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Seoses metsamajandamise piirangutega alade osakaalu suurenemisega Eesti metsades 
suureneb üha enam vajadus pöörata tähelepanu lageraie suhtes alternatiivsetele 
uuendusraieviisidele. Männikute uuendamise üheks enim uuritud turberaie võtteks on 
männi loodusliku uuenduse saamine aegjärkse raie abil. Paraku esineb turberaiete 
kasutamisel mitmeid metsakasvatuslikke probleeme, mistõttu leidub praktilises 
metsanduses vähe näiteid nende õnnestumisest. 
Käesoleva töö peamine eesmärk on uurida vanametsa täiuse mõju loodusliku uuenduse 
kasvukiirusele esimesel kümnel aastal pärast aegjärkset raiet ning saadud tulemusi võrrelda 
tänapäeval Eesti metsanduslikus seadusandluses rakendatavate piirangutega aegjärksete 
raiete teostamisel. Tulemuste saamiseks uuriti pohla kasvukohatüübi männikuid, kus 
viimase kümne aasta jooksul oli teostatud aegjärkne raie. Selleks rajati Kagu-Eestisse 10 
proovitükki, kus mõõdeti vanametsa takseertunnused ja inventeeriti kogu kasvanud 
uuendus. Hindamaks uuenduse kasvu mõjutavaid tegureid koguti proovitükkidelt okka- ja 
mullaproovid. 
Töö tulemustest selgus vanametsa täiuse mõju loodusliku uuenduse kõrguskasvule. 
Loodusliku uuenduse kõrguskasv oli oluliselt väiksem lageraiejärgse metsakultuuri 
kasvust. Okkakeemia analüüs näitas lämmastiku sisalduse vähenemist uuenduse okastes 
vanametsa täiuse suurenedes. Parema boniteediklassiga puistus oli loodusliku uuenduse 
okastes rohkem fosforit. Saadud seosed kinnitavad vajadust kehvemaboniteediliste 
männikute uuendamisel vana metsa turbe all viia vanametsa täius eduka loodusliku 
uuenduse saamiseks aegjärkse raie rakendamisel madalamale kui viljakam kasvukoht seda 
nõuaks. Magistritöö põhjal võib soovitada vähendada metsamajandamise eeskirjas 
ettenähtud aegjärkse raie esimese järgu järgset minimaalset täiust seniselt 50 protsendilt 
30-le. 
Töö tulemustel tehtud järeldused toetavad mitmete Eesti metsateadlaste varem soovitatud 
seisukohti aegjärksete raiete rakendamisel. Uurimist vajaks veel loodusliku uuenduse 
kõrguskasv pärast aegjärkse raie viimast raiejärku ehk pärast vanametsa eemaldamist: kui 
kiiresti saavutab vanametsa mõjust vabastatud uuendus lageraiejärgselt rajatud 
männikultuuriga võrdse kõrguskasvu. 
Märksõnad: turberaie, aegjärkne raie, metsa täius, looduslik uuendus, harilik mänd 
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In connection with the increase in the percentage of areas with forest management 
restrictions in Estonian forests, the need to pay more attention to alternative regeneration 
methods grows proportionally. One of the most widely studied alternative methods for pine 
forest regeneration is achieving the natural regeneration of pine by uniform shelterwood 
cutting. Unfortunately, employing shelterwood cutting involves several silvicultural 
problems, therefore there exist only a few successful examples about it in practical forest 
management. 
The main objective of this thesis is to study the effect of overstory density on the growth 
rate of natural regeneration during the first ten years following uniform shelterwood 
cutting, and compare the results with the restrictions applied in current Estonian forestry 
legislation to the performance of uniform shelterwood cutting. For this purpose, pine 
forests of the Rhodococcum site-type were studied where uniform shelterwood cutting had 
been performed over the last ten years. To conduct the study, 10 plots were established in 
south-east Estonia for assessing the overstory trees’ growth parameters and inventorying 
total regeneration. In order to assess the factors that influence regeneration, needle and soil 
samples were collected from the plots. 
The results of the study revealed the effect of overstory density on the height growth of 
natural regeneration. Height growth of natural regeneration was slower than the growth of 
a forest that had been artificially regenerated after clear-cutting. Needle chemistry analysis 
showed a decrease in nitrogen content in the needles of natural regeneration as the 
overstory density increased. In case of forest stands with better quality class, the needles of 
natural regeneration contained more phosphorus. The obtained results refer to the need to 
reduce overstory density to a lower level in lower quality sites than required in fertile sites 
for the successful regeneration of pine forests when employing uniform shelterwood 
cutting. Based on the Master’s thesis, we propose to decrease the minimum overstory 
density required after the establishment cut from 50% (by the current forest management 
regulations) to 30%. 
Conclusions drawn based on the results of the study support the proposals made earlier by 
several Estonian forest researchers regarding the performance of uniform shelterwood 
cutting. Further research is needed to clarify the effect of overstory density on the height 
growth of natural regeneration following the last cutting stage, i.e. after overstory removal: 
how fast will the regeneration, released from the effects of the overstory, achieve equal 
height growth with artificially regenerated pine stand following a clear-cutting. 
Keywords: shelterwood cutting, uniform shelterwood cutting, stand density, natural 
regeneration, Scots pine 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti ja ka kogu Euroopa metsanduse arengu üheks peamiseks tunnuseks on 

