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Saare perekonna puhul on tegemist õlipuuliste sugukonda kuuluvate heitlehiste 
puuliikidega. Perekonda Fraxinus spp., kuulub hinnanguliselt 70 erinevat saareliiki. 
Saaresurm on suhteliselt hiljuti, 1990-ndatel aastatel avastatud taimepatogeen, mille 
tekitaja on kottseen Hymenoschyphus fraxineus (anamorf Chalara fraxinea). Tegemist on 
hetkel ühe tõsisema metsapatoloogilise probleemiga Euroopas. Nakatab igas vanuses 
harilikku saart aga ka teisi saareliike: F. nigra, F. pennsylvanica, F. americana, F. 
mandshurica, F. sogdiana, F. angustifolia, F. chinensis, F. ornus.  
 
Antud magistritöö eesmärgiks on uurida seda, 1) kas H. fraxineus võis varjatud kujul 
olemas olla juba varasemal ajal kui see on hetkel teada ning 2) kas saaresurma 
haigustekitaja esineb väliselt tervete puude seemnetel või ainult haigustunnustega 
saarepuude seemnetel. Töö ülesandeks on läbi viia seemnete ja erinevatelt 
herbaareksemplaridelt kogutud proovide analüüs, et välja selgitada võimalik saaresurma 
tekitaja olemasolu nimetatud proovidel kasutades vastavaid liigispetsiifilisi DNA 
praimereid. 
Seemnete DNA analüüsi tulemused näitasid seda, et H. fraxineus’e liigispetsiifilise 
praimeriga tehtud testide tulemusena osutusid positiivseks kolmelt puult korjatud seemnete 
proovid, mis moodustasid korjatud seemnepuude koguhulgast ca 14 %. Nende hulgas oli 
nii väliste haigustunnustega, aga ka ilma väliste haigustunnusteta puude seemneid. Sellest 
järeldub, et H. fraxineus nakatab nii väliselt tervete puude kui ka väliste haigustunnustega 
puude seemneid. Samuti näitavad tulemused seda, et saaresurma tekitaja on meie looduses 
seal kus on saare puid. Seega, nakatunud alalt võib haiguse tekitaja levitada suurte 
vahemaade taha ka seemnete transpordiga. 
Herbaareksemplaride proovidest osutusid saaresurmaga nakatunuks üheksa proovi 119-
nest ning proovid analüüsiti molekulaarselt H. fraxineuse liigispetsiifiliste praimeritega. 
Kaheksa positiivset proovi pärinesid ajavahemikust 1959-1976. Üllatuslikult üks 
analüüsitud proov pärines oluliselt varasemast ajast.  
Vanim Eestist pärinev positiivne proov on aastast 1959 Saaremaalt. Saaremaale ja mujale 
Eestisse võis H. fraxineus sattuda 1952-1953. aastal saare istutusmaterjali kaasabil.  
Saadud tulemused aitavad meil paremini mõista seenpatogeeni ajalugu, selle kulgu ja seda 
kuidas saaresurm võis varasemalt saari mõjutada. Samuti näitavad tulemused seda, et 
haigus esines Euroopas juba tunduvalt varasemal ajaperioodil kui seni arvatud.  
Märksõnad: saaresurm, Hymenoscyphus pseudoalbidus, Hymenoscyphus albidus, Chalara 
fraxinea, herbaareksemplarid, liigispetsiifiline PCR praimer, saare liigid 
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Fraxinus spp.is a family of wooden plants that contains about 70 species of medium to 
large trees. Ash dieback (Hymenoscyphus fraxineus) and its anamorph Chalara fraxinea is 
a relatively recently, during the 1990-s, discovered forest pathogen. It’s known as one of 
the most serious forest pathology problems in Europe at the moment. The pathogen infects 
ashes at all ages. H. fraxineus was detected on the ashes as follows: F. excelsior, F. nigra, 
F. pennsylvanica, F. americana, F. mandshurica, F. sogdiana F. angustifolia, F. chinensis, 
F. ornus.  
 
The objective of the thesis is 1) to find out whether H. fraxineus may have been present 
earlier on the Fraxinus spp. than is now known and 2) to search H. fraxineus on seeds of 
visually healthy and unhealthy hosts. 
The purpose of the thesis is to carry out samples to DNA analysis, which was taken from 
the herbarium specimens and seeds from different Fraxinus species using the species-
specific primers of H. fraxineus.  
 
The DNA analysis carried out with samples taken from seeds showed that ca. 14 % of the 
seeds were infected with the pathogen. That included seeds, which were collected from 
healthy and unhealthy ashes. It shows that disease is everywhere with ashes and the disease 
agent can travel to long distances with seeds.  
 
DNA analysis carried out with samples from herbaria specimens, which showed that 9 
samples were infected by H. fraxineus from all 119 samples. Eight of the infected samples 
were found from a time period 1959-1976 in Estonia. One of the oldest samples was 
infected by the disease agent even longer time ago. 
 
The oldest infected sample gathered from Estonia dates to a year 1959. It is plausible that 
the disease was introduced to Estonia with seedlings which were planted to Luua and other 
locations in Estonia during 1952-1953. 
The results of this thesis help us to understand the history and behaviour of this pathogen a 
bit better as it is known now.  
Keywords: Ash dieback, Hymenoscyphus pseudoalbidus, Hymenoscyphus albidus, Chalara 
fraxinea, herbaria specimens, species-specific PCR primer, ash species 
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SISSEJUHATUS 
 

Saaresurm on suhteliselt hiljuti, 1990-ndatel aastatel avastatud taimepatogeen, mille 

tekitaja on kottseen Hymenoschyphus fraxineus (anamorf Chalara fraxinea) (Kowalski 

2006). Tegemist on hetkel ühe tõsisema metsapatoloogilise probleemiga Euroopas 

(Drenkhan 2012). Nakatab igas vanuses harilikku saart aga ka teisi saareliike: F. nigra, F. 

pennsylvanica, F. americana, F. mandshurica, F. sogdiana, F. angustifolia, F. chinensis, 

F. ornus (Kirisits et al. 2009, Drenkhan, Hanso 2010, Drenkhan et al. 2012). 

H. fraxineus on invasiivne seenpatogeen (Kowalski 2006). Teadmata on asjaolu kui pikka 

aega see seen meie metsades tegelikult on olnud ning kas nimetatud liik on kasvanud koos 

saprotroofse seene H. albidus’ega. Esimesed mõningate terviseprobleemidega puud 

avastati Eestis Aamse loodushoiu alalt 1995. aastal ning 2001. aastal Haapsalust(Ploompuu 

2007). Sarnasest ajavahemikust kinnitavad probleemi olemust ka mitmed vanemad 

metsamehed (Rein Drenkhani suulised andmed).  

 

Saare perekonna puhul on tegemist õlipuuliste sugukonda kuuluvate heitlehiste 

puuliikidega. Perekonda Fraxinus spp., kuulub hinnanguliselt 70 erinevat saareliiki. 

Milledest antud töös leiavad enim kajastamist harilik saar (Fraxinus excelsior), 

pensilvaania saar (Fraxinus pennsylvanica), ameerika saar (Fraxinus americana), 

mandžuuria saar (Fraxinus mandshurica), õis-saar ( Fraxinus ornus), must saar (Fraxinus 

nigra) ja roheline saar (Fraxinus lanceolata). Harilik saar on Eestis oma levila põhjapiiri 

lähedal, saare puhtpuistud on Eestis haruldased, kattes vaid ca 0,2 protsenti metsade 

pindalast (Eesti mets 2013). Tunduvalt rohkem saarepuid on võimalik Eestis märgata 

haljasaladel, kus nad esinevad kas üksikute puude või puudegruppidena paljudes parkides 

üle riigi (Drenkhan et al. 2014a).  

 

Harilik saar omab Euroopas bioloogilise mitmekesisuse seisukohast suurt tähtsust. Samuti 

on ta väga oluline süsiniku siduja ja suudab ära kasutada üha suuremaid 

lämmastikukoguseid linnakeskkonnas pargipuuna (Puatasso et al. 2013). Samuti on saare 

puhul tegemist pioneerpuuliigiga Kesk- ja Lõuna-Euroopas, mis asustab ühena esimestest 
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uusi metsamaastikke, mis moodustuvad endistele põllumajandusmaadele (Puatasso et al. 

