordselt 2004. aastal, vahetult enne 

taastamistegevuse läbiviimist, kordusseired toimusid 2005. aastal, 2008. aastal ja 2013. 

aastal. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on viimaste, 2013. aasta, seireandmete põhjal 

analüüsida ja hinnata erinevate taastamisvõtete mõju Eesti kaitsealade metsade 

alustaimestule, mardikalistele (Coleoptera) ning looduslikule uuendusele.  

Looduslikkuse taastamisvõtted mõjutasid oluliselt alustaimestu ja mardikaliste 

liigirikkuse kasvu ning loodusliku uuenduse arvukust. Alustaimestu liigirikkust tõstis 

kõige enam häilu raiumine. Mardikaliste liigirikkus tõusis kõige enam häilu ja 

lamapuiduga püsiproovitükkidel. Hariliku männi (Pinus sylvestris) looduslik uuendus 

oli arvukaim ülepõletatud häilu korral, kase (Betula) uuendus oli arvukaim häiluga 

püsiproovitükkidel ning hariliku kuuse (Picea abies) uuendus häilu ja lamapuiduga 

püsiproovitükkidel. 

 

Märksõnad: metsade looduslikkuse taastamine, liigirikkus, alustaimestu, looduslik 

uuendus, mardikalised. 
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Modern forest management has led to significant changes in forest ecosystems, that 

threaten the habitat of many species. The most considerable changes are reduction of the 

complexity of size and age structure of stands, decreasing amount of deadwood and the 

absence of old trees. In different parts of the world forest restoration is becoming 

increasingly important. It aims mainly to accelerate the formation of a managed forest to 

a more diverse and natural forests promoting natural development assosiated with stand 

structure and species diversity. 

Restoration treatments were implemented in the context of LIFE-Nature project 

‘‘Protection of priority forest habitat types in Estonia’’ on protected areas in Estonia. 

Treatments used were gap cutting, gap cutting with added deadwood and gap cutting 

with burning branches and needles. For monitoring the restoration process on the 

restored area 50 permanent sample plots were established. Plots were measured 

immediately before implementing treatments in 2004 and re-measured in 2005, in 2008 

and in 2013. The aim of this thesis is to analyse and evaluate on the basis of last 

monitoring data the effect of different restoration treatments on the understory 

vegetation, beetles (Coleoptera) and regeneration on protected areas in Estonia. 

Restoration treatments significantly affected regeneration and species richness of 

understory vegetation and beetles. Species richness of understory vegetation increased 

the most in gaps. Species richness of beetles increased the most in gaps and in gaps with 

added deadwood. Regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris) was most successful in 

gaps with burning, regeneration of birch (Betula) in gaps and regeneration of Norway 

spruce (Picea abies) in gaps with added deadwood. 

 

Keywords: forest restoration treatments, species richness, understory vegetation, 

regeneration, beetles. 
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Sissejuhatus 

 

Kaasaegne metsade majandamine on kaasa toonud olulisi muutusi metsaökosüsteemides 

üle Euroopa (Esseen jt 1997). Kõige märkimisväärsemad muutused on puistute 

struktuuri ja vanuselise koosseisu lihtsustumine, surnud puidu koguse vähenemine ning 

suure diameetriga puude puudumine metsas (Brumelis jt 2011), kõik need muutused 

ohustavad paljude liikide elupaiku. 

Eesti metsade pindala on viimase saja aasta jooksul märkimisväärselt suurenenud 

(Etverk 2002), kuid enamik lisandunud metsast on peamiselt okaspuudest koosnevad 

inimese rajatud metsad. Looduslike okas-, leht- ja segametsade pindala on vähenenud, 

samuti on vähenenud vanade metsade osakaal (Sõgel 2006). Metsade struktuuri ja 

puurinde liigilise koosseisu lihtsustumine ning noorenemine on üks väheneva 

liigirikkuse peapõhjuseid (Timm 2011). 

Järjest enam tõuseb maailma erinevates piirkondades päevakorda metsade looduslikkuse 

taastamine (Kuuba 2004). Metsaökosüsteemi taastamine võib olla suunatud liikidele, 

struktuurile või dünaamikale, kuid kuna need on omavahel väga tihedalt seotud, siis ei 

ole võimalik keskenduda neist vaid ühele (Kuuluvainen 2002). Metsade looduslikkuse 

taastamisvõtete põhiliseks eesmärgiks on puurinde ehituse ja liigilise mitmekesisusega 

seotud loodusliku arengu soodustamine puistus. Taastamisvõtetega soovitakse suunata 

ja kiirendada majandusmetsa kujunemist mitmekesisemaks looduslikuks metsaks 

(Korjus 2005), mis on säästva metsamajandamise üks olulisi aspekte (Stanturf 2005). 

Metsaökosüsteemi struktuuri ja koosseisu mitmekesisemaks muutmiseks on erinevaid 

võtteid, kuid peamiseks eesmärgiks on imiteerita häiringuid (Lõhmus 2005), mis 
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mõjutavad metsade liigirikkuse püsimist ja ökosüsteemi arengut (Beatty ja Owen 2005). 

Boreaalsetes kuivades männimetsades peetakse looduslikest häiringutest kõige 

olulisemaks põlenguid, niisketes kuuse-segametsades ja parasvöötme lehtmetsades 

tekitavad olulisemaid häiringuid aga ilmastikutingimused (tuul, lumi, jää, põud), 

elusolendid (herbivoorid, seened, putukad) ja üleujutused (Sepp 2009). Häiringurežiim 

loob tingimused loodusliku uuenduse arenguks, toodab surnud puitu, mõjutab puistu 

struktuuri ja vanuselist koosseisu ning metsaliikide elupaiku, mis on mitmekesisuse 

seisukohast oluline (Bradshaw 2005). Boreaalsetes metsades on inimtegevus kiirenevas 

tempos asendamas looduslikke häiringuid (Esseen jt 1997) ning metsamajandamine on 

saanud paljudes regioonides peamiseks arengut mõjutavaks jõuks (Kuuluvainen 2002). 

Inimtegevuse negatiivset mõju metsade mitmekesisusele ja ökoloogilistele 

funktsioonidele saab vähendada hoides puistu struktuuri ja koosseisu sarnasena 

looduslikest häiringutest mõjutatud puistule (Attiwill 1994). 

Passiivse taastamise puhul, mida on kasutatud juba aastatuhandeid (Stanturf jt 2014), 

jäetakse maa-ala aktiivsest kasutamisest välja ning lastakse sel ilma sekkumiseta 

areneda (Morrison ja Lindell 2011). Aktiivse taastamise puhul kasutatakse erinevaid 

võtteid, näiteks istutamine, põletamine ja raied (McIver ja Starr 2001). Aktiivse 

looduskaitse võttena hakati metsade looduslikkuse taastamist maailma erinevates 

piirkondades kasutama eelmise sajandi viimastel kümnenditel (Viilma 2002). Kõige 

süstemaatilisemaid uurimusi ja katseid on selles vallas tehtud Soomes, Ameerika 

Ühendriikides ja Kanadas (Jõgiste 2008). 

Eestis hakati metsade looduslikkuse taastamise kui aktiivse looduskaitse võtte üle 

arutama 2000. aastal projekti „Looduse taastamine Eesti kaitsealadel“ raames. Tegemist 

oli Eesti Kaitsealade Liidu, Metsähallitus Consulting OY ja Soome Keskkonnakeskuse 

kaheaastase koolitus- ja arendusprojektiga (Viilma 2002), mille osadeks olid 

looduslikkuse taastamise põhimõtteid, kulgu, eesmärke ja bioloogilisi aluseid tutvustav 

koolitus, taastamisvajaduse hindamine kaitsealadel ning proovialade rajamine Lahemaa 

ja Karula rahvusparki (Varik 2013). Projekti raames rajati Karula rahvusparki 

üheilmelistesse keskealistesse kultuurmännikutesse 20 prooviala (Varik 2013), kus 

raiuti erineva suurusega häile, tekitati lamapuitu ning katsetati häilude ülepõletamist 

(Laarmann 2005). 2005. aastal valmis proovialade kohta Diana Laarmanni 
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bakalaureusetöö „Metsade looduslikkuse taastamine Karula rahvuspargis“ (Laarmann 

2005) ning 2013. aastal Timo Variku magistritöö „Puistu struktuuri taastamise esmased 

mõjud Karula rahvuspargis“ (Varik 2013). 

Teine suurem projekt metsade looduslikkuse taastamise alal käivitus Euroopa Liidu 

LIFE-Nature projekti „Protection of priority forest habitat types in Estonia“ raames, kui 

kaitsealadel üle Eesti viidi läbi erinevaid taastamisvõtteid (Ruus 2011). LIFE-Nature 

projekt nägi olulise meetmena ette looduse taastamist kohtades, kus metsade 

looduslikkuse tase on madal ja looduslikkuse taastumine liiga pikaajaline või 

inimtegevuse tulemusena pärsitud protsess (Korjus 2005). Projekti käigus valiti 2001.–

2004. aastal välja 21 keskealist inimtekkelist okaspuu-puhtpuistut palu- ja 

laanemetsades, kus viidi läbi erinevaid taastamisvõtteid kokku 350 hektaril (Ruus 

2011). Puistutesse rajati edasiste muutuste jälgimiseks kokku 50 püsiproovitükki, 

millest 27 oli tehtud taastamisvõte ja 23 olid kontrollalad. Taastamisvõtetena kasutati 

häilu raiumist, häilu raiumist koos lamapuidu tekitamisega ja häilu raiumist koos okste 

põletamisega Kõikidel püsiproovitükkidel viidi 2004. aastal, vahetult enne 

taastamistegevust läbi esmane seire, et fikseerida olukord enne võimalikke muutusi. 

Esimene püsiproovitükkide kordusseire viidi läbi 2005. aastal, üks aasta pärast 

taastamistegevust. Järgmised seired viidi läbi 2008. aastal ja 2013. aastal. Seirete käigus 

inventeeriti puistut, alustaimestut ja mardikalisi (Coleoptera). 2008. aastal ja 2013. 

aastal inventeeriti lisaks ka looduslikku uuendust. 

Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealade kohta avaldati 2005. aastal kogumikus 

„Metsanduslikud Uurimused“ Henn Korjuse poolt kirjutatud artikkel „Looduslikkuse 

taastamise alade seire hetkeseisust“ (Korjus 2005). Esialgse hinnangu taastumisprotsessi 

käivitumise edukusele püsikatsealadel andsid Ruth Mändma ja Mari-Liis Ruus 2009. 

aastal valminud bakalaureusetöös „Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad“ 

(Mändma ja Ruus 2009). Erinevate taastamisvõtete mõju looduslikule uuendusele, 

alustaimestule ja mardikalistele neli aastat pärast taastamistegevuse läbiviimist hindas 

Mari-Liis Ruus 2011. aastal valminud magistritöös „Taastamisvõtete esmase mõju 

hindamine metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealadel Eestis“ (Ruus 2011) ning 

Diana Laarmann jt 2013. aastal ajakirjas „Forest Ecology and Management“ avaldatud 
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artiklis „Initial effects of restoration natural forest structures in Estonia“ (Laarmann jt 

2013).  

Käesoleva magistritöö eesmärk on viimaste, 2013. aasta, seireandmete põhjal 

analüüsida ja hinnata erinevate taastamisvõtete mõju Eesti kaitsealade metsade 

alustaimestule, looduslikule uuendusele ja mardikalistele. 
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1. Materjal ja metoodika 

 

1.1. Katsealad 

 

Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad rajati 2001.-2004. aastal Euroopa Liidu 

LIFE-Nature projekt „Protection of priority forest habitat types in Estonia“ raames 

kaitsealadele üle Eesti. LIFE-Nature projekt nägi olulise meetmena ette looduse 

taastamist kohtades, kus metsade looduslikkuse tase on madal ja looduslikkuse 

taastumine liiga pikaajaline või inimtegevuse tulemusena pärsitud protsess (Korjus 

2005). Taastamiseks valiti välja keskealised inimtekkelised okaspuu puhtpuistud palu- 

ja laanemetsades, kus viidi läbi taastamisvõtteid kokku 350 hektaril (Ruus 2011). 

Taastamisaladele rajati edasiste muutuste jälgimiseks kokku 50 püsiproovitükki 

raadiusega 15-25 meetrit. 27 püsiproovitükil viidi läbi taastamisvõte ja 23 jäeti 

kontrollaladeks. Kontrollalad on vajalikud selleks, et hiljem eristada puistus toimuvaid 

tavapäraseid muutusi taastamisvõtetest tulenevatest muutustest (Korjus 2005). 

Taastamisvõtetena kasutati püsiproovitükkidel häilu raiumist, häilu raiumist koos 

lamapuidu tekitamisega ja häilu raiumist koos okste põletamisega. Püsiproovitükkide 

jaotumine kaitsealade ja taastamisvõtete kaupa on esitatud tabelis 1.1. 
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Tabel 1.1. Püsiproovitükkide jaotumine kaitsealade ja taastamisvõtete kaupa (K-

kontrollala, H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-

häilu raiumine koos okste põletamisega). 

Kaitseala Kvartal Eraldis 
Taastamis- 

võte 

Taastamisvõttega 

proovitükkide 

arv 

Kontrollala 

proovitükkide 

arv 

Leigri LKA 
KD381 6 HL 1 1 

KD386 3 HL 1 1 

Saarjõe MKA 

KB201 5 HL 1 1 

KB239 10 HL 2 1 

KB264 10 HL 1 1 

KB293 17 HL 1 1 

Laulaste LKA 

OJ146 8 HL 1 1 

OJ148 4 H 1 1 

OJ148 15 HL 1 1 

OJ148 17 HL 1 1 

OJ148 28 HL 1 1 

Mõisamõtsa 

LKA RS128 3 H 2 1 

Kääpa MKA HL426 1 HP 4 2 

Padakõrve 

LKA 

VA021 22 HL 1 1 

VA028 8 H 1 1 

VA031 3 HL 1 1 

VA031 4 HL 1 2 

VA039 7 HL 1 1 

VA040 2 HL 1 1 

VA040 3 HL 1 1 

Laiksaare 

LKA LS107 9 H, HL 2 1 

 

 

1.2. Seired 

 

Metsade looduslikkuse taastamise püsiproovitükke seirati esimest korda 2004. aastal, 

vahetult enne taastamisvõtete läbiviimist, et fikseerida olukord enne võimalikke 

muutusi. Kordusseired viidi läbi 2005. aastal, 2008. aastal ning 2013. aastal. 
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Seirete eesmärk on jälgida puistus toimuvaid muutusi ja looduslikke protsesse (Korjus 

2005). Seireala looduslikule mitmekesisusele antakse tavaliselt hinnang erinevate 

taksonoomiliste gruppide liigirohkuse alusel (Terradas jt 2003). Metsade looduslikkuse 

taastamise püsiproovitükkide seirete käigus inventeeriti alustaimestut ja mardikalisi 

(edaspidi: putukad). Alustaimestu on metsa või metsata metsamaa taimekoosluses 

kasvavad rohttaimed, puhmad, samblad ja samblikud (Masing 1992). Lisaks inventeeriti 

puistut ning mõõdeti häilude suurused. 2008. aastal ja 2013. aastal inventeeriti ka 

looduslikku uuendust ning 2013. aastal lisaks looduslikule uuendusele veel alusmetsa. 

Puistu püsiproovitükkide mõõtmismetoodika põhineb Eesti metsa kasvukäigu 

püsiproovitükkide võrgustiku metoodikal (vt. Kiviste ja Hordo 2002; Kangur jt 2013), 

kus igal puul määratakse asukoht püsiproovitükil asimuudi ning kaugusega tsentrist 

järgi. Püsiproovitükkidel mõõdeti ära kõik puud: nii elus kui surnud, samuti tüükad ning 

maas lamavad puud. Puistuseiret viisid 2013. aastal läbi Eesti Maaülikooli doktorandid 

ja tudengid. 

Loodusliku uuenduse inventeerimiseks rajati 2008. aastal iga püsiproovitükiga seotult 

viis satelliitproovitükki suurusega 25 m
2
. Ühe satelliitproovitüki tsenter paigutati 

püsiproovitüki tsentrisse ja ülejäänud nelja satelliitproovitüki tsentrid 10 meetri 

kaugusele põhja, lõuna, ida ja lääne suunda. Satelliitproovitükkide paiknemine 

püsiproovitükil on esitatud joonisel 1.1. Igal satelliitproovitükil loendati liikide kaupa 

looduslik uuendus ning mõõdeti iga liigi kahe kõige kõrgema puu kõrgus. 2013. aastal 

loendati lisaks looduslikule uuendusele ka alusmetsa puud. Alusmetsa puudeks loeti 

harilik kuslapuu (Lonicera xylosteum), harilik pihlakas (Sorbus aucuparia), paakspuu 

(Frangula alnus), harilik sarapuu (Corylus avellana), harilik toomingas (Padus avium) 

ja paju (Salix) perekonna liigid. 
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Joonis 1.1. Satelliitproovitükkide paiknemine püsiproovitükil.  

Rohttaimede, puhmaste ja sammalde inventeerimiseks kasutati sammumeetodit (Jõgiste 

jt 2008). Iga püsiproovitüki tsentrist kolme meetri kaugusele põhja suunda rajati 

ruudukujuline prooviala suurusega 25 m
2
 (5x5 m). Prooviala läbiti edasi-tagasi ridadena 

ühtlaste sammudega, kokku tehti 100 sammu. Iga sammu korral registreeriti jalapöia ees 

10 x 10 cm miniruudul olevad rohttaimed, puhmad ja samblad. Sammalde ja taimestiku 

inventuuri viis läbi Tartu Ülikooli doktorant Liis Kasari. 

Samblike inventeerimiseks valiti igal püsiproovitükil välja kasvupinnad, mida igal 

mõõtmiskorral uuesti seirati. Kasvupindadeks valiti kuni viis esimese rinde 

põhipuuliiki, kolm kuni viis tüügaspuud, kolm kuni viis lamapuud, kuni kolm 

juurepaljandit ja kuni kolm kändu. Kasvupindadel registreeriti samblikuliigid ja nende 

ohtrus neljaastmelisel skaalal. Samblike inventuuri viis läbi Tartu Ülikooli teadur Ede 

Leppik. 

Putukate seire viis läbi FIE Ilmar Süda. Putukate inventeerimiseks kasutati 

akenpüüniseid, mis paigutati proovitükkidele suveperioodiks, kokku 18 tükki. Iga kahe 

nädala tagant koguti putukad püünistest kokku, säilitati etanoolis ning loendati ja 

määrati hiljem laboris. Kontrollaladele akenpüüniseid ei paigaldatud, sest kontrollalad 

ja taastamisvõttega proovitükid paiknevad puistus lähestikku. Sellest tulenevalt 

mõjutavad taastamisvõttega proovitükid putukate esinemist ka kontrollaladel ning 

Põhi 

Ida 

Lõuna 

Lääs 
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kontrollalad ei esinda taastamisvõtteta ala. Seiratavaks putukarühmaks valiti metoodika 

kohaselt mardikalised.  

 

 

1.3. Andmete analüüs 

 

Häilu pindala leidmine põhines Green-i meetodil (Green 1996). Häilu tsentrist mõõdeti 

kuueteistkümnes suunas kaugus häilu servani ja igale kaugusele arvutati x ja y 

koordinaadid. Kaugust häilu tsentrist häilu servani mõõdeti järgmistel asimuutidel: 0; 

22,5; 45; 67,5; 90; 112,5; 135; 157,5; 180; 202,5; 225; 247,5; 270; 292,5; 315; 337,5. 

Mõõtmist alustati põhja suunast. Pindala arvutati valemitega (Kall ja Ilves 1997):  

    ∑   (         )

   

   

                       (   ) 

    ∑   (         )                       (   )

   

   

 

kus P on häilu pindala ning X ja Y punktide koordinaadid. Valem 1.1 on häilu pindala 

arvutamise põhivalem ning valem 1.2 on kontrollvalem. Vastused pidid mõlema valemi 

puhul tulema ühesugused. 