jätkusuutlikkus (Eesti metsanduse… 2010). Jätkusuutlik metsandus tähendab ühtlast, 

pidevat ja mitmekülgset metsade majandamist, peab olema tagatud metsade bioloogiline 

mitmekesisus ja tootlikkus praegu ning tulevikus (ibid.). Ühiskonna väärtushoiakud on 

pidevas muutuses ja nii on ka jätkusuutliku metsanduse mõiste aja jooksul muutunud. Üha 

rohkem väärtustatakse keskkonnakaitset kõigis elu- ja majandusvaldkondades. Tänapäeva 

looduskaitse eesmärk on looduse mitmekesisuse ehk elurikkuse säilitamine kõigil selle 

avaldumise tasanditel (Looduskaitse... 2012). See toob endaga kaasa mitmeid piiranguid 

erinevates majandusvaldkondades ja eriti ilmekalt avaldub see metsanduses. 

Metsade kaitse Eestis tugineb eelkõige looduskaitseseadusele (2004), mille järgi 

looduskaitse tähtsaim põhimõte on looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade 

majandusliku kasutamise piiramine (§ 2 lg 1). Kõige suuremat ohtu kaitstavatele metsadele 

nähakse lageraies. Eesti Maaülikooli õppejõud E. Laas on ajakirjas „Eesti Mets” (2012a) 

iseloomustanud kokkuvõtvalt tänapäevaühiskonna hoiakut: „Kui metsas lageraie 

rakendamise järel jääb tükiks ajaks kõrgmetsata suurem või väiksem ruum, siis see kutsub 

esile muutusi seda ruumi elukeskkonnana kasutanute elus ja reaktsioone mitmesuguste 

rühmituste hulgas.” 

„Aastaraamat Eesti Mets 2013” järgi oli Eestis 2013. aastal kaitstavaid metsi 25,3% ehk 

veerand kogu riigi metsamaast. Sellest rangema majanduspiiranguga metsi oli 10,1%, 

nendes on keelatud peaaegu igasugune majandustegevus. Üle 300 000 hektari Eesti 

metsadest moodustavad kaitsemetsad, kus on majandustegevus lubatud erinevate 

piirangutega. Männikud moodustavad kaitstavate metsade pindalast 43,5%, järgnevad 

kaasikud 28,0% ja kuusikud 13,1% (ibid.). 