2013). 

Autorit ajendas uurima saare (Fraxinus spp.) vanu herbaareksemplare Drenkhan et al. 

(2014) töös püstitatud hüpotees. Seal tõstatasid autorid võimaluse, et haigus oli juba 

varasemalt Euroopas olemas, kuid patogeensed omadused avaldusid alles hiljem. Autori 

eesmärk oligi analüüsida vanu herbaareksemplare, millelt õnnestuks leida „jälgi“ H. 

fraxineus’i kohta. 

 

Autorile pakkus huvi lisaks eelnevale seegi, et saare perekonna puude tervisliku seisundi 

halvenemine on jätkuv ning saaresurma tekitaja kasvav aktuaalsus on oluline mitte ainult 

Euroopas, vaid ka Aasias ning võimalik, et tulevikus mujalgi. Samuti on oluline anda oma 

panus uuringule haigustekitaja pärituolu ja võimaliku saabumise aja kohta, mis aitaks 

paremini mõista selle ohtliku ning hetkel ühe aktuaalseima metsapatoloogilise probleemi 

tekkelugu.  

 

Antud magistritöö eesmärgiks on uurida seda, 1) kas H. fraxineus võis varjatud kujul 

olemas olla juba varasemalt kui see on hetkel teada ning 2) kas saaresurma haigustekitaja 

esineb väliselt tervete saarte seemnetel või ainult haigustunnustega saarepuude 

seemnematerjalil.  

Töö ülesandeks on läbi viia seemnete ja erinevatelt herbaareksemplaridelt kogutud 

proovide analüüs, et välja selgitada võimalik H. fraxineus’e olemasolu nimetatud proovidel 

kasutades vastavaid liigispetsiifilisi DNA praimereid. 

 

Eesmärkide täitmiseks ja ülesannete lahendamiseks kasutati erinevatest Eesti piirkondadest 

korjatud saare seemneid ja kolmest erinevast herbaariumist (Eesti Maaülikooli 

dendroloogiaklassi, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, Tallinna Botaanikaaia herbaarium) 

kogutud proove. 

 

Sooviksin tänada laborant Kalev Adamsoni töö praktiliste ülesannetega abistamisel ja 

juhendajat dotsent Rein Drenkhanit, kes aitas lõputöö kirjalike raskuste lahendamisel. 

Lisaks sooviksin tänada Tartu Ülikooli loodusmuuseumi herbaariumi soontaimede 

kuraatorit Ülle Reierit, Eesti Maaülikooli lektorit Eino Laasi ja Tallinna botaanikaaia 

töötajat Anu Kauri ning Tallinna botaanikaaia herbaariumi kuraatorit Merlyin Pajurit, kes 

võimaldasid mulle ligipääsu vajalikele herbaarmaterjalidele.  



 7 

 

 

1. SAARE PEREKONNA (FRAXINUS SPP.) LIIGID 

 

Allpool on kirjeldatud lähemalt just selliseid saareliike, millede herbaareksemplaridelt 

võeti antud töö tarbeks proovid ning mis olid esindatud töös rohkem kui kahe-kolme 

eksemplariga (vt lisa 1). 

 

 

1.1 Harilik saar (Fraxinus exelsior L.) 

 

Hariliku saare puhul on tegemist esimese kõrgusjärgu puuga, mille kõrgus võib ulatuda 25-

35 meetrini (Laas 1967). Harilik saar on kõrgeima kasvu ning kõige jämedama tüvega 

saareliik maailmas (Sibul 2007). Euroopas kõige laialdasemalt levinud saareliik, kuid 

puhtpuistuid moodustab harva (Laas 1967). Külmakartlikum kui harilik tamm (Quercus 

robur) (Laas 1967). Vanemas eas valgusnõudlik, kuid kuni 12 aasta vanuseni võib kasvada 

ka teiste puude turbe all (Laas 1967). Noore kuni keskealise puu koor on sile, vanemas eas 

asendub sile koor hallika korbaga, vananedes tüvi laasub ning elusvõra tõuseb kõrgemale 

(Sibul 2007). Eelistab viljakat mulda, kasvab eriti hästi just niiskematel aladel, näiteks 

jõgede ja ojade ääres (Laas 1967). Uuenemine toimub nii seemnetest kui ka juurevõsudest, 

vanemad puud võivad elada kuni kolmesaja aasta vanuseks (Laas 1967). Hariliku saare 

puitu kasutatakse tema kulumiskindluse ja dekoratiivsuse tõttu siseviimistluses, 

mõningaste spordidetailide tootmises ning veel parketi- ja trepimaterjalina (Sibul 2007). 

Kõrge kütteväärtuse tõttu sobib ka küttepuuks (Sibul 2007). 

 

 

1.2 Mandžuuria saar (Fraxinus mandshurica Rupr.) 

 

Manžuuria saar kasvab 25-30 meetrit kõrgeks, selle looduslik areaal asub Amuuri jõe ääres 

Primorje krais, Lõuna-Sahhalinil, Kirde-Hiinas, Jaapanis, Põhja-Koreas (Laas 1967). 
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Kasvukohtadena eelistab sarnaselt harilikule saarele jõeäärseid värskeid või niiskeid 

sügavapõhjalisi muldasid (Laas 1967). Eelistab samuti kasvada valgusküllases kohas, kuid 

kasvab ka poolvarjus, kiirekasvuline ja külmakindel, juurevõsust hästi uuenev (Laas 1967).  

 

 

1.3 Pensilvaania saar (Fraxinus pennsylvanica Marsh.) 

 

Pensilvaania saar kasvab 15-25 meetri kõrguseks (Laas 1967). Looduslik kasvuareaal on 

Põhja-Ameerikas, kus kasvab niisketel ja suure viljakusega muldadel, Euroopasse 

introdutseeriti 1783. aastal (Laas 1967). Saare perekonna puudest üks paremini 

külmataluvaid liike. Kiire kasvuga, valgusnõudlik ja laialdaselt kasutatav parkide 

haljastuses üle Euroopa, kuna talub paremini saastet kui teised saareliigid (Laas 1967).  

 

 

1.4 Ameerika saar (Fraxinus americana L.) 

 

Ameerika saar kasvab 25-35 meetrit kõrgeks (Laas 1967). Päritolumaaks Põhja-Ameerika, 

kust Euroopasse introdutseeriti 1874. aastal (Laas 1967). Sarnaselt pensilvaania saarele, 

väga külmakindel ja talub linnade tingimusi, mistõttu laialdaselt kasutatav linnahaljastuses 

(Laas 1967). Kasvab kuivematel muldadel paremini kui eelnevalt nimetatud saareliigid 

(Laas 1967).  

 

 

1.5 Õis-saar (Fraxinus ornus L.) 

 

Madalakasvuline puu, kõrguseks vaid 8-12 meetrit (Laas 1967). Teistest saartest 

mõnevõrra erinev, kuna omab pikki, valgeid kitsaid kroonlehti ning lõhnavaid õisi (Laas 

1967). Kasvab hästi Taga-Kaukaasias, Lõuna- ja Kesk-Euroopas ning Balkani poolsaarel 

(Laas 1967). Eesti oludes külmahell, sageli külmub talvega kuni lumepiirini, kasvab pigem 

põõsana kui puuna (Laas 1967).  
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2. SAARESURM (HYMENOSCYPHUS FRAXINEUS) 

 

Esimene hariliku saare massiline suremine leidis aset 1990. aastate keskel Poolas ja Leedus 

(Drenkhan et al. 2012). Saaresurm (Hymenoscyphus fraxineus) (Baral et al. 2014) (syn. H. 

pseudoalbidus Queloz et al. 2011) nakatab igas vanuses puid (Drenkhan et al. 2012). 