Loodusliku uuenduse arvukuse ja häilu suuruse vahelise sõltuvuse hindamiseks kasutati 

regressioonanalüüsi, kus argumenttunnuseks oli häilu suurus ning funktsioontunnuseks 

loodusliku uuenduse arvukus 2013. aastal. Regressioonanalüüs võimaldab leida valemi, 

mida saab kasutada funktsioontunnuse prognoosimiseks argumenttunnuse suvalise 

väärtuse korral (Kiviste 2007). Lisaks analüüsiti loodusliku uuenduse arvukuse 

sõltuvust taastamisvõttest ja seireaastast. Selleks kasutati kahefaktorilist 

dispersioonanalüüsi, kus argumenttunnuseks oli taastamisvõte ja seireaasta ning 

funktsioontunnuseks loodusliku uuenduse arvukus. Dispersioonanalüüsi puhul on 

tegemist mudelitega, kus funktsioontunnus on pidev tunnus ning argumenttunnus on 



15 

 

diskreetne (Kiviste 2007). Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi korral uuritakse 

funktsioontunnuse sõltuvust kahest argumenttunnusest ehk faktorist (Kiviste 2007). 

Hindamaks, kas alustaimestu ja putukate liikide arvukuse muutus on tingitud 

taastamisvõttest ja seireaastast, kasutati kahefaktorilist dispersioonanalüüsi. 

Rohttaimede ja puhmaste, sammalde, samblike ning putukate liikide arvukust analüüsiti 

eraldi. Argumenttunnusteks olid taastamisvõte ja seireaasta ning funktsioontunnuseks 

liikide arvukus.  

Liigilise koosseisu erinevuse leidmiseks taastamisvõtete vahel kasutati MRPP (Multiple 

Response Permutation Procedure) analüüsi programmis PC-ORD ver.6. MRPP puhul on 

tegemist mitmeparameetrilise analüüsiga, millega saab leida liigikoosseisu erinevusi 

erinevate mõjufaktorite vahel (McCune ja Mefford 2010). Liigilise koosseisu erinevust 

taastamisvõtete vahel hinnati 2013. aasta kohta. 

Alustaimestu ja putukate mitmekesisuse muutuse hindamine taastamisvõtete kaupa 

seireaastate lõikes põhines Shannon-Wiener mitmekesisuse indeksil (edaspidi: Shannoni 

indeks). Shannoni indeksi väärtus sõltub nii liikide arvust kui ka liikide ohtruse 

ühetaolisusest. (Remm jt 2012). Indeksi väärtus on seda suurem, mida suurem on liikide 

arv, kusjuures ühe liigi domineerimine teiste liikide üle langetab indeksit (Edesi jt 

2013). Mitmekesisuse indeksid leiti eraldi rohttaimedele ja puhmastele, sammaldele, 

samblikele ning putukatele. Hindamaks, kas rohttaimede ja puhmaste, sammalde, 

samblike ning putukate Shannoni indeksi muutus on tingitud seireaastast ja 

taastamisvõttest, kasutati kahefaktorilist dispersioonanalüüsi. 

Leidmaks erinevatele taastamisvõtetele seireaastate lõikes iseloomulikud 

indikaatorliigid, kasutati indikaatorliikide analüüsi programmis PC-ORD ver.6 

(McCune ja Mefford 2010). Indikaatorliigid on liigid, mida kasutatakse koosluste või 

elupaigatüüpide, keskkonnategurite või keskkonnamuutuste ökoloogiliste 

indikaatoritena (De Caceres jt 2010). Indikaatorliikide analüüs arvutab taastamisvõtete 

kaupa igale liigile indikaatorväärtuse, mis baseerub liigi suhtelisel sagedusel ja ohtrusel. 

Indikaatorväärtuste statistilist olulisust testiti kasutades Monte Carlo simulatsioonitesti 

(1000 kordust).  

Kõikide analüüside puhul valiti olulisuse nivooks 0,05.   
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2. Tulemused 

 

2.1. Alustaimestu seiretulemused 

2.1.1. Rohttaimede ja puhmaste seiretulemused 

 

50 püsiproovitükil registreeriti rohttaimede ja puhmaste liikidest kokku 2004. aastal 61 

liiki, 2005. aastal 66 liiki, 2008. aastal 82 liiki ja 2013. aastal 98 liiki. Keskmiselt 

proovitüki kohta esines 2004. aastal seitse liiki, 2005. aastal kaheksa liiki, 2008. aastal 

üheksa liiki ja 2013. aastal 12 liiki. Proovitükkidel registreeriti kolm looduskaitsealust 

liiki, milleks olid 2004. aastal ja 2008. aastal kontrollalal registreeritud II 

kaitsekategooria taimeliik palu-karukell (Pulsatilla patens), 2013. aastal häiluga 

proovitükil registreeritud III kaitsekategooria taimeliik kahelehine käokeel (Platanthera 

bifolia) ning 2008. aastal kontrollalal registreeritud III kaitsekategooria taimeliik mets-

vareskold (Diphasium complanatum). 

Rohttaimede ja puhmaste liigirikkuse muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes 

on esitatud joonisel 2.1. Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemus näitas, et 

liigirikkus erineb oluliselt nii seireaastate (p<0,05) kui ka taastamisvõtete vahel 

(p<0,019). 
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Joonis 2.1. Rohttaimede ja puhmaste liigirikkuse muutus taastamisvõtete kaupa 

seireaastate lõikes (K-kontrollala, H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu 

tekitamisega, HP-häilu raiumine koos okste põletamisega).  

Kontrollaladel tõusis liigirikkus keskmiselt seitsmelt liigilt proovitüki kohta 2004. aastal 

üheksale liigile proovitüki kohta 2013. aastal. 2004. aastal registreeriti kontrollaladel 

kokku 50 liiki ning 2013. aastal 53 liiki. 2004. aastal kontrollaladel esinenud liikidest 14 

viimasel seirel kontrollaladel enam ei esinenud ning 2013. aastal esinenud liikidest 18 

olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Kõik esmakordselt 2013. aastal 

kontrollaladel inventeeritud liigid olid alla 2% katvusega ning need liigid, mida enam ei 

esinenud olid 2004. aastal alla 1% katvusega. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal 

esinenud liikidest viie liigi katvus vähenes 2013. aastaks, ülejäänud liikide katvus 

suurenes või jäi samaks. Märgatavamalt suurenes võnk-kastevarre (Deschampsia 

flexuosa), palu-härgheina (Melampyrum pratense), hariliku jänesekapsa (Oxalis 

acetosella) ja hariliku mustika (Vaccinium myrtillus) katvus. 

Proovitükkidel, kus viidi läbi taastamisvõte, tõusis liigirikkus keskmiselt seitsmelt liigilt 

proovitüki kohta 2004. aastal 14 liigile proovitüki kohta 2013. aastal. 2004. aastal 

taastamisvõtetega proovitükkidel esinenud liikidest kuute 2013. aastal proovitükkidel 

enam ei registreeritud ning 2013. aastal esinenud liikidest 53 olid sellised, mida 2004. 

aastal ei esinenud.  
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Kõige suurem liigirikkuse muutus toimus proovitükkidel, kuhu raiuti häil, keskmiselt 

kümnelt liigilt proovitüki kohta 2004. aastal 25 liigile proovitüki kohta 2013. aastal. 

Enne häilu raiumist registreeriti proovitükkidel kokku 25 liiki ning 2013. aastal 60 liiki. 

2004. aastal esinenud liikidest 2013. aastal proovitükkidel enam ei esinenud aasosi 

(Equisetum pratense) ja kevadine seahernes (Lathyrus vernus). 2013. aastal esinenud 

liikidest 36 olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Uutest liikidest suurema 

katvusega olid võsaülane (Anemone nemorosa), villtarn (Carex tomentosa), jänesesalat 

(Mycelis muralis) ja külmamailane (Veronica chamaedrys). Nii 2004. aastal kui 2013. 

aastal esinenud liikidest suurenes enam metskastiku (Calamagrostis arundinaceae), 

hariliku leselehe (Maianthemum bifolium), hariliku jänesekapsa ja hariliku vaarika 

(Rubus idaeus) katvus. 

Proovitükkidel, kuhu raiuti häil ja tekitati lamapuitu tõusis liigirikkus keskmiselt 

seitsmelt liigilt proovitüki kohta enne taastamisvõtte läbiviimist 12 liigile proovitüki 

kohta 2013. aastal. Enne taastamisvõtte läbiviimist registreeriti proovitükkidel kokku 36 

liiki ning 2013. aastal 67 liiki. 2004. aastal esinenud liikidest kahte liiki 2013. aastal 

proovitükkidel enam ei esinenud: sarik-hunditubakas (Hieracium umbellatum) ja harilik 

seenlill (Monotropa hypopitys). Nimetatud liikide katvus oli 2004. aastal alla 1%. 2013. 

aastal esinenud liikidest 36 olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Kõikide uute 

liikide katvus jäi alla 2%. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal esinenud liikidest kuue 

liigi katvus vähenes 2013. aastaks, ülejäänud liikide katvus suurenes või jäi samaks. 

Enam suurenes võnk-kastevarre, hariliku leselehe palu-härgheina, hariliku jänesekapsa 

ja hariliku mustika katvus. 

Ülepõletatud häiluga proovitükkidel tõusis liigirikkus keskmiselt kuuelt liigilt 

proovitüki kohta enne taastamisvõtte läbiviimist kümnele liigile proovitüki kohta 2013. 

aastal. Enne taastamisvõtte läbiviimist registreeriti proovitükkidel kokku 12 liiki ning 

2013. aastal 18 liiki. 2004. aastal esinenud liikidest 2013. aastal proovitükkidel enam ei 

esinenud metskastik, harilik veishein (Hypochaeris maculata) ja madal mustjuur 

(Scorzonera humilis). Nimetatud liigid olid 2004. aastal alla 1% katvusega. 2013. aastal 

esinenud liikidest kümme olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Uutest liikidest 

suurema katvusega olid nõmmtarn (Carex ericetorum) ja ahtalehine põdrakanep 

(Epilobium angustifolium). Nõmmtarn esines kõigil neljal proovitükil. Nii 2004. aastal 
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kui ka 2013. aastal esinenud liikidest ühe liigi katvus vähenes 2013. aastaks, teiste 

liikide katvus suurenes. Eriti tugevalt suurenes kanarbiku (Calluna vulgaris) ja hariliku 

pohla (Vaccinium vitis-idaea) katvus. Kanarbiku katvus oli 2004. aastal 8% ja 2013. 

aastal 59% ning hariliku pohla katvus oli 2004. aastal 31% ja 2013. aastal 54%. 