Seoses metsamajanduspiirangutega alade osakaalu suurenemisega Eesti metsades suureneb 

üha enam vajadus pöörata tähelepanu alternatiivsetele uuendusraieviisidele: turberaiele ja 

ka valikraiele. Männikute uuenemise üheks enim uuritud alternatiivseks võtteks on männi 

loodusliku uuenduse saamine aegjärkse raie abil (Laas, Väät 2004). Varasemad kogemused 
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ja uurimused männi loodusliku uuenduse saamisel on näidanud, et see on edukam 

väherohtuvatel liivmuldadel, mis on õhukese samblakatte ja kõduhorisondiga – valdavalt 

pohla, sambliku ja kanarbiku kasvukohatüübis (Laas, Väät 2004; Laas 2012b). Ka käesolev 

magistritöö keskendub aegjärksete raiete uurimisele pohla kasvukohatüübi männikutes. 

Paraku Eesti metsanduslikus praktikas leidub vähe näiteid turberaiete õnnestumisest. 

Turberaiete teostamine on keerukas, vanametsa eemaldamine mitme võttega tõstab tööde 

kulukust ja raskendab mehhaniseerimist, uuenduse saamine kõrgmetsa turbe all eeldab 

häid metsakasvatuslikke teadmisi ja peremehetunnet (Belials 2004). Lisaks eelnimetatud 

asjaoludele mõjutavad alternatiivraiete edukust ka sobimatud normatiivid Eesti metsanduse 

seadusandluses (Valikraie ja… 2012; Tullus 2015). Arvestades erinevate kasvukoha-

tüüpide metsakasvutingimusi, ei saa turberaieid käsitleda ja rakendada kõikides 

metsatüüpides ühtmoodi (Laas, Väät 2004). 

Käesolev magistritöö keskendub Kagu-Eesti männikutes tehtud aegjärksete raiete 

uurimisele. Magistritööl on kaks põhilist eesmärki: 

• selgitada vanametsa täiuse mõju tekkiva loodusliku uuenduse kasvukiirusele pärast 

aegjärkse raie esimest ja teist raiejärku; 

• võrrelda turberaielangile tekkiva uuenduse ja lageraiejärgselt rajatud männikultuuri 

kasvukäiku. 

Uurimistööks valiti männikud Kagu-Eestis, kus viimase kümne aasta jooksul oli teostatud 

aegjärkse raie esimene või esimesed kaks raiejärku. Mõõtmiste eesmärgiks oli välja 

selgitada vanametsa täiuse mõju uuenduse kasvukiirusele ning tulemusi võrrelda 

tänapäeval Eesti metsanduslikus seadusandluses rakendatavate piirangutega aegjärksete 

raiete teostamisel. 

Tulenevalt uuritud aladel kasvanud loodusliku uuenduse vanuse varieeruvusest 

proovitükkide kaupa saab tulemuste põhjal koostada kasvumudeli aegärksete männikute 

uuenemisest esimese kümne aasta jooksul. Professor Andres Kiviste (1987) noore metsa 

kasvumudelite (lageraiejärgselt rajatud metsakultuuride) abil on võimalik võrrelda kahe 

erineva uuendusraie (lage- ja turberaie) edukust uue metsa saamisel. Võrreldes omavahel 

lageraiejärgselt rajatud metsakultuuri ja turberaie käigus tekkinud loodusliku uuenduse 

kasvukiirust, saame teha ökonoomilisi arvutusi metsa uuendamiseks, kasvatamiseks ja 

ülestöötamiseks. 