Vanemate puude puhul kulgeb haigus aeglasemalt kui noorte puude ja seemikute puhul 

(Kirisits, Holdenrieder 2008). Sellest võib järeldada, et infektsiooni surve on vanematele 

puudele väiksem ning lehtede omadused ning mikroklimaatilised tingimused võras võivad 

olla haigusele vähemsobivad (Gross et al. 2014). Suurimat kahju teeb eelpoolnimetatud 

haigus harilikule saarele (Quelos et al. 2011). Kuid samuti kahjustab saaresurm ka 

mandžuuria, pensilvaania, ameerika ja musta saart, viimane sealhulgas kannatab sarnaselt 

hariliku saarega (Drenkhan, Hanso 2010). Saaresurm avaldub samuti ka anamorfses 

staadiumis Chalara fraxinea ning nimetatud arengustaadiumis patogeen esmalt Euroopast 

ka avastati (Kowalski 2006; Kowalski, Holdenrieder 2009). Aasta-aastalt on kasvanud 

riikide arv, kus seda haigust on leitud. Saarte üha laialdasem kasutamine linna- ja 

pargihaljastuses on muutnud ka H. fraxineus’e tõsisemaks patogeeniks, võrreldes sellega 

kui saar oleks Euroopas võrdlemisi haruldane puuliik (Pautasso et al. 2013). Hetkeseisuga 

võib kindlalt väita, et saaresurma on leitud Austriast, Taanist, Eestist, Tšehhist, 

Saksamaalt, Soomest, Prantsusmaalt, Venemaalt, Itaaliast, Ungarist, Lätist, Leedust, 

Slovakkiast, Sloveeniast, Rootsist, Rumeeniast, Norrast, Šveitsist, Ühendkuningriikidest, 

Ukrainast, Jaapanist, Lõuna-Koreast jne (Kirisits et al. 2009, Ogris et al. 2010, Rytkonen et 

al. 2010, Davydenko et al. 2013, Gross et al. 2015).  
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Joonis 1. Hariliku saare levikuareaal (kaardil sinine) ja saaresurma sümptomitega puude 

avastamise aasta riikide lõikes. (Allikas: Timmermann et al. 2011, Bengtsson 2013, Davydenko et al. 

2013, McKinney et al. 2014) 

 

H. fraxineus’e laialdane esinemine (joonis 1) näitab seda, et patogeen talub väga erinevaid 

keskkonnatingimusi, samas kui uuringud on keskendunud ainult mõne üksiku 

keskkonnafaktori mõjude analüüsimisele (Gross et al. 2014).  

 

Hymenoshyphus’e perekonda kuuluvate seente lähedased liigid on seltsides Helotiales ja 

Leotimycetes. Nende puhul on tegemist väikeste diskomütseetidega, mis moodustavad 

viljakehad surnud taimsele materjalile (Gross et al. 2014). Hymenoshyphus’e perekonda 

kuulub hetkeseisuga rohkem kui 150 liiki üle maailma (Kirk et al. 2008). Enamus 

Hymenoscyphus’e perekonda kuuluvatest liikidest on saprotroopsed taimse materjali 

lagundajad ning enne saaresurma ilmumist polnud ühelgi neist täheldatud võimet tekitada 

olulisi taimehaigusi (Wang et al. 2006). Elutsükkel on H. fraxineus’el selline, et 

paljunemine toimub sugulisel teel saare leherootsudel kord aastas (Gross et al. 2014) . 

(joonis 2). 

 

Sporulatsiooniperiood kestab juunist septembrini, soodsate ilmastikutingimuste puhul võib 

alata mais ning kesta kuni oktoobrini (Hietala et al. 2013). Sealt edasi levivad askospoorid 

järgmise aasta suvel tuule abil puu lehtedele ja nakatavad neid (Gross et al. 2014). 
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Inkubatsiooniperiood askospooridega nakatumise järgselt kestab 10-14 päeva (Kräutler, 

Kirisits 2012). 

 

 

Joonis 2. H. fraxineus’e sugulist järkku viljakehad saare leherootsul. (Allikas: Drenkhan et al. 

2012) 

 

Esmasteks sümptomiteks on okstele ja võrsetele tekkivad nekrootilised laigud (joonis 3). 

Sellele järgnevad mustuvad ja tumenevad lehed ja leherootsud ning puudele surnud 

võrsetippude ilmumine (Drenkhan, Hanso 2009). 

 

 

Joonis 3. Nekrootiline laik H. fraxineus’ega nakatunud saarevõrsel. (Allikas: Drenkhan, Hanso 

2009) 
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Tugevalt nakatunud puud reageerivad okste kuivamisega tüvel ja uinunud pungadest uute 

võsude moodustamisega või puude massilise suremisega (joonis 4) (Engesser et al. 2009 

ref. Pautasso et al. 2013). 

 

 

Joonis 4. Saaresurma nakatunud surevad saared Pärnumaal 2009. a (Allikas: Drenkhan, Hanso 

2009) 

 

Kui vesivõsud moodustuvad tüve alumisele osale, võivad need kiirendada nakkuse levikut 

ja puu hukkumist (Engesser, Meyer 2012). Koorehaavandid muutuvad nähtavaks reeglina 

hilissügisel või talvel, mõnikord alles kevadel (Gross et al. 2014).  

 

Nakkuse tagajärjel hävineb võrsete, jämedamate okste ja viimaks tüve kambium, mille 

tulemusena puu hukkub kahe kuni kümne aasta jooksul (Drenkhan, Hanso 2009). Tüve 

nakatumine on patogeeni elutsükli seisukohast tupiktee, kuna viljumine surnud tüvedel ja 

vartel toimub väga harva (Gross et al. 2014). 

 

Paljud patogeenid kasutavad peremeesrakkude surmamiseks erinevaid toksiine (Horbach et 

al. 2011). H. fraxineus’e puhul on avastatud fütodoksiin viridol ning mitmeid teisi sellega 

seonduvaid ainevahetusejääke (Grad et al. 2009). Ühend omab fütotoksilist mõju saare 

seemikutele (Andersson et al. 2010). Kuid samas on leitud samu fütotoksilisi ühendeid ka 

mittepatogeense seeneliigi H. albidus’e elutegevuse tagajärjel (Junker et al. 2013). 
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H. fraxineus pole enda looduslikul levialal Kaug-Idas ja Jaapanis näidanud üles mingit 

patogeensust. Selline käitumisemuutus Euroopasse jõudes peaks aitama kõige paremini 

mõista selle kottseene patogeensust (Gross et al. 2014) ja seda, kuidas üks või teine 

kliimategur seene käitumist võib mõjutada. Võimalik, et  H. fraxineus’e agressiivsemaks 

muutumise taga on kliimamuutused, mis on toonud kaasa peremeestaime suurema 

vastuvõtlikkuse haigusele (Queloz et al.2011).  

 

Drenkhan et al. on tõstatanud 2014. aastal ilmunud artiklis hüpoteesi, mille kohaselt võib 

H. fraxineus pärineda Ida-Aasiast, kust ta võidi tahtmatult transportida Euroopasse 

mandžuuria saare (F. mandshurica) introdutseerimise käigus. Selleks hüpoteesiks annab 

aluse tõsiasi, et mandžuuria saart introdutseeriti Balti riikidesse mitmel erineval 

ajaperioodil. Samuti peetakse haiguspuhangu epitsentriks Poolat ja Leedut, kuhu võis 

sattuda samuti erinevatel perioodidel mandžuuria saare taimset materjali (Drenkhan et al. 

2014a). Teisest küljest puuduvad nii ajalised kui ruumilised tõendid, mis viitaks sellele, et 

Eestis on saaresurma algallikaks introdutseeritud mandžuuria saar (Drenkhan et al. 2014a). 