Kõikide püsiproovitükkide rohttaimede ja puhmaste keskmine mitmekesisuse indeks 

taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes on toodud tabelis 2.1., kust selgub, et indeksi 

väärtuse muutust mõjutavad nii seireaasta (p<0,01) kui ka taastamisvõte (p<0,001).  

Tabel 2.1. Rohttaimede ja puhmaste keskmine mitmekesisuse indeks taastamisvõtete 

kaupa seireaastate lõikes ja kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemused (K-

kontrollala, H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-

häilu raiumine koos okste põletamisega).  

Rohttaimed ja puhmad 
ANOVA tulemused 

Seireaasta Taastamisvõte 

  H HL HP K F P F P 

2004 1,800 1,264 0,988 1,319         

2005 1,637 1,387 1,025 1,427 10,180 0,003 16,931 <0,001 

2008 2,132 1,554 1,535 1,466         

2013 2,559 1,743 1,616 1,544         

 

2013. aasta rohttaimede ja puhmaste kohta tehtud võtete vahelise paarikaupa võrdluse 

tulemusena leiti erinevus kontrollalade ning ülepõletatud häiluga proovitükkide vahel 

(T=-6,635; p<0,001), kontrollalade ning häiluga proovitükkide vahel (T=-3,517; 

p<0,01), häilu ja lamapuiduga proovitükkide ning ülepõletatud häiluga proovitükkide 

vahel (T=-6,914; p<0,001), häilu ja lamapuiduga proovitükkide ning häiluga 

proovitükkide vahel (T=-2,204; p<0,05), ülepõletatud häiluga proovitükkide ning 

häiluga proovitükkide vahel (T=-4,822; p<0,01) Kontrollalade ning häilu ja 

lamapuiduga proovitükkide vahel erinevust ei olnud (T=0,675; p=0,72). 
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2.1.2. Sammalde seiretulemused 

 

50 püsiproovitükil registreeriti samblaliikidest kokku 2004. aastal 21 liiki ning 2005. 

aastal, 2008. aastal ja 2013. aastal 32 liiki. Keskmiselt proovitüki kohta esines esimesel 

kolmel seirel viis liiki ning viimasel seirel kuus liiki. Proovitükkidel registreeriti II 

kaitsekategooria sammaltaim lainjas põikkupar (Plagiothecium undulatum). Nimetatud 

liik registreeriti viiel erineval proovitükil: 2005. aastal häilu ja lamapuiduga proovitükil 

ning kontrollalal, 2008. aastal häilu ja lamapuiduga proovitükil ning kontrollalal, 2013. 

aastal häiluga proovitükil. 

Sammalde liigirikkuse muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes on esitatud 

joonisel 2.2. Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemus näitas sammalde liigirikkuse 

erinevust nii seireaastate (p<0,05) kui taastamisvõtete vahel (p<0,001). 

 

Joonis 2.2. Sammalde liigirikkuse muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes (K-

kontrollala, H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-

häilu raiumine koos okste põletamisega).  

Kontrollaladel tõusis sammalde liigirikkus keskmiselt viielt liigilt proovitüki kohta 

2004. aastal kaheksale liigile proovitüki kohta 2013. aastal. 2004. aastal registreeriti 

kontrollaladel kokku 18 liiki ja 2013. aastal 23 liiki. 2004. aastal esinenud liikidest 

harilik juuslehik (Cirriphyllum piliferum) ja harilik sanioonia (Sanionia uncinata) 2013. 
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aastal proovitükkidel enam ei esinenud, nende katvus 2004. aastal oli alla 1%. 2013. 

aastal esinenud liikidest kaheksa olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Uute 

liikide katvus 2013. aastal oli alla 1%. 2004. aastal esines kontrollaladel kõige rohkem 

harilikku palusammalt (Pleurozium schreberi), mille katvus oli 43%. 2013. aastaks 

vähenes nimetatud liigi katvus 29% peale, teiste nii 2004. aastal kui 2013. aastal 

esinenud liikide katvus suurenes. Kõige rohkem suurenes hariliku laaniku (Hylocomium 

splendens) katvus. 

Häilu raiumise korral tõusis liigirikkus keskmiselt viielt liigilt proovitüki kohta enne 

taastamisvõtte läbiviimist kaheksale liigile proovitüki kohta 2013. aastal. Enne 

taastamisvõtte läbiviimist registreeriti proovitükkidel kokku 12 liiki ja 2013. aastal 16 

liiki. 2004. aastal esinenud liikidest suur kaksikhammas (Dicranum majus), mille katvus 

oli alla 1%, 2013. aastal proovitükkidel enam ei esinenud. 2013. aastal esinenud 

liikidest viis olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Uutest liikidest kõige suurema 

katvusega oli harilik juuslehik (5%), teiste uute liikide katvus jäi alla 2%. 2004. aastal 

olid kõige suurema katvusega harilik laanik (27%) ja harilik palusammal (38%), 

mõlema liigi katvus vähenes 2013. aastaks. Veel vähenes hariliku sanioonia katvus, 

ülejäänud nii 2004. aastal kui 2013. aastal esinenud liikide katvus suurenes või jäi 

samaks. Kõige rohkem suurenes lameda lühikupra (Brachythecium oedipodium), 

sarnas-lehiksambla (Plagiomnium affine) ja hariliku rauniku (Plagiochila asplenioides) 

katvus. 

Proovitükkidel, kuhu raiuti häil ja tekitati lamapuitu tõusis liigirikkus keskmiselt viielt 

liigilt proovitüki kohta enne taastamisvõtte läbiviimist seitsmele liigile proovitüki kohta 

2013. aastal. Enne taastamisvõtte läbiviimist registreeriti proovitükkidel kokku 19 liiki 

ning 2013. aastal 23 liiki. 2004. aastal esinenud liikidest harilik kadrisammal (Atrichum 

undulatum), mille katvus oli alla 1%, 2013. aastal proovitükkidel enam ei esinenud. 

2013. aastal esinenud liikidest seitse olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. 

Kõikide uute liikide katvus jäi alla 3%. Kõige suurema katvusega 2004. aastal oli harilik 

palusammal (35%). Hariliku palusambla katvus vähenes 2013. aastaks 23% peale, teiste 

nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal esinenud liikide katvus suurenes või jäi samaks. 

Enam suurenes hariliku laaniku ja lainja kaksikhamba (Dicranum polysetum) katvus. 
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Ülepõletatud häiluga proovitükkidel oli nii enne taastamisvõtte läbiviimist kui ka 2013. 

aastal keskmiselt neli liiki proovitüki kohta. Enne taastamisvõtte läbiviimist registreeriti 

kokku kuus liiki ja 2013. aastal viis liiki. 2004. aastal esinenud liikidest soovildik 

(Aulacomnium palustre), harilik kaksikhammas (Dicranum scoparium) ja harilik 

lehviksammal (Ptilium crista-castrensis), mille katvused jäid alla 3%, viimasel seirel 

proovitükkidel enam ei esinenud. 2013. aastal esinenud liikidest harilik punaharjak 

(Ceratodon purpureus) ja harilik karusammal (Polytrichum commune) ei esinenud 

proovitükkidel enne taastamisvõtte läbiviimist. Hariliku punaharjaku katvus oli 2013. 

aastal 6% ja hariliku karusambla katvus 2%. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal 

esinenud liikidest hariliku palusambla ja hariliku laaniku katvus vähenes 2013. aastaks 

oluliselt, hariliku palusambla katvus oli 2004. aastal 81% ja 2013. aastal 40% ning 

hariliku laaniku katvus oli 2004. aastal 12% ja 2013. aastal alla 1%. Lainja 

kaksikhamba katvus suurenes 2013. aastaks oluliselt, 2004. aastal oli see 17% ja 2013. 

aastal 60%. 

Kõikide püsiproovitükkide sammalde keskmine mitmekesisuse indeks taastamisvõtete 

kaupa seireaastate lõikes on toodud tabelis 2.2. Tabelist selgub, et indeksi väärtuse 

muutust mõjutab taastamisvõte (p<0,05), aga mitte seireaasta (p<0,06). 

Tabel 2.2. Sammalde keskmine mitmekesisuse indeks taastamisvõtete kaupa 

seireaastate lõikes ja kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemused (K-kontrollala, H-

häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine 

koos okste põletamisega).  

Samblad 
ANOVA tulemused 

Seireaasta Taastamisvõte 

  H HL HP K F p F p 

2004 1,173 1,038 0,789 0,949         

2005 0,974 1,244 0,731 1,108 3,557 0,061 5,944 0,016 

2008 1,062 1,275 0,997 1,099         

2013 1,639 1,394 0,893 1,225         

 

2013. aasta sammalde kohta tehtud võtete vahelise paarikaupa võrdluse tulemusena leiti 

erinevus kontrollalade ning ülepõletatud häiluga proovitükkide vahel (T=-7,302; 

p=<0,001), häilu ja lamapuiduga proovitükkide vahel ning ülepõletatud häiluga 
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proovitükkide vahel (T=-7,125; p=<0,001), ülepõletatud häiluga proovitükkide ning 

häiluga proovitükkide vahel (T=-4,157; p=<0,01). Erinevust ei ilmnenud kontrollalade 

ning häilu ja lamapuiduga proovitükkide (T=1,107; p=0,945), kontrollalade ning 

häiluga proovitükkide (T=-0,888; p=0,168), häilu ja lamapuiduga proovitükkide ning 

häiluga proovitükkide (T=-0,861; p=0,179) omavahelisel võrdlemisel. 

 

 

2.1.3. Samblike seiretulemused 

 

50 püsiproovitükil registreeriti samblikuliikidest kokku 2004. aastal 82 liiki, 2005. 

aastal 85 liiki, 2008. aastal 91 liiki ja 2013. aastal 98 liiki. Keskmiselt proovitüki kohta 

esines kahel esimesel seireaastal 15 liiki, 2008. aastal 17 liiki ning viimasel seireaastal 

22 liiki. Proovitükil registreeriti kaks II kaitsekategooria samblikuliiki, milleks olid 

männi-soomussamblik (Hypocenomyce anthracophila) ja karvane kruupsamblik 

(Micarea hedlundii). Karvane kruupsamblik registreeriti 2008. aastal ja 2013. aastal 

häiluga proovitükil oleval vanal sammaldunud kännul. Männi-soomussamblik 

registreeriti 2013. aastal kahel proovitükil, kuhu raiuti häil ja tekitati lamapuitu. Ühel 

proovitükkidest registreeriti männi-soomussamblik põlemisjägedega kännul ja teisel 

proovitükil kuuse jalamil. 