7 

 

Magistritöös püstitati järgnevad hüpoteesid: 

• praegused normid vanametsa täiusele pärast aegjärkse raie esimest ja teist järku on 

liialt kõrged, 

• männikute uuendamisel aegjärksete raietega tuleks raieperioodi lühendada kolmelt 

raiejärgult kahele – esimese raie järel viia puistu täius 30%-ni ning järgmise võttega 

likvideerida kõik vanametsa puud, 

• praegused liialt kõrged normatiivid vanametsa täiusele pärast aegjärkset raiet 

tingivad olukorra, kus kaotame oluliselt aegjärksel raiel tekkiva loodusliku 

uuenduse kõrguskasvus võrreldes sama kasvukohatüübi lageraiejärgselt rajatud 

kultuuriga, 

• aegjärkse raie raieperioodi lühendamine ja raiekraadide suurendamine tingivad 

uuenduse hoolduse ja valgustusraie vajaduse ka turberaielangil (sarnaselt 

lageraiejärgselt rajatud kultuuri puhul). 

 

Tänusõnad: 

Magistritöö autor tänab abistava nõu ja jõu eest oma juhendajaid, Eesti Maaülikooli 

Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna professorit Hardi Tullust ja 

nooremteadurit Reimo Lutterit, samuti Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia labori personali, 

kes viisid läbi okka- ja mullakeemia analüüsid. Tänusõnad ka autori isale Viljo Muzakkole, 

kes välitööde teostamisel suureks abiks oli. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 
 

1.1. Aegjärkne raie männikutes kui üks turberaie enim kasutatud meetod 
 

1.1.1. Turberaie ja selle erinevad liigid 

 

Eesti metsaseaduses (2006) on turberaiet käsitletud koos lageraiega kui uuendusraiet (§ 28 

lg 4). Nende raiete peamiseks eesmärgiks on luua tingimused vanametsa uuenemiseks. 

Erinevalt lageraiest, kus langilt raiutakse ühe aasta jooksul kõik puud peale järelkasvu, 

seemne- ja säilikpuude, eemaldatakse turberaie puhul mets korduvate raiejärkudena, mis 

võib aega võtta aastakümneid. Nagu nimigi ütleb, tähendab see uue metsapõlve tekkimise 

soodustamist vanade puude all või nende läheduses (Belials 2004). 

Turberaied jagunevad aegjärkseks raieks, häilraieks ja veerraieks. Aegjärksel raiel 

raiutakse uuendamisele kuuluv mets 10–20 aasta jooksul hajali paiknevate üksikpuudena ja 

uus metsapõlv hakkab kasvama vana metsa turbe all (Metsaseadus 2006, § 30 lg 1, 2). 

Olenevalt puistu raie-eelsest täiusest likvideeritakse kõrgmets 2–3 raiejärguga (Metsa 

majandamise eeskiri 2007, § 5 lg 2). 

Häilraie korral kasvatatakse uus metsapõlv välja vana metsa külgvarjus. Looduslike 

häilude puudumisel rajatakse esimesel raiejärgul hektari kohta kuni viis häilu. Alates 

01.07.2014 on häilu maksimaalseks lubatavaks läbimõõduks 40 m, teisel raiejärgul võib 

häile suurendada kuni 30 m ja kolmanda raiejärguga võib häiludevahelisel alal kõik 

vanametsa puud eemaldada (Metsa majandamise eeskiri 2007, § 5 lg 3). 

Veerraie on kombineeritud raieviis, mille eesmärk on kasvatada uus metsapõlv välja vana 

metsa turbe all ja/või külgvarjus. Alguses raiutakse vana metsa äärest puistu keskmise 

kõrguse laiune riba, mille kõrvalt võib raiuda üksikpuid või häile puistu kõrguse laiuselt 

nii, et täius ei langeks alla 50% (Metsa majandamise eeskiri 2007, § 5 lg 4). Lagedaks 

raiutud ala laiendatakse vastavalt uuenduse tekkele ja kasvule. 
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1.1.2. Turberaiete eelised ja puudused 

 

Turberaiete kasuks ja kahjuks on läbi aegade peetud mitmeid vastakaid arvamusi. Ajakirjas 

„Eesti Mets“ on Laas (2012a) turberaiete eelisteks toonud välja järgmised