Lisaks sellele avastati saaresurma tekitaja H. fraxineus anamorf esmakordselt Eestis 

kasvavalt mandžuuria saarelt alles 2010-ndal aastal, tervelt viisteist aastat peale selle 

avastamist harilikult saarelt (Drenkhan, Hanso 2010). Mandžuuria saar on kasvanud Eestis 

laias laastus 150 aastat, kuid ulatuslikum looduslikult esineva hariliku saare suremine algas 

umbes 10-15 aastat tagasi (Drenkhan et al. 2014a). Selle kohaselt on keeruline täpselt 

pidada saaresurma Eestisse introdutseerijaks mandžuuria saart. Märkimist väärib ka 

asjaolu, et sarnaselt Eestile hakati täheldama erinevaid saarte terviseprobleeme ka mujal 

maailmas. 1990-ndate aastate keskpaigas Inglismaal, USA-s ja Türgis, kuid ükski neist 

probleemidest pole põhjustatud H. fraxineus’e ja selle anamorfi C. fraxinea poolt, 

võimalik, et tegemist on mingisuguse, veel arusaamatu ülemaailmse saarte stressifaktoriga 

(Drenkhan et al. 2014a). RAMS analüüs, mis viidi läbi H. fraxineus’e populatsioonide 

uurimiseks Soomes ja Eestis näitas arvestatavat geneetilist varieeruvust populatsioonide 

sees ja mitte niivõrd nende vahel (Rytkönen et al. 2011). Poolas (Kraj, Kowalski 2013) ja 

teistes Euroopa riikides (Bengtsson et al. 2012) läbi viidud populatsiooniuuringud näitasid 

samuti vägagi kõrget geneetilist varieeruvust populatsioonide sees. Mis omakorda annab 

põhjust arvata, et haigusel on mitmeid epitsentreid, mitte ühte ning kindlat (Drenkhan et al. 

2014a).  
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Cleary et al. analüüsisid 2011. aastal kahest asukohast (Läti ja Rootsi) korjatud hariliku 

saare  seemneid, välja selgitamaks kas Chalara fraxinea nakatab ka väliste 

haigustunnustega puude seemneid ning seeläbi võib haigust levitada seemnetega (Cleary et 

al. 2013). Nende uurimuse tulemused näitasid, et Chalara fraxinea’ga oli nakatunud 8,3% 

seemnetest. Kuid kõik nakatunud seemned olid Läti päritolu (Cleary et al. 2013). 

Tulemustest järeldub, et kuna lisaks Euroopa sisesele seemnete vahetusele impordivad ka 

paljud teised riigid üle maailma suurtes kogustes hariliku saare seemneid, on vägagi 

tõenäoline olukord, kus vahetatavad seemned on korjatud nakatunud piirkondadest. Seda 

eriti seetõttu, et nakatunud on suurem osa mandri Euroopast (Cleary et al. 2013).  

 

Lisaks on selge seegi, et saaresurma tekitaja kandub Euroopas edasi õhus levivate 

askospooride abil (Kowalski, Holdenrieder 2009).  

 

Mckinney et al. tõestasid 2012. aasta uurimuses seda, et on olemas hariliku saare kloone, 

mis on antud haigusele rohkem vastupidavad kui teised. Sellised kloonid langetasid lehed 

teistega võrreldes varem, mis autorite arvates vähendab haiguse leviku aega lehtedelt 

okstesse ja teistesse puiduosadesse. Kuid lisaks sellele osutus sellistes kloonides ka haiguse 

kulg peale otsest nakatumist aeglasemaks kui sellistes kloonides, mis langetasid lehed 

hiljem. Sellest lähtuvalt on mõnedel F. excelsior’i puudel olemas mingisugune 

kaitsemehhanism, mis pidurdab haiguse kulgu ka peale seda, kui puu on nakatunud 

(Mckinney et al. 2012).  
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3. MATERJAL JA METOODIKA  

 

3.1 Materjal 

 

3.1.1 Kogutud seemned 

 

Seemneproovid koguti kümnest maakonnast: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa, 

Saare- ja Muhumaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Harjumaa (Tallina Botaanikaaed), Valgamaa, 

Raplamaa, Tartumaa (vt lisa 2). Seemned korjati ajavahemikul 2013-2015. Igast 

maakonnast võeti kolm juhuslikku seemet puu kohta, millel puudusid välised 

haigustunnused ja kolm seemet puult, millel esinesid välised haigustunnused. Võetud kolm 

seemet lõiguti steriilsete kääridega Eppendorf tuubi. Lõpptulemusena sai ühte tuubi igast 

maakonnast kolme terve seemne materjal ja teise tuubi kolme haige seemne materjal. Iga 

puu kohta võeti topelt proov vajadusel korduseks. Ristsaastumise vältimiseks steriliseeriti 

tööriistu iga proovi võtmise vahepeal põleti abil. 

 

 

3.1.2 Herbaareksemplarid 

 

Herbaareksemplaride analüüsi ülesandeks oli välja selgitada kas H. fraxineus võis esineda 

juba varasemal ajaperioodil kui on 1990-ndate keskpaigast alates teada olevad surevad 

saarikud. H. fraxineus’e võimaliku varasema kohalolu hüpoteesi kinnitamiseks võeti 

proovid Eesti Maaülikooli dendroloogiaklassi herbaareksemplaridelt, Tartu Ülikooli 

loodusmuuseumi herbaareksemplaridelt ning Tallinna Botaanikaaia herbaareksemplaridelt. 

Eesti Maaülikooli dendroloogiaklassi herbaareksemparidelt võeti kokku 48 proovi. Tartu 

Ülikooli loodusmuuseumi herbaareksemplaridelt võeti kokku 47 proovi ning Tallinna 

Botaanikaaia herbaareksemplaridelt võeti 30 proovi. Igast eksemplarist võeti kaks proovi, 

üks analüüsiks ning teine varuks ja kontrolliks. 
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Kolme herbaariumi peale kokku võeti proovid 20-lt erinevalt saareliigilt ja -vormilt (Joonis 

5). 

 

 

Joonis 5. Töös uuritud herbaareksemplaride jaotus saareliikide lõikes 

 

Suurim kogus andmeid koguti hariliku saare herbaareksemplaridelt, mida oli kokku 33 

proovi, sellele järgnesid pensilvaania saar (26), mandžuuria saar (12) ja õis-saar (10). 

Teised liigid ja vormid olid esindatud vähem kui kümne eksemplariga, kolme saarevõrse 

puhul ei olnud täpset liiki võimalik tuvastada. 

 

Kõige vanem herbaareksemplar, millelt proov võeti oli pärit aastast 1821 ning kõige 

hilisemaks osutus proov aastast 1992. Ajaperiood, mis proovidega kaeti, on seega 171 

aastat. Ainus kümnend, mis 20. sajandil on proovideta on 1940-ndad, mil Teise 

maailmasõja tõttu herbaareksemplaride korjamine oli raskendatud. Kõige enam 

informatsiooni õnnestus saada 20-nda sajandi kuuekümnendatest ja seitsmekümnendatest, 

nende kahe kümnendi kohta korjatud proovide hulk moodustab võetud proovide 
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koguhulgast 48%. Täpsemat proovide arvu jaotust ajaliselt vaata jooniselt 6.  

 

Proovide kogumisel ei keskendutud ühelegi kindlale saareliigile, ega ühelegi kindlale 

korjamise asukohale. Veenduti vaid selles, et kaetud saaks piisavalt suur ajaperiood ning 

võimalikult suur maa-ala. Analüüsi tegemiseks võeti igalt väljavalitud herbaareksemplari 

lehelt proovitükk suurusega 1 cm x 1 cm ning asetati steriilsesse Eppendorf tuubi. 
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Joonis 6. Erinevatest ajaperioodidest võetud saare herbaareksemplaride proovide arv 

 

Proovi võtmise asukoht olenes vaadeldava herbaareksemplari välistest tunnustest. See 

tähendab seda, et proovid võeti sellistelt kohtadelt saarelehelt, kus oli märgata lehtede 

tumenemist, musti täppe või mingeid muid sümptomaatilisi tunnuseid. Ristsaaste 

vältimiseks steriliseeriti skalpell iga proovi võtmise järel. 
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3.2 Metoodika 

 

3.2.1 DNA eraldamine 

 

DNA eraldati 22-lt seemneproovilt ja 119-lt herbaareksemplarilt kogutud proovilt, 

kasutades E.Z.N.A DNA mini kiti (Omega Biotek, USA) värsketelt või külmutatud 

proovidel. DNA eraldamine toimus vastavalt Drenkhan et al. 2014b kasutatud 

metoodikale.  