Samblike liigirikkuse muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes on esitatud 

joonisel 2.3. Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemus näitas samblike liigirikkuse 

erinevust nii seireaastate (p<0,001) kui ka taastamisvõtete (p<0,001) vahel. 
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Joonis 2.3. Samblike liigirikkuse muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes (K-

kontrollala, H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-

häilu raiumine koos okste põletamisega).  

Kontrollaladel tõusis samblike liigirikkus keskmiselt 16 liigilt proovitüki kohta 2004. 

aastal 21 liigile proovitüki kohta 2013. aastal. 2004. aastal registreeriti kontrollaladel 

kokku 71 liiki ja 2013. aastal 89 liiki. 2004. aastal registreeritud liikidest 11 2013. aastal 

kontrollaladel enam ei esinenud. Nendest liikidest esines 2004. aastal kõige rohkem 

Pertusaria pupillaris. 2013. aastal esinenud liikidest 29 olid sellised, mida 2004. aastal 

ei registreeritud. Teistest uutest liikidest rohkem esines Biatora efflorescens, 

Ochrolechia microstictoides ja Ropalospora viridis. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal 

esinenud liikidest 20 liigi ohtrus vähenes 2013. aastaks, ülejäänud liikide ohtrus 

suurenes või jäi samaks. Teistest enam suurenes Dimerella pineti, Lecidea nylanderi ja 

lehter-porosambliku (Cladonia cenotea) ohtrus. Enam vähenes tera-soomussambliku 

(Hypocenomyce sorophora) ja hariliku hallsambliku (Hypogymnia physodes) ohtrus. 

Kõige suurem liigirikkuse muutus toimus taastamisvõtete häilu raiumine ja häilu 

raiumine koos okste põletamisega korral, mõlema taastamisvõtte puhul tõusis 50 

püsiproovitüki keskmine liigirikkus üheksa aasta jooksul 11 liigi võrra.  

Enne taastamisvõtte läbiviimist registreeriti häiluga proovitükkidel kokku 30 liiki ja 

2013. aastal 48 liiki. Enne taastamisvõtteid esinenud liikidest harilik varjusamblik 

(Chaenotheca furfuracea), koer-kilpsamblik (Peltigera canina), harilik rihmsamblik 
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(Ramalina farinacea) ja ääris-oksasamblik (Tuckermannopsis chlorophylla) viimasel 

seireaastal proovitükkidel enam ei esinenud. 2013. aastal esinenud liikidest 24 olid 

sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Teistest uutest liikidest rohkem esines norra 

porosamblikku (Cladonia norvegica), siledat liudsamblikku (Lecanora pulicaris), 

Biatora efflorescens ja Lecanora symmicta. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal 

esinenud liikidest kuue liigi ohtrus vähenes 2013. aastaks, teiste liikide ohtrus suurenes 

või jäi samaks. Teistest rohkem suurenes Lecidea nylanderi ohtrus.  

Ülepõletatud häiluga proovitükkidel registreeriti enne taastamisvõtte läbiviimist 34 liiki 

ja 2013. aastal 45 liiki. 2004. aastal esinenud liikidest Micarea melaena, pikk 

habesamblik (Usnea filipendula) ja vars-habesamblik (Usnea subfloridana) viimasel 

seireaastal proovitükkidel enam ei esinenud. 2013. aastal esinenud liikidest 16 olid 

sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Teistest uutest liikidest rohkem esines 

Trapeliopsis flexuosa. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal esinenud liikidest üheksa liigi 

ohtrus vähenes 2013. aastaks, teiste liikide ohtrus suurenes või jäi samaks. Rohkem 

suurenes Cladonia cenotea, naaskel-porosambliku (Cladonia coniocraea), sarv-

porosambliku (Cladonia cornuta), sõrmja porosambliku (Cladonia digitata), Lecanora 

phaeostigma, Mycoblastus fucatus ohtrus. Enim vähenes harilik hallsambliku, sileda 

liudsambliku ja Lecidea nylanderi ohtrus. 

Proovitükkidel, kuhu raiuti häil ja tekitati lamapuitu tõusis liigirikkus keskmiselt 13 

liigilt proovitüki kohta 2004. aastal 22 liigile proovitüki kohta 2013. aastal. Enne 

taastamisvõtte läbiviimist registreeriti proovitükkidel kokku 48 liiki ja viimasel seirel 72 

liiki. 2004. aastal esinenud liikidest Lecanora chlarotera ja Pertusaria pupillaris 2013. 

aastal proovitükkidel enam ei esinenud. 2013. aastal esinenud liikidest 29 olid sellised, 

mida 2004. aastal ei esinenud. Teistest uutest liikidest rohkem esines Ropalospora 

viridis ja norra porosamblikku. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal esinenud liikidest 

kümne liigi ohtrus vähenes 2013. aastaks, teiste liikide ohtrus suurenes või jäi samaks. 

Teistest rohkem suurenes Lecidea nylanderi ohtrus. Enim vähenes Hypogymnia 

physodes ohtrus. 

Kõikide püsiproovitükkide samblike keskmine mitmekesisuse indeks taastamisvõtete 

kaupa seireaastate lõikes on toodud tabelis 2.3. Tabelist on näha, et indeksi väärtuse 

muutust mõjutavad nii seireaastad (p<0,001) kui ka taastamisvõte (p<0,001).  

http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=est&id=166648&rank=70&id_puu=166648&rank_puu=70
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Tabel 2.3. Samblike keskmine mitmekesisuse indeks taastamisvõtete kaupa seireaastate 

lõikes ja kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemused (K-kontrollala, H-häilu 

raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine koos 

okste põletamisega).  

Samblikud 
ANOVA tulemused 

Seireaasta Taastamisvõte 

  H HL HP K F p F p 

2004 1,171 1,441 1,944 1,515         

2005 1,229 1,517 2,054 1,559 23,098 <0,001 42,095 <0,001 

2008 1,431 1,650 1,897 1,601         

2013 1,783 1,941 2,408 1,821         

 

2013. aasta samblike kohta tehtud võtete vahelise paarikaupa võrdluse tulemusena leiti 

erinevus kontrollalade ning ülepõletatud häiluga proovitükkide vahel (T=-25,320; 

p=<0,001), häilu ja lamapuiduga proovitükkide ning ülepõletatud häiluga proovitükkide 

vahel (T=-26,949; p<0,001), ülepõletatud häiluga proovitükkide ning häiluga 

proovitükkide vahel (T=-22,517; p<0,001). Liigilise koosseisu erinevust ei ilmnenud 

kontrollalade ning häilu ja lamapuiduga proovitükkide võrdlemisel (T=0,087; p=0,453), 

kontrollalade ning häiluga proovitükkide võrdlemisel (T=-0,786; p=0,187), häilu ja 

lamapuiduga proovitükkide ning häiluga proovitükkide võrdlemisel (T=-0,584; 

p=0,237). 

 

 

2.1.4. Alustaimestu indikaatorliikide analüüs 

 

Alustaimestu indikaatorliikide analüüsi tulemused 2013. aasta kohta on esitatud tabelis 

2.4. Indikaatorliikide analüüsi tulemusena selgus, et 2013. aastal olid indikaatorliikideks 

16 rohttaime- ja puhmaliiki, kolm samblaliiki ning 27 samblikuliiki. Ainult 2013. aastal 

olid indikaatorliikideks rohttaimede ja puhmaste seast üheksa liiki, sammalde seast 

kolm liiki ning samblike seast 12 liiki. Kaks rohttaime- ja puhmaliiki ning kümme 

samblikuliiki olid indikaatorliikideks kõigil neljal seireaastal.  



27 

 

Tabel 2.4. Alustaimestu indikaatorliikide analüüsi tulemused 2013. aasta kohta 

taastamisvõtete kaupa (TV-taastamisvõte, IV-indikaatorväärtus, K-kontrollala, H-häilu 

raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine koos 

okste põletamisega, T-rohttaim või puhmas, SM-sammal, S-samblik). 

Liik Grupp TV p IV 
Esinemissagedus 

K HL HP H 

Buellia griseovirens S H 0,038 8 1 9 0 13 

Harilik heinputk T H 0,020 39 0 6 0 40 

Harilik jahusamblik S H 0,017 10 7 3 0 18 

Harilik juuslehik  SM H 0,027 36 0 6 0 40 

Harilik mailane  T H 0,040 33 0 11 0 40 

Harilik võsalill T H 0,024 39 4 11 0 60 

Kõrvenõges  T H 0,015 43 0 6 0 60 

Longus helmikas T H 0,045 34 0 11 0 40 

Metsosi T H 0,003 59 4 0 0 60 

Ohtene sõnajalg T H 0,018 50 30 33 0 80 

Soo-ohakas T H 0,003 58 4 0 0 60 

Valge kastehein T H 0,047 29 0 6 25 40 

Villtarn  T H 0,018 39 4 0 0 40 

Võsakannike  T H 0,001 66 13 11 0 80 

Ahtalehine 

põdrakanep  T HP 0,033 41 4 28 50 40 

Calicium pinastri S HP 0,009 7 1 0 8 0 

Hall hõlmasamblik S HP 0,039 11 9 14 25 16 

Hall karesamblik S HP <0,001 44 5 4 54 5 

Harilik karusammal SM HP 0,038 35 4 17 50 0 

Harilik kuldvits T HP 0,003 67 13 6 75 40 

Harilik leesikas  T HP 0,007 50 0 0 50 0 

Harilik punaharjak  SM HP <0,001 75 0 0 75 0 

Harilik põdrasamblik S HP 0,002 11 1 1 13 0 

Karik-porosamblik S HP <0,001 40 33 42 83 39 

Kepjas porosamblik S HP 0,006 8 0 0 8 0 

Kollane lagusamblik S HP <0,001 46 31 32 79 16 

Kollane lõhnasamblik S HP 0,002 11 2 1 17 5 

Kõhetu porosamblik S HP <0,001 25 0 0 25 0 

Lamba-aruhein  T HP 0,007 48 4 0 50 0 

Lecanora 

phaeostigma  S HP <0,001 24 5 2 29 0 

Lehter-porosamblik S HP <0,001 57 22 16 88 8 
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Mets-põdrasamblik S HP 0,002 10 1 2 13 0 

Männi-

rebasesamblik S HP 0,004 28 50 61 83 55 

Mycoblastus fucatus S HP 0,013 19 25 28 50 13 

Nõmmtarn  T HP <0,001 100 0 0 100 0 

Ochrolechia 

microstictoides  S HP 0,006 14 10 6 25 3 

Perekond 

purusamblik S HP <0,001 26 3 2 29 0 

Sarv-porosamblik S HP <0,001 43 2 0 46 0 

Sile liudsamblik S HP <0,001 42 13 14 63 11 

Tera-lagusamblik S HP <0,001 17 4 0 21 0 

Tera-porosamblik S HP 0,037 7 2 3 13 3 

Tera-soomussamblik S HP <0,001 43 2 2 46 0 

Toru-hallsamblik S HP <0,001 25 7 6 42 16 

Trapeliopsis 

flexuosa  S HP <0,001 34 4 6 42 0 

Trepp-

soomussamblik S HP 0,006 14 7 5 25 3 

Vagu-lapiksamblik S HP 0,033 10 7 10 17 3 

Ääris-oksasamblik S HP 0,001 11 1 1 13 0 

 

 

2.2. Putukate seiretulemused 

 

Putukate liigirikkuse muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes on esitatud 

joonisel 2.4. Kokku registreeriti 2004. aastal 145 liiki, 2005. aastal 340 liiki, 2008. 

aastal 365 liiki ja 2013. aastal 293 liiki. Keskmiselt püünise kohta esines 2004. aastal 34 

liiki, 2005. aastal 89 liiki, 2008. aastal 84 liiki ja 2013. aastal 74 liiki. Püünistes 

registreeriti mitmeid Eestis uusi mardikaliike (Süda 2009). Kahefaktorilise 

dispersioonanalüüsi tulemus näitas putukate liigirikkuse erinevust seireaastate vahel 

(p<0,001), taastamisvõtete vahel erinevust ei olnud (p=0,78).  
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Joonis 2.4. Putukate liigiline muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes (H-häilu 

raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine koos 

okste põletamisega).  

Putukate isendite arvukuse analüüsimisel jäeti objektiivsema tulemuse saamiseks 

kõrvale kaks liiki, kollane kerashiilakas (Cychramus luteus) ja metsa-raisamatja 

(Nicrophorus vespilloides). Nende liikide arvukus on nii aastate lõikes kui sõltuvalt 

seireala asukohast olnud väga kõikuv ning arvatavasti ei ole tegemist taastamisvõtetest 

tuleneva mõjuga (Korjus jt 2014). Putukate isendite arvu muutus taastamisvõtete kaupa 

seireaastate lõikes on esitatud joonisel 2.5. 2004. aastal registreeriti kokku keskmiselt 

186 isendit, 2005. aastal 1045 isendit, 2008. aastal 698 isendit ja 2013. aastal 734 

isendit. Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemus näitas putukate isendite arvu 

erinevust nii seireaastate (p<0,01) kui taastamisvõtete vahel (p<0,05). 
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Joonis 2.5. Putukate isendite arvu muutus taastamisvõtete kaupa seireaastate lõikes (H-

häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine 

koos okste põletamisega).   

Kõige suurem liigirikkuse muutus toimus häilu ja lamapuiduga proovitükkidel, kus 

liigirikkus tõusis keskmiselt 33 liigilt püünise kohta 2004. aastal 76 liigile püünise kohta 

2013. aastal. Enne taastamisvõtte läbiviimist registreeriti püünistes kokku 128 liiki ja 

2013. aastal 253 liiki. 2004. aastal esinenud liikidest 36 viimasel seirel püünistes enam 

ei esinenud. 2013. aastal esinenud liikidest 161 olid sellised, mida 2004. aastal ei 

esinenud. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal esinenud liikidest 18 liigi arvukus vähenes 

2013. aastaks, teiste liikide arvukus suurenes või jäi samaks. 

Häiluga proovitükkidel tõusis liigirikkus keskmiselt 36 liigilt püünise kohta 2004. aastal 

76 liigile püünise kohta 2013. aastal. 2004. aastal esinenud liikidest 31 viimasel 

seireaastal püünistes enam ei esinenud. 2013. aastal esinenud liikidest 100 olid sellised, 

mida 2004. aastal ei esinenud. Nii 2004. aastal kui ka 2013. aastal esinenud liikidest 

üheksa liigi arvukus vähenes 2013. aastaks, teiste liikide arvukus suurenes või jäi 

samaks. 

Ülepõletatud häiluga proovitükkidel tõusis liigirikkus keskmiselt 36 liigilt püünise 

kohta 2004. aastal 64 liigile püünise kohta 2013. aastal. Enne taastamisvõtte läbiviimist 

registreeriti püünistes kokku 51 liiki ja 2013. aastal 96 liiki. 2004. aastal esinenud 

liikidest 31 viimasel seirel püünistes enam ei esinenud. 2013. aastal registreeritud 
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liikidest 76 olid sellised, mida 2004. aastal ei esinenud. Nii 2004. aastal kui ka 2013. 

aastal püünistes esinenud liikidest kahe liigi arvukus vähenes 2013. aastaks, teiste 

liikide arvukus suurenes või jäi samaks. 

Kõikide püüniste putukate keskmine mitmekesisuse indeks taastamisvõtete kaupa 

seireaastate lõikes on toodud tabelis 2.5. Tabelist on näha, et indeksi väärtuse muutust 

mõjutab aastate möödumine (p<0,001), aga mitte taastamisvõte (p=0,06373). 

2013. aasta putukate kohta tehtud võtetevahelise paarikaupa võrdluse tulemusena leiti 

erinevus häiluga proovitükkide ning ülepõletatud häiluga proovitükkide vahel (T=-

2,144; p<0,001) ja häilu ja lamapuiduga proovitükkide ning ülepõletatud häiluga 

proovitükkide vahel (T=-3,151; p<0,01). Häiluga proovitükkide ning häilu ja 

lamapuiduga proovitükkide vahelist erinevust ei ilmnenud (T=1,011; p=0,885). 

Tabel 2.5. Putukate keskmine mitmekesisuse indeks taastamisvõtete kaupa seireaastate 

lõikes ja kahefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemused (K-kontrollala, H-häilu 

raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine koos 

okste põletamisega).  

Putukad 
ANOVA tulemused 

Seireaasta Taastamisvõte 

  H HL HP F p F p 

2004 0,867 0,511 0,867 

37,180 0,001 4,511 0,064 
2005 2,282 2,773 3,399 

2008 3,083 3,124 3,248 

2013 2,038 2,243 3,095 

 

Putukate indikaatorliikide analüüsi tulemused 2013. aasta kohta taastamisvõtete kaupa 

on esitatud tabelis 2.6.  
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Tabel 2.6. Putukate indikaatorliikide analüüsi tulemused 2013. aasta kohta 

taastamisvõtete kaupa (K-kontrollala, H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos 

lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine koos okste põletamisega). 

Liik 
Taastamis-

võte 
p 

Indikaator-

väärtus 

Esinemissagedus (%) 

H HL HP 

Anobium thomsoni H 0,048 64 67 8 0 

Cyllodes ater H 0,048 71 100 31 50 

Harilik ebakärsakas H 0,030 76 100 38 0 

Lehtpuu-puiduürask H 0,476 62 67 8 0 

Väleujur HP 0,006 100 0 0 100 

Hall-okkakärsakas HP 0,006 100 0 0 100 

Kuldpõrnikas HP 0,006 100 0 0 100 

Cryptolestes 

corticinus HP 0,006 100 0 0 100 

Metallpõrnikas HP 0,009 92 0 15 100 

Soonik-salekoor HP 0,006 100 0 0 100 

Sericus brunneus HP 0,011 98 0 8 100 

Stagetus borealis HP 0,006 100 0 0 100 

 

Indikaatorliikide analüüsi tulemusena selgus, et 2013. aastal olid indikaatorliikideks 12 

liiki, kellest 7 olid indikaatorliikideks ainult 2013. aastal. 

 

 

2.3. Loodusliku uuenduse seiretulemused 

 

Püsiproovitükkidel inventeeriti hariliku männi (Pinus sylvestris), hariliku kuuse (Picea 

abies), kase perekonna (Betula) ning teiste puuliikide nagu hariliku tamme (Quercus 

robur), hariliku haava (Populus tremula), hariliku vahtra (Acer platanoides) , hariliku 

jalaka (Ulmus glabra), hariliku saare (Fraxinus excelsior), hariliku pärna (Tilia 

cordata), halli lepa (Alnus incana) ja hariliku valgepöögi (Carpinus betulus) looduslik 

uuendus. 
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Loodusliku uuenduse keskmine arvukus tõusis 524 puult hektari kohta 2008. aastal 

1969 puule hektari kohta 2013. aastal. Kõige suurem oli loodusliku uuenduse arvukuse 

tõus taastamisvõtte häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega korral, kus keskmine 

arvukus tõusis 2370 puult hektari kohta 2008. aastal 366 puule hektari kohta 2013. 

aastal. Loodusliku uuenduse keskmine arvukus hektari kohta taastamisvõtete ja 

puuliikide kaupa aastatel 2008-2013 on esitatud joonisel 2.6.  

Tugevalt eristus hariliku männi loodusliku uuenduse arvukuse tõus proovitükkidel, kus 

viidi läbi taastamisvõte häilu raiumine koos okste põletamisega, 4980 puult hektari 

kohta 2008. aastal 9660 puule hektari kohta 2013. aastal. Hariliku kuuse loodusliku 

uuenduse arvukus oli suurim lamapuiduga häilu korral. Kase loodusliku uuenduse 

arvukus tõusis kõige enam taastamisvõtte häilu raiumine korral. Teised puuliigid 

uuenesid kõige paremini kontrollaladel. 

 

Joonis 2.6. Loodusliku uuenduse arvukus hektari kohta taastamisvõtete ja puuliikide 

kaupa aastatel 2008 ja 2013 (K-kontrollala, H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos 

lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine koos okste põletamisega).  