 

 

3.2.2 PCR 

 

PCR viidi kõigepealt läbi kasutades universaalseid seenepraimereid ITS1F (5´-

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3´) (Gardes, Bruns 1993) ja ITS4 (5´-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3´) (White et al. 1990). Seda selleks, et veenduda DNA 

eraldamise õnnestumises. Iga proovi PCR segu koguseks koos proovi DNA-ga oli 20 µl. 

DNA-d lisati igasse segutuubi 1 µl. PCR segu aluseks oli 5x HOT FIREPol Blend Master 

Mix with 7,5 mM MgCl2 (Solis BioDyne, Tartu). PCR viidi läbi kasutades Tprofessional 

termotsüklerit (Biometra, Saksamaa) ning proovide analüüs oli järgmine: eelkuumutamine 

toimus 95°C juures ning kestis 13 minutit, sellele järgnes kokku 35 tsüklit kestnud DNA 

denaturatsioon temperatuuril 95̊ C, praimerite seondumine temperatuuril 55̊ C ja DNA 

ahela süntees temperatuuril 72̊ C. Termaaltsükli lõppekstensioon toimus 72̊ C juures ja 

kestis 7 minutit.  

 

Liigispetsiifiline PCR viidi läbi kasutades Hymenoscyphus fraxineus’e praimereid (Riit, et 

al. 2014). Segu koguseks koos proovi DNA-ga oli 20 µl. DNAd lisati igasse segutuubi 1 

µl. PCR segu aluseks oli 5x HOT FIREPol Blend Master Mix with 10 mM MgCl2. 

Termaaltsükkel viidi läbi kasutades Biometra Tprofessional termotsükleerijat järgmiselt: 

proovide eelkuumutamine toimus 95̊ C ning kestis 10 minutit, sellele järgnes kokku 45 

tsüklit kestnud DNA denaturatsioon temperatuuril 94̊ C, praimerite seondumine 

temperatuuril 68̊ C ja DNA ahela süntees temperatuuril 72̊ C. Termaaltsükli 

lõppekstensioon toimus 72̊ C juures ning kestis 7 minutit.  
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Proovidega, mis H. fraxineus’e liigispetsiifiliste praimeritega läbi viidud PCR analüüsis 

andsid positiivse tulemuse, tehti uus liigispetsiifiline PCR analüüs kasutades 

Hymenoscyphus albiduse (mittepatogeenne sarnane sõsarliik) praimereid (Riit et al., 2014). 

Analüüsi lisati kontrolliks ka kaheksa H. fraxinus’e liigispetsiifiliste praimeritega 

negatiivse tulemuse andnud proovi. Seda selleks, et vältida võimalust, kus H. fraxineus’e 

positiivne proov osutub hoopis H. albiduse’ks, kuna tegemist on kahe geneetiliselt väga 

lähedase liigiga. Antud liigi PCR analüüsis: DNA denaturatsioon kestis kokku 35 tsüklit 

sarnasel temperatuuril kui eelpool nimetatud. Praimerite seondumine toimus temperatuuril 

64̊ C ning DNA ahela süntees ning lõppekstensioon kestis sama ajaperioodi ning samadel 

temperatuuridel kui H. fraxineus’e puhul.  

 

Elektrofrees viidi läbi 1%-lisel agaroosigeelil. Elektrofrees kestis 55 minutit ja toimus 75 

voldi juures. Elektrofreesi järgne agaroosi geel visualiseeriti kasutades UV valgust ja 

süsteemi Quantum ST4 (VilberLourmat SAS, Marne-la-Vallee, Prantsusmaa).  
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4. TULEMUSED  

 

4.1 Kogutud seemned 

 

Seemnete DNA analüüsi tulemused näitasid seda, et H. fraxineus’e liigispetsiifilise 

praimeriga (Riit et al. 2014) tehtud testide tulemusena osutusid positiivseks kolmelt puult 

korjatud seemnete proovid. H. albiduse liigispetsiifiliste praimeritega tehtud analüüsi 

tulemused olid negatiivsed, mis tähendab, et kolm positiivset proovi olid nakatunud H. 

fraxineus’ega, ning neil ei esinenud H. albiduse DNAd. Kuna kogu seemneanalüüsi 

kaasatud puude arv oli 22, siis saaresurmaga nakatunud puude osakaal oli kogu valimist ca 

14 %. Kõigi kolme nakatunud puu puhul oli tegemist hariliku saarega (Fraxinus excelsior). 

Positiivsetest proovidest kaks olid korjatud Tartumaalt Vedult 29. septembril 2014. aastal. 

H. fraxineus’ega nakatunud olid nii väliselt terve puu seemned, kui ka väliselt haige puu 

seemned. Kolmas positiivne proov oli korjatud Järvamaalt 16. jaanuaril 2015. aastal, 

tegemist oli seemnetega, mis olid korjatud haigelt puult. Antud tulemused kinnitavad seda, 

et seemnetega on võimalik saaresurma transportida ühest geograafilisest punktist teise, 

samuti näitavad tulemused seda, et haigustunnusteta puul ei pruugi olla haigusest priid 

seemned. Oluline on märkida ka seda, et haigussümptomitega puude seemned ei pruugi 

olla alati saaresurma tekitajaga nakatunud.  

 

 

4.2 Herbaareksemplarid 

 

H. fraxineus’e liigispetsiifiliste praimeritega tehtud DNA analüüs erinevate saare liikide 

herbaareksemplaridele ja korduvate analüüside tulemusena osutusid positiivseks üheksa 

proovi (tabel 1). Milledest 8 oli korjatud ajavahemikul 1959-1976, üks positiivne proov 

pärines 19. sajandi lõpust, s.o 1898. aastast. Positiivseks osutunud proovide väikest arvu 

saab põhjendada herbaarmaterjalide vanusega ning paljudel neist eksemplaridest võis 

seene DNA olla juba liialt degradeerunud. 
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Järgnevale kaardile (joonis 7) on märgitud herbaareksemplaride korjamispiirkonnad, 

positiivseks osutunud proovidega piirkonnad on märgitud punasega. Numbrid joonisel 

põhinevad tabelile 1. 

 

 

Joonis 7. Euroopast kogutud herbaareksemplaride korjamispiirkonnad. Punased tähised 

näitavad saaresurma tekitajaga nakatunud proove (Baaskaart: Google Earth 2015) 
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Järgnevale kaardile (Joonis 8) on kantud Läänemere piirkonnast kogutud 

herbaareksemplaride korjamispiirkonnad. Positiivsete proovide numbrid pärinevad tabelist 

1. 

 

 

Joonis 8. Läänemere ümbrusest korjatud herbaareksemplaride korjamispiirkonnad. 

Punased tähised näitavad saaresurma tekitajaga nakatunud proove (Baaskaart: Google Earth 

2015) 

 

Üks positiivseks osutunud korjamispiirkond asetses Tartus Raadil, sealt korjatud 

herbaareksemplaride seas oli positiivseid proove koguni neli. Üks positiivse prooviga 

piirkond oli ka Saaremaa Viidumäe looduskaitseala. Harjumaal positiivseks osutunud 

korjamispiirkond oli Tallinna Botaanikaaia (TBA) dendraarium. Jõgevamaalt korjatud 

positiivne proov pärines Põltsamaalt ning vahetult Eesti piiri tagant korjatud proov 

Kingissepast, Venemaalt. Vanim korjatud proov pärines Prantsusmaalt Arnos linnast.  