Kahefaktorilise dispresioonanalüüsi tulemus näitas loodusliku uuenduse arvukuse 

erinevust nii seireaastate (p<0,05) kui taastamisvõtete (p<0,05) vahel.  
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Analüüsides 2013. aasta loodusliku uuenduse arvukuse sõltuvust häilu suurusest selgus, 

et häilu suurus mõjutab positiivselt loodusliku uuenduse arvukust (p<0,01). 

 

 

2.4. Alusmetsa seiretulemused 

 

2013. aastal inventeeriti esmakordselt alusmetsa. Alusmetsa puudest registreeriti 

püsiproovitükkidel harilikku kuslapuud, harilikku pihlakat, paakspuud, harilikku 

sarapuud, harilikku toomingat ja paju perekonna liike. Teistest proovitükkidest vähem 

leidus alusmetsa puid proovitükkidel, kuhu raiuti häil ja põletati oksi. Alusmetsa puude 

keskmine arvukus taastamisvõtete kaupa 2013. aastal on esitatud joonisel 2.7. 

Dispersioonanalüüsi tulemus ei näidanud alusmetsa puude arvukuse erinevust 

taastamisvõtete vahel (p=0,789). 

 

Joonis 2.7. Alusmetsapuude keskmine arvukus taastamisvõtete kaupa (K-kontrollala, 

H-häilu raiumine, HL-häilu raiumine koos lamapuidu tekitamisega, HP-häilu raiumine 

koos okste põletamisega). 

Alusmetsa poolest kõige liigirikkamad olid häilu ja lamapuiduga proovitükid, kus esines 

kuslapuud, paju, pihlakat, paakspuud, sarapuud ja toomingat Kontrollaladel esines 
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harilikku pihlakat, paakspuud, sarapuud, toomingat ja kuslapuud. Häiluga 

proovitükkidel esines pihlakat, paakspuud, sarapuud ja toomingat. Ülepõletatud häiluga 

proovitükkidel esines pihlakat ja paakspuud. Ülepõletatud häiluga proovitükkidel esines 

kõige rohkem paakspuud, kõikide teiste võtete puhul esines kõige rohkem pihlakat.  
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3. Arutelu 

 

Suur osa kaitstavatest metsadest on inimese poolt tugevasti mõjutatud ning seal 

puuduvad looduslikule metsale iseloomulikud protsessid ja elemendid (Lõhmus jt 

2005). Metsade looduslikkuse taastamisega on võimalik suurendada kaisealade 

looduskaitselist väärtust, vähendada kaitsealade killustatust ning luua puhvertsoone 

kaitstavate ja majandatud metsade vahele (Kuuluvainen jt 2002). Metsade looduslikkuse 

taastamine olemasolevatel majandatud metsade läheduses asuvatel kaitsealadel võib olla 

nii ökoloogiliselt kui ka majanduslikult mõistlikum kui eraldada selleks uusi eelnevalt 

majandatud puistuid (Kuuluvainen jt 2002). Looduslikkuse taastamine peaks viima 

inimmõjulise ökosüsteemi looduslikumasse seisundisse, kuid ei pruugi alati kaasa tuua 

märkimisväärset mitmekesisuse tõusu (van Diggelen jt 2001). 

Euroopa Liidu LIFE-Nature projekti „Protection of priority forest habitat types in 

Estonia“ raames teostati kaitsealadel üle Eesti kokku 350 ha metsade looduslikkuse 

taastamise võtteid. Looduslikkuse taastamiseks valiti kohad, kus metsade looduslikkuse 

tase on madal ning looduslikkuse taastumine liiga pikaajaline või inimtegevuse 

tulemusena pärsitud protsess. Looduslikkuse taastamise eesmärk oli puurinde ehituse ja 

liigilise mitmekesisusega seotud loodusliku arengu soodustamine keskealistes 

inimtekkelistes okaspuu-puhtpuistutes, et kiirendada majandusmetsa kujunemist 

mitmekesisemaks looduslikuks metsaks ning luua elupaiku erinevatele metsaliikidele. 

Metsade looduslikkuse taastamise võtetena kasutati häilu raiumist, häilu raiumist koos 

lamapuidu tekitamisega ning häilu raiumist koos okste ja varise ülepõletamisega. Võtete 

valik põhines mitmetel varasematel uurimustel (Laarmann jt 2013).  

Boreaalsete metsade mitmekesisuse säilimisel on oluline roll häiringutel (Attiwill 1994; 

Kuuluvainen 2002). Üks inimtegevuse negatiivsetest mõjudest metsadele on 
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häiringurežiimi muutmine (Stanturf jt 2014). Kasvav huvi metsamajandamise 

tagajärgede vastu ja laienev arusaam looduslike häiringute tähtsusest 

metsaökosüsteemides on viinud arusaamani, et mitmekesisuse säilitamiseks on vaja 

rakendada meetmeid, mis loovad sarnaseid tingimusi looduslike häiringute tagajärjel 

kujunevatele tingimustele (Kuuluvainen 2002). 

Surnud puidu tekitamine on metsa looduslikkuse taastamise juures äärmiselt vajalik, 

sest surnud puit on mitmekesisuse seisukohalt väga oluline (Siitonen 2001). Näiteks 

Soomes pakub surnud puit elupaiku umbes 5000 liigile (Siitonen 2001). Samas, 

torikuliste jaoks ei imiteeri kunstlikult tekitatud lamapuit täielikult looduslikult tekkinud 

lamapuitu (Komonen jt 2014). Surnud puidu tekitamine on vajalik veel seetõttu, et 

looduslikul teel võtab surnud puidu tekkimine majandatud puistus väga kaua aega (Lilja 

jt 2005). Surnud puidu koguse vähenemine on hea näide inimtegevuse negatiivse mõju 

kohta metsade mitmekesisusele. Näiteks Lõuna-Soome majandatud metsades on surnud 

puitu 2-10 m
3
ha

-1
, looduslikes metsades aga keskmiselt 60-90 m

3
ha

-1
 (Kuuluvainen jt 

2005). Põhilised faktorid, mis määravad liikide koosseisu surnud puul on puuliik, puu 

diameeter ja kõdunemisaste (Jonsell jt 1998) ning see, kas on tegemist seisva või 

lamava surnud puuga, tüüka või kännuga. Seetõttu on lisaks surnud puidu kogusele 

oluline ka selle mitmekesisus (Similä jt 2003; Laarmann jt 2009). 

Häiludünaamika on looduslikes boreaalsetes metsades kõige iseloomulikum vanadele 

kuusikutele (Kuuluvainen jt 2005). Häilude tekitamine võib metsa looduslikkuse 

taastamise juures vajalik olla, sest looduslikult tekib häiludünaamika alles suktsessiooni 

hilisemates etappides (Kuuluvainen jt 1998). Looduslikes metsades tekivad häilud siis, 

kui üksikud puud või puude grupid surevad, mida saab imiteerida üksikuid puid või 

puude gruppe langetades ja kahjustades (Kuuluvainen jt 2005). Puid langetades ja 

kahjustades on hea kasutada erinevaid meetodeid, et imiteerida erinevaid puu suremise 

viise ning tekitada erineva kõdunemisastmega surnud puitu, mis on iseloomulik 

looduslikule metsale (Karjalainen ja Kuuluvainen 2002). Häilu suurus ja võra avatus 

mõjutavad loodusliku uuenduse arvukust (Zhu jt 2003) ja alustaimestu kasvu (McGuire 

jt 2001).  

Põlengud on oluline komponent boreaalsete metsade ökoloogias, mistõttu on metsade 

looduslikkuse taastamise juures vajalik tule kasutamine (Kuuluvainen jt 2002). Soomes 
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on põlengute allasurutuse tõttu ohustatud või piirkondlikult välja surnud 34 põlengutest 

sõltuvat liiki (Kuuluvainen jt 2005). Kasvav teadlikkus põlengute olulisuse kohta 

maailma erinevates piirkondades on suurendanud tule kasutamist taastamisvõttena 

(Olsson ja Jonsson 2010). Eestis ei ole tule kasutamine metsades üldiselt lubatud, isegi 

mitte teaduslikul eesmärgil (Laarmann jt 2013). Kääpa maastikukaitsealal asuval neljal 

püsiproovitükil põletati häiludel oksi ja varist. Tule kasutamine aitab säilitada 

põlendikest sõltuvaid liike ja soodustab oluliselt ka mõnede puuliikide (näiteks männi) 

loodusliku uuenduse tekkimist (Jõgiste jt 2008). Tuld on kõige sobivam kasutada 

palumetsades (Jõgiste jt 2008), sest need on ühed kõige sagedamini põlevatest 

metsadest Eestis. Kuna kaitsealadel võib metsade põlengute sagedus olla suhteliselt 

väike (Jõgiste jt 2008) ning väljaspool kaitsealasid raiutakse põlendikelt sinna jäänud 

kasutuskõlblik puit, siis põlengutes kujuneva metsamaa mitmeid tingimusi Eestis 

peaaegu ei leidu (Lõhmus 2005). 

Männipuistutes on loodusliku uuenduse teke tihti raskendatud. Kuivadel liivastel 

pinnastel on probleemiks tüse varise ja toorhuumuse kiht, märjematel liivastel pinnastel 

tihe alustaimestu või tüse toorhuumuse kiht (Laarmann jt 2013). Mänd uuenes kõige 

edukamalt ülepõletatud häiluga proovitükkidel. Šotimaal läbiviidud uurimuses oli 

männi uuenduse arvukus põletatud alal peaaegu 10 korda kõrgem kui mittepõletatud 

alal (Hancock jt 2009). Tuli vähendab okaspuumetsadele omase varise happelisust ning 

muudab toiteelemendid kättesaadavamaks (Ruus 2011). Kask kui valgusnõudlik puuliik 

uuenes kõige edukamalt häiluga proovitükkidel, aga ka ülepõletatud häiluga 

proovitükkidel. Kuuse loodusliku uuenduse arvukus tõusis kõige enam häilu ja 

lamapuiduga proovitükkidel. Häile kunstlikult tekitades on oluline tagada pinnase 

häiring, sest künklik mikroreljeef on oluline nii liigilise mitmekesisuse seisukohalt 

(Jonsson ja Esseen 1990) kui ka loodusliku uuenduse jaoks (Kuuluvainen jt 2005). 