 

Tabelis 1 on antud ülevaade H. fraxineus’ega nakatunud hebaareksemplaridest. Nagu 

tabelist selgub, on kõik üheksa proovi korjatud Euroopast ning nende seas on nii Euroopa 

mõistes eksootpuuliike kui ka Euroopas looduslikult esinevaid liike. Enamusel positiivseks 

osutunud proovidega herbaareksemplaridel olid nähtavad kas lehtede värvuse muutused, 

või leheservade pruunistumine ja kärbumine (vt joonis 12 - 14).  
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Tabel 1. Liigispetsiifilise PCR analüüsi tulemused (vt joonis 9-11) H. fraxineus 

praimeriga. Analüüs on tehtud kõikidele proovidele kahes korduses. Tartust Raadilt sama 

kuupäevaga korjatud pensilvaania saarte puhul on tegemist erinevate proovidega 

 Jrk nr. Liigi nimi 
Eesti keeles 

Liigi nimi 
ladina keeles 

Korjamise 
asukoht 

herbaarlehel 

Korjamise 
kuupäev 

H. fraxineus 
liigispetsiifiline 
PCR  analüüs  

(Riit et al. 
2014)  

1.  Fraxinus 
angustifolia 
subsp. 
Oxycarpa 

Prantsusmaa, 
Arnos 

15.09.1898 Positiivne 

2. Harilik saar Fraxinus 
excelsior 

Saaremaa 
Viidumäe 
looduskaitseala,  

21.09.1959 Positiivne 

3. Lihtlehine 
saar 

Fraxinus 
excelsior var. 
Diversifolia 
 

Põltsamaa 11.07.1961 Positiivne 

4. Pensilvaania 
saar 

Fraxinus 
pennsylvanica 

Tartu, Raadi 
park 

16.07.1973 Positiivne 

5. Pensilvaania 
saar 

F. 
pennsylvanica 

Tartu, Raadi 
park 

16.07.1973 Positiivne 

6. Pensilvaania 
saar 

F. 
pennsylvanica 

Tartu, Raadi 
park 

16.07.1973 Positiivne 

7. Pensilvaania 
saar 

F. 
pennsylvanica 

Tartu, Raadi 
park 

16.07.1973 Positiivne 

8. Pensilvaania 
saar 

F.pennsylvanica TBA 
dendraarium 

20.09.1976 Positiivne 

9. Jõgisaar F. potamophila 
 

Venemaa, 
Kingissepp, 
Viidu park 

10.08.1968 Positiivne 

 

 

Joonis 9. H. fraxineus liigispetsiifilise DNA praimeriga tehtud PCR analüüsi tulemused 

näitavad nakkusega proove geelil tumeda triibuna ning numbrid joonisel on vastavalt 

tabelile 1 (Autori foto). R on referents ja K on kontroll 
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Joonisel esitatud kontrollveergude (K) kaudu tehakse kindlaks see, kas PCR analüüs on 

usaldatav ning pole saastunud.  

 

 5     6     7    R   K

 

Joonis 10. H. fraxineus liigispetsiifilise DNA praimeriga tehtud PCR analüüsi tulemused 

näitavad nakkusega proove geelil tumeda triibuna ning numbrid joonisel on vastavalt 

tabelile 1 (Autori foto). R on referents ja K on kontroll  

 

 

 

Joonis 11.  H. fraxineus liigispetsiifilise DNA praimeriga tehtud PCR analüüsi tulemused 

näitavad nakkusega proove geelil tumeda triibuna ning numbrid joonisel on vastavalt 

tabelile 1 (Autori foto). R on referents ja K on kontroll 
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Joonis 12. Saaresurma liigispetsiifilise praimeriga testimise järel positiivseks osutunud 

herbaareksemplar pärineb Tallinna Botaanikaaia (TBA) herbaariumist (Fraxinus excelsior 

var. diversifolia, Põltsamaa, 11.07.1961).Punane joon viitab proovivõtu kohale (Autori foto) 

 

Punase noolega näidatud piirkonnas (joonis 12) on näha selgelt eristuv lehe värvimuutus, 

antud kohalt pärineb ka H. fraxineus’e liigispetsiifilise praimeriga positiivseks osutunud 

proov. 
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Joonis 13. Saaresurma tekitaja liigispetsiifilise praimeriga testimise järel positiivseks 

osutunud herbaareksemplar, mis pärineb Eesti Maaülikooli dendroloogiaklassi 

herbaariumist (Fraxinus potamophila, Kingisepa Viidu park, 10.08.1968). Punased jooned 

viitavad proovivõtu kohtadele (Autori foto) 

 

Joonise 13 puhul on võimalik noolega näidatud piirkondades märgata tuntavat 

värvimuutust, mis võib viidata H. fraxineus’e nakkusele. Autor võttis proovid 

pruunistunud kohtadelt ning hilisem analüüs kinnitas H. fraxineus’ega nakatumist.  
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Joonis 14. Saaresurma tekitaja liigispetsiifilise DNA praimeriga testimise järel positiivseks 

osutunud herbaareksemplar, mis pärines  Tartu Ülikooli loodusmuuseumi herbaariumist 

(Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Prantsusmaa, Arnos, 13.09.1898). Punased jooned 

viitavad proovivõtu kohtadele (Autori foto) 

 

Joonisel 14 on nooltega näidatud piirkondades näha erinevaid värvimuutusi, mis võivad 

viidata H. fraxineuse nakkusele. Antud eksemplari puhul osutus see ka tõeseks. Mustalt 

laigult võetud proov osutus H. fraxineus’e nakkuspunktiks, mis tõestati liigispetsiifilise 

praimeriga testimise tulemusena. Tegemist on ka kõige varasema nakatunud 

herbaareksemplariga antud töös ja ilmselt kogu Euroopas. Seega on tegemist äärmiselt 

ainulaadse ja olulise prooviga, mis kinnitab saaresurma esinemist Euroopas juba oluliselt 

varasemal perioodil kui seni teada.  
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5. ARUTELU 
 

Uurimuse tulemused ühtivad Cleary et al. (2013) töö tulemustega, kus 8,6 % analüüsiks 

korjatud seemnetest osutusid H. fraxineus’ega nakatunuks. Käesolevas töös oli nakatunud 

seemneid ca 14%, mis on mõnevõrra kõrgem kui Cleary et al. (2013) leidsid. Nemad 

keskendusid ainult haigetelt puudelt korjatud seemnete analüüsile, jättes välja väliselt 

terved puud. 

 

Tulemused näitavad ka seda, et lisaks väliste haigustunnustega puude seemnetele, 

nakatuvad ka väliselt täiesti tervete puude seemned H. fraxineus’ega Antud tulemused 

kinnitavad Cleary et al. (2013) hüpoteesi, mille kohaselt on haigust võimalik levitada 

pikkade vahemaade taha seemnete teel. See, kas nakatunud seemnest kasvavad puud 

automaatselt ka haigustunnustega pole antud ajahetkel veel täielikult selge ning nimetatud 

asjaolu vajab täiendavaid uuringuid. Kuid sellise eksperimendiga on juhendaja 

eestvedamisel Eestis juba alustatud.  

 

Drenkhan et al. (2014) artiklis on tõstatanud hüpoteesi, mille kohaselt on võimalik, et H. 

fraxineus transporditi Euroopasse mandžuuria saare istikutega Kaug-Idast. Samamoodi 

võimalik on seegi, et haigus võidi introdutseerida hoopis nakatunud seemnetega ning 

nendest seemnetest puude kasvatamisega. Kui plaanitav eksperiment kinnitab seda, et 

haigetest seemnetest kasvavad seemikud on samuti nakatunud H. fraxineus’ega, muutub 

hüpotees seemnete transpordiga introdutseerimise võimalusest tõestatuks. Hetkel 

nimetatud küsimust ei saa kinnitada.  

 

Herbaareksemplaride DNA analüüsi tulemused kinnitavad Queloz, et al. (2011) püstitatud 

hüpoteesi, kus arutleti teemal, et H. fraxineus võis olemas olla ka varasematel 

ajaperioodidel, põhjustades lokaalseid infektsioone üksikutel puudel Euroopas ja Aasias, 

kuid need nakkuspunktid mõjutasid vaid üksikuid puid, mitte terveid saarepuistuid nagu 

praegu.  
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H fraxineus on ilmselt invasiivne seenpatogeenpatogeen (Kowalski 2006). Ajaloost on 

teada nii mõnedki teised haiguspuhangud ja tõsised kahjustused, mis on põhjustatud 

invasiivsete seenpatogeenide poolt. Üheks selliseks näiteks on jalakasurm (Ophiostoma 

novo-ulmi), mis põhjustas Euroopas I maailmasõja ajal väga laiaulatuslikku jalakate 

hukkumist ja seda teise tekitaja Ophiostoma ulmi poolt. Sõja käigus ilmselt transporditi 

puitmaterjaliga haigus USA-sse, kus see muteerus ning tekkis uus ja veelgi agressiivsem 

patogeen (Ophiostoma novo-ulmi), mis hiljem toodi Euroopasse tagasi. Seejärel on see uus 

invasiivne liik põhjustanud üle Euroopa tõsiseid kahjustusi (Brasier 1991).  