Soomes uuriti looduslikku uuendust kuusikus, millest osa oli kahjustanud torm 

(Kuuluvainen ja Kalmari 2003). Kuuse uuendust leiti enam just tuulest häiritud 

kohtadest. Tuulemurru tagajärjena tekkinud kõdunev puit, künkad ja lohud, 

tuuleheitelohud ja juuremättad on kuuse uuenduse jaoks olulised (Kuuluvainen ja 

Kalmari 2003). Veel ühes Soome uurimuses, kus uuriti tuule poolt tekitatud häilu, 

koondus männi ja kase looduslik uuendus tuuleheite poolt põhjustatud küngastele ja 

lohkudesse ning nende ümbrusesse (Kuuluvainen ja Juhtunen 1998). 
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Loodusliku uuenduse keskmine arvukus tõusis 524 puult hektari kohta 2008. aastal 

1969 puule hektari kohta 2013. aastal. Edukas looduslik uuenemine kiirendab taastatud 

puistu arenemist erivanuseliseks segapuistuks (Hanewinkel ja Pretzsch 2000). Häilu 

suurus mõjutas loodusliku uuenduse arvukust, mida suurem häil, seda rohkem 

looduslikku uuendust. 

Putukate liigirikkus tõusis hüppeliselt aasta pärast taastamistegevuse läbiviimist, mis oli 

ootuspärane, sest terpeenide lõhna eraldavad vaigused kännud ja metsamaterjal mõjub 

paljudele mardikatele ligimeelitavalt. Mitmed uurimused on täheldanud putukate 

liigirikkuse suurenemist majandatud metsades, mida osaliselt on kahjustanud torm 

(Duelli jt 2002; Ehnström 2001). Hiljem hakkas putukate liigirikkus terpeenide 

haihtumise tõttu järk-järgult langema, kuid oli 2013. aastal siiski oluliselt kõrgem kui 

enne taastamistegevuse läbiviimist. Taastamisvõtete tulemusena muutunud valgus- ja 

temperatuuritingimused ning servaefekt on enamikele mardikatele meelepärane.  

Kõige suurem putukate liigirikkuse muutus toimus häilu ja lamapuiduga proovitükkidel, 

kus liigirikkus tõusis keskmiselt 33 liigilt püünise kohta 2004. aastal keskmiselt 76 

liigile püünise kohta 2013. aastal. 161 liiki 2013. aastal esinenud liikidest olid sellised, 

mida enne taastamisvõtete läbiviimist püünistes ei esinenud. Paljud surnud puidust 

sõltuvad selgrootud eelistavad suurenenud ressursside ja valguse kogust avatud 

häiringualadel (Siitonen 2001; Similä jt 2002; Selonen jt 2005). Putukate elukohavalik 

sõltub suuresti taimkatte struktuurist, temperatuuri- ja niiskustingimustest, elupaikade 

olemasolust ning ressursside kvaliteedist ja kvantiteedist (Bouget ja Duelli 2004). Häilu 

ja lamapuiduga proovitükid imiteerivad tuulemurdu. Tingimuste ja toiduressursi 

erinevused tuule poolt tekitatud häilude ja metsa vahel võivad mõjutada putukate 

esinemist. Ühest küljest, rikkalikud ja kontsentreeritud ressursid ning elupaigad häiludes 

võivad olla kergemini tuvastatav ning teisest küljest, ressursside ja elupaikade avatus 

päikesevalgusele võib muuta need eelistatavamaks (Blake ja Hoppes 1986).  

Häilud soosivad alustaimestu kasvu ja mitmekesisust valgustingimuste ja pinnase 

muutumise ning vabaneva kasvuruumi tõttu (Bouget ja Duelli 2004). Rohttaimede ja 

puhmaste liigirikkus suurenes kõige enam häiluga proovitükkidel. Rohttaimede ja 

puhmaste puhul erinesid häiluga ja ülepõletatud häiluga proovitükid 2013. aastal 

liigiliselt koosseisult oluliselt kontrollaladest, kontrollaladest ei erinenud ainult häilu ja 
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lamapuiduga proovitükid. Häiluga proovitükkide indikaatorliikide seas olid 2013. aasta 

analüüsi andmetel villtarn, valge kastehein (Agrostis stolonifera), soo-ohakas (Cirsium 

palustre) ja harilik võsalill (Moehringia trinervia). Valge kastehein ja villtarn on 

üldiselt niidutaimed (Kukk 2005), valge kasteheina kasvukohtade seas on ka hõredad 

metsad (eElurikkus 2014). Soo-ohaka ja hariliku võsalille kasvukohtade seas on 

puisniidud, soo-ohakal ka raiesmikud (eElurikkus 2014). Ülepõletatud häiluga 

proovitükkide 2013. aasta indikaatorliikide seas olid valgusnõudlikud ahtalehine 

põdrakanep, harilik leesikas (Arctostaphylos uva-ursi), ja harilik kuldvits (Solidago 

virgaurea). Harilik leesikas kasvab kuivadel päikeselistel pinnastel, ahtalehine 

põdrakanep ja harilik kuldvits on tavalised taimed valgusrikastes kohtades, mida 

raiesmikud ja põlendikud on.  

Puurinde harvendamise ja põletamise (eriti harvendamise ja põletamise 

kooskasutamise) positiivset mõju alustaimestu mitmekesisusele on näidanud mitmed 

varasemad uurimused (Metlen ja Fiedler 2006; Dodson jt 2008; Wayman ja North 

2007). 

Nii sammalde kui ka samblike puhul erinesid 2013. aastal kontrollaladest liigilise 

koosseisu poolest ainult ülepõletatud häiluga proovitükid. Ülepõletatud häiluga 

proovitükid erinesid liigiliselt koosseisu poolest ka teiste taastamisvõtetega 

proovitükkidest. Ülepõletatud häiluga proovitükkidel oli 2013. aastal analüüsi andmetel 

üheks indikaatorliigiks harilik punaharjak, mida enne taastamisvõtte läbiviimist 

proovitükkidel ei esinenud. Harilik punaharjak on üks tüüpilisematest samblaliikidest, 

mis asustab põletatud ja avatud pinnast (Vanha-Majamaa jt 2007).  

Metsamajandajad ei saa keskenduda ainult puidu tootmisele, nad peavad säilitama ka 

metsade elujõu ja tervise ning hoolt kandma metsade bioloogilise mitmekesisuse, 

metsade kaitse ja metsadega seotud sotsiaalsete hüvede eest (Angelstam 1998). 

Elupaikade parandamise ning metsa struktuuri ja funktsioonide taastamise vajadust, kui 

jätkusuutliku metsamajanduse osa, on märgatud paljudes maailma piirkondades 

(Stanturf 2005), kuid boreaalsete metsaökosüsteemide taastamise aspekte puudutavaid 

uuringutulemusi praegusel hetkel maailmas siiski veel napib (Kuuluvainen 2002).  
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Kokkuvõte 

 

Kaasaegne metsamajandamine on kaasa toonud olulisi ja paljude metsaliikide elupaiku 

ohustavaid muutusi metsaökosüsteemides, milleks on metsade koosseisu ja struktuuri 

lihtsustumine ning allasurutud häiringurežiim. Järjest enam tõuseb maailma erinevates 

piirkondades päevakorda metsade looduslikkuse taastamine. Metsade looduslikkuse 

taastamise põhiliseks eesmärgiks on kiirendada majandusmetsa kujunemist 

mitmekesisemaks looduslikuks metsaks soodustades puistus puurinde ehituse ja liigilise 

mitmekesisusega seotud looduslikku arengut. 

Euroopa Liidu LIFE-Nature projekti „Protection of priority forest habitat types in 

Estonia“ raames viidi üle Eesti asuvatel kaitsealadel keskealistes inimtekkelistes 

okaspuu-puhtpuistutes läbi erinevaid taastamisvõtteid kokku 350 hektaril. 

Taastamisvõtetena kasutati häilu raiumist, häilu raiumist koos lamapuidu tekitamisega 

ning häilu raiumist koos okste ja varise ülepõletamisega. Taastatud puistutesse rajati 

edasiste muutuste jälgimiseks 50 püsiproovitükki, millest 27 oli läbi viidud 

taastamisvõte ja 23 olid kontrollalad. Enne taastamivõtete läbiviimist, 2004. aastal, 

teostati proovitükkidel esimene seire, kordusseired teostati 2005. aastal, 2008. aastal ja 

2013. aastal. Seirete käigus inventeeriti puistut, alustaimestut, putukaid ja looduslikku 

uuendust. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli viimaste, 2013. aasta, seireandmete 

põhjal analüüsida ja hinnata erinevate taastamisvõtete mõju Eesti kaitsealade metsade 

alustaimestule, putukatele ning looduslikule uuendusele. 

Looduslikkuse taastamisvõtted mõjutasid oluliselt alustaimestu ja putukate liigirikkuse 

kasvu ning loodusliku uuenduse arvukust. Alustaimestu liigirikkust tõstis kõige enam 

häilu raiumine. Mardikaliste liigirikkus tõusis kõige enam häilu ja lamapuiduga 

püsiproovitükkidel. Hariliku männi looduslik uuendus oli arvukaim ülepõletatud häilu 
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korral, kase uuendus oli arvukaim häiluga püsiproovitükkidel ning hariliku kuuse 

uuendus häilu ja lamapuiduga püsiproovitükkidel. 

Maailma erinevates piirkondades pööratakse ühe enam tähelepanu inimtegevuse poolt 

tekitatud muutustele metsaökosüsteemides. Puidu tootmise kõrval on hakatud mõtlema 

ka teiste metsaökosüsteemide funktsioonide ja väärtuste säilitamise peale. On jõutud 

järelduseni, et inimese negatiivse mõju vähendamiseks metsaökosüsteemide 

mitmekesisusele tuleb leida tasakaal metsaökosüsteemide kaitsmise ja majandamise 

vahel. Metsade looduslikkuse taastamine sobib eelkõige just inimese poolt tugevasti 

mõjutatud kaitsealadele, sest võimaldab tõsta nende looduskaitselist väärtust ning luua 

puhvertsoone kaitstavate ja majandatud metsade vahele. 
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