 

20. sajandi 1990-ndatel aastatel algasid saarikute massilised kahjustused, kõigepealt Poolas 

ning seejärel Leedus. Umbes 10 aastat hiljem avastati probleemi põhjuseks seenpatogeen 

Chalara fraxinea (Kowalski 2006). Alles mõned aastad hiljem avastati, et see on kottseen 

H. fraxineus mis oli levinud juba laialdasel alal Euroopas ning hävitanud terveid 

saarepuistuid (Drenkhan et al. 2012). Nüüdseks on patogeen levinud peaaegu üle kogu 

Euroopa, samuti on leitud seda patogeeni Kaug-Idast ning nimetatud liigile geneetiliselt 

lähedasi sõsarliike samuti samalt alalt (Kirisits et al. 2009, Ogris et al. 2010, Rytkonen et 

al. 2010, Gross et al. 2015). Nimetatud patogeeni käitumusliku muutuse taga võivad olla 

mitmed asjaolud, mida märkisid 2014. aasta uurimuses ka Drenkhan et al. Näiteks võib 

pidada üheks võimalikuks haiguspuhangu faktoriks haiguse enda mingisugust võimalikku 

muteerumist, mis mõnede teatud geenide muutuste või käivitumistega muutsid seene 

tunduvalt agressiivsemaks patogeeniks. Sellise hüpoteesiga kerkib üles õigustatud 

küsimus, et mis võis olla sellise muteerumise põhjuseks? 

Ühe võimalik seletus eelnevalt püstitatud probleemile võib olla kliimamuutus. 

Mingisugused ekstreemsed keskkonnatingimused võisid aktiveerida mingi uue geeni, mis 

omakorda mõjutab just otseselt haiguse patogeensust (Gross et al. 2014).  

Teisalt võib olla mingi ilmastiku ekstreemsus mõjutas peremeestaime ennast selliselt, et 

selle tulemusena olid saared stressis ning patogeenile lihtne saak (Hanso, Drenkhan 2013).  

 

Erinevad autorid (Rytkönen et al. 2011, Bengtsson et al. 2012, Kraj, Kowalski 2013) on 

viidanud oma töödes sellele, et H. fraxineus’e geneetiline varieeruvus populatsiooni sees 

on üsnagi suur võrrelduna erinevustega populatsioonide vahel see omakorda võib viidata 

sellele, et erinevate populatsioonide vahel on toiminud aktiivne geenisiire, mille 

tulemusena on väga tugeva patogeensusega geenid kandunud ühe piirkonna populatsioonilt 

teise piirkonna populatsiooni. Viimast kinnitab seegi, et sarnaseid geene on leitud erinevate 



 30 

populatsioonide vahel (Bengtsson et al. 2012). Sarnane olukord on ajaloos juhtunud just 

jalakasurma puhul, mille esialgne vorm O. ulmi sattus USA-sse, kus toimus geenisiire seal 

eelnevalt leidunud sarnase liigiga, selle tulemusena moodustus uus tunduvalt agressiivsem 

ning patogeensem liik O. novo-ulmi (Brasier 1991). See jalakasurma näide illustreerib väga 

hästi olukorda, kus patogeensust mõjutavad geenid võivad suure tõenäosusega levida ühest 

populatsioonist teise muutes seeläbi ka seene tunduvalt patogeensemaks, agressiivsemaks 

ning vastupidavamaks.  

 

Mis puutub Drenkhan et al. (2014) poolt välja käidud hüpoteesi, mille kohaselt võis 

saaresurm sattuda Euroopasse Kaug-Idast mandžuuria saare introdutseerimise käigus, siis 

antud töös analüüsitud proovide tulemusena see hüpotees tõestust ei leidnud. Vähemalt 

selles osas, et kõigilt kaheteistkümnelt mandžuuria saare herbaareksemplarilt võetud 

proovid osutusid negatiivseks. Mandžuuria saare proovid olid korjatud ajaperioodil 1877-

1982. Seega on proovidega kaetud 105 aastat. Muidugi võib olla võimalik, et haigus toodi 

Euroopasse mandžuuria saarega, millel haiguse tekitaja oli olemas kuid sümptomid 

puudusid. Kaug-Ida proovidest on avastatud H. fraxineus ka sümptomiteta rohelistelt 

lehtedelt (R. Drenkhani suulised andmed). Sellisel juhul võib haigus kanduda edasi 

lähedalasuvatele teistele saare liikidele. Seega on võimalik seegi, et H fraxineus toodi 

Euroopasse juba 19. sajandi lõpus, kus ta lähiajani märkamatult eksisteeris ning aktiveerus 

alles hiljuti eespool nimetatud põhjustel.  

Kõige varasema Eestist võetud positiivse proovina ilmnes selles töös 1959. aastal 

Saaremaalt Viidumäe looduskaitsealalt korjatud proov. Tegemist on ainsa positiivse 

prooviga 1950-ndatest. 1960-ndatel aastatel korjatud proovidest olid positiivsed kaks. 

Seevastu 1970-ndatel aastate proovidest oli positiivseid juba viis. Üllatuslikult pole 1980-

ndatel aastatel korjatud proovide hulgas ühtegi positiivset. Antud töös võeti 1980-ndatel 

aastatel korjatud eksemplaridelt ainult 7 proovi. Proovide vähesus võib olla üheks 

võimalikuks põhjuseks, miks 1980-ndad osutusid antud töös haigusevabaks. 

 

Kõige suurem arv nakatunud saareliike herbaareksemplaride seas oli pensilvaania saarel. 

Tabelis 1 toodud positiivsete proovide hulgas võib arvata, et pensilvaania saar nakatus H. 

fraxineus’ega Lõuna-Eestis millalgi 1970-ndate aastate alguses. Sealt võis patogeen levida 

mujalegi Eestisse. Pensilvaania saare nakatumise põhjuseks võib muidugi olla ka asjaolu, 

et antud puuliik on Euroopas võõrliik ja seetõttu võis kannatada Euroopas olevate 

ilmastiku ekstreemsuste käes. Olenemata kõigest on pensilvaania saare tervislik seisund 
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hetkel võrreldes näiteks musta ja hariliku saarega tunduvalt parem, saaresurm tundub 

kahjustavat pensilvaania saart ning teist Põhja-Ameerikast pärit saareliiki, ameerika saart, 

hetke vaatluste järgi pigem tagasihoidlikult (Tee 2014). 

 

H. fraxineus’e olemasolu Põltsamaal 1961. aastal võib olla seotud sinna lähedusse istutatud 

mandžuuria saartega, mis pärinesid 1948. aastal Leningradist (St. Peterburg) ja Moskvast 

Luuale toodud seemnetest. Vahemärkusena olgu mainitud, et St. Peterburi botaanika aiast 

mandžuuria saart 2013. aastal ei õnnestunud leida. (R. Drenkhani suulised andmed). 

Seemned idandati ning nendest saadud seemikud viidi 1952-1953. aastal kohalikku 

arboreetumisse ja mujale Eestisse (Drenkhan et al. 2014a).  

 

Stress muudab peremeestaime vastupanuvõime haigustekitajatele olulisemaks. Võimalik, 

et H. fraxineus nakataski kõigepealt eksootpuuliike, mis võisid olla enam stressis 

võrrelduna looduslike liikidega. Kuid looduslikku harilikku saart hakkas haigus tõsiemalt 

kahjustama alles 1990-ndate aastate keskpaigas, mil ilmnes mingi seniteadmata oluline 

stressifaktor saarele. Orlikowski et al. (2011) uurimusest ilmnes, et Poola ja Taani hariliku 

saare puistutes on täheldatud vähemalt kolme erineva Phytophthora perekonna liigi 

kahjustusi, kuigi varasemalt peeti saart Phytophthora liikidele üsnagi vastupidavaks (Jung, 

Burgess 2009). Kuid 2004. aastal Poolas tehtud uurimuses täheldati 1-2 aastastel 

saareseemikutel laiaulatuslikku peenjuurte kadu, peajuure taandarengut ning tumepruune 

nekrootilisi laike tüvekaelast kuni 15 cm kõrguseni (Orlikowski et al. 2004 ref. Orlikowski 

et al. 2011). Nende nekrootiliste laikude pinnalt isoleeritud seen osutus morfoloogilise ja 

molekulaarse hinnangu tulemusena Phytopthora plurivora’ks. Antud uuring tõestas, 

Phytopthora liikide rolli saarepuistute jätkuvas allakäigus ja Phytopthora spp. patogeensust 

harilikul saarel (Orlikowski et al. 2011). Võimalik, et Phytopthora liigid on nakatanud 

saart peale seda, kui H. fraxineus on juba vähendanud nende vastupanuvõimet, kuid samas 

ei saa välistada ka varianti, kus mingi väike Phytopthora nakkus just vastupidiselt on 

muutnud hariliku saare vastuvõtlikkust H. fraxineus’ele.  

 

Saaresurma tekitajaga nakatumise järgselt nakatuvad paljud selle haiguse poolt nõrgestatud 

puud paljude teiste nö poolparasiitidega. Sellistest parasiitidest levinum on tuttkülmaseen 

(Armillaria cepistipes), mida leiti 2006. aastal Rootsist ja Leedust (Vasiliauskas et al. 

2006) ning 2009. aastal ka Eestist võetud haigete saare puude tüvedelt (Drenkhan, Hanso 

2009). Täiendavaid analüüse vajab seegi, kas peremeesorganismi surma tingib vaid 
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saaresurm üksi või on selle taga siiski veel ka puud nakatanud mõni külmaseene liik. Või 

on saarte suremine kompleksne nähtus, kus ühte osa etendavad kliimamuutused, s.h 

ekstreemsed ilmastiku muutused (Pautasso et al. 2013, Drenkhan et al. 2014a, Gross et al. 

2014) ning seejärel patogeenid. 
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KOKKUVÕTE 

 

DNA analüüsi tulemusena osutusid H. fraxineus’ega nakatunuks ca 14 % korjatud 

seemnetest, H. fraxineus’ega olid nakatunud nii terve puu seemned, kui ka haigete puude 

seemned. Samuti täidavad DNA analüüsi tulemused ühe töö eesmärkidest, milleks oli välja 

selgitada, kas H. fraxineus esineb lisaks haigete puude seemnetele ka tervete puude 

seemnetel. Tulemused näitavad kokkuvõtlikult seda, et H. fraxineus’e levik puude 

seemnetega on vägagi tõenäoline, eriti olukordades, kus erinevad riigid vahetavad 

omavahel seemnematerjali. Seega leidis kinnitust hüpotees, et just puude seemned võivad 

aidata H. fraxineuse’l levida suurte vahemaade taha.  

 

Herbaareksemplaride DNA analüüsi tulemusena sai täidetud teine töö eesmärk, milleks oli 

välja selgitada see, kas H. fraxineus on Euroopas oluliselt varasem asukas kui eelnevalt 

arvatud. Tulemused kinnitavad seda, et antud seenhaigus on olemas olnud Euroopas juba 

suhteliselt pikka aega ning muutunud ohtlikuks patogeeniks alles hiljuti. Seda kas 

patogeeni agressiivsus on tekkinud haiguse enese geneetilise muutlikuse, kliimamuutustest 

või mõnest teisest seenpatogeenist tingitud peremeestaime nõrgenemise tulemusena vajab 

veel edasisi analüüse.  

 

Drenkhan et al. (2014) tõstatatud hüpotees selle kohta, et H. fraxineus võib olla tahtmatult 

Euroopasse sisse toodud mandžuuria saare introdutseerimise käigus leidis kinnitust 

aspektist, kus enamuse nakatunud saarte läheduses (vastavalt herbaareksemplaridele) 

kasvas samal ajaperioodil mandžuuria saar. Kõigilt kaheteistkümnelt mandžuuria saare 

herbaareksemplarilt võetud proovid osutusid küll negatiivseks, mis näitab, et vähemalt 

uuritud ajaperioodil olulist saaresurma nakkust antud saareliigil ei esinenud. See ei välista 

teiste lähedalasuvate saareliikide nakatamise võimalust. Teise hüpoteesina võis haigus 

Eestisse saabuda ka mandžuuria saare seemnete importimise tulemusena.  
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Autori arvates tuleks edasistes uuringutes teha põhjalik 20. sajandi kliima-analüüs ning 

välja tuua võimalikud muutused, mis toimusid just 1990-ndate aastate alguses või enne 

seda. Mõned olulised seni teadmata muutused ilmastikus võiksid olla hariliku saare 

massilise hävimise üheks initsiaatoriks.  

Edasistes uurimustes võiks välja selgitada M. Ranna dendraariumisse ja Põltsamaale 1950. 

aastate keskel toodud mandžuuria saarte istutamise aja ning täpse päritolu. Autor arvab, et 

antud eksemplarid võiksid pärineda 1952-1953. aastal Luuale ja üle Eesti istutatud 

mandžuuria saarte partiist, mille seemnematerjal võis pärineda St. Peterburgist või 

Moskvast. 
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SEARCHING OF ASH DIEBACK( HYMENOSCYPHUS 
FRAXINEUS) ON THE HERBARIUM SPECIMENS OF 
FRAXINUS SPP. 
 

Abstract 

 

Fraxinus spp.is a family of wooden plants that contains about 70 species of medium to 

large trees. Ash dieback (Hymenoscyphus fraxineus) and its anamorph Chalara fraxinea is 

a relatively recently, during the 1990-s, discovered forest pathogen. It’s known as one of 

the most serious forest pathology problems in Europe at the moment. The pathogen infects 

ashes at all ages. H. fraxineus was detected on the ashes as follows: F. excelsior, F. nigra, 

F. pennsylvanica, F. americana, F. mandshurica, F. sogdiana F. angustifolia, F. chinensis, 

F. ornus.  

 

The objective of the thesis is 1) to find out whether H. fraxineus may have been present 

earlier on the Fraxinus spp. than is now known and 2) to search H. fraxineus on seeds of 

visually healthy and unhealthy hosts. 

The purpose of the thesis is to carry out samples to DNA analysis, which was taken from 

the herbarium specimens and seeds from different Fraxinus species using the species-

specific primers of H. fraxineus.  

 

The DNA analysis carried out with samples taken from seeds showed that ca. 14 % of the 

seeds were infected with the pathogen. That included seeds, which were collected from 

healthy and unhealthy ashes. It shows that disease is everywhere with ashes and the disease 

agent can travel to long distances with seeds. Also the disease can infect both healthy and 

unhealthy looking hosts but also it’s plausible that not all seeds taken from unhealthy trees 

are infected with H. fraxineus. 

 

DNA analysis carried out with samples from herbaria specimens, which showed that 9 

samples were infected by H. fraxineus from all 119 samples The reason why only nine 

samples included H. fraxineus DNA is probably because the degradation of necessary 
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DNA. Eight of the infected samples were found from a time period 1959-1976 in Estonia. 

One of the oldest samples was infected by the disease agent even longer time ago. These 

results show us that the pathogen was present in Europe earlier and has been infecting trees 

a lot longer than previously known.  

 

The oldest infected sample gathered from Estonia dates to a year 1959. It is plausible that 

the disease was introduced to Estonia with seedlings which were planted to Luua and other 

locations in Estonia during 1952-1953. 

 

In authors opinion further investigations concerning climate during the 1990-s and the 

origin of seedlings planted in Jõgeva and Saarema during 1950-s are needed. 

 

The results of this thesis help us to understand the history and behaviour of this pathogen a 
bit better as it is known now. 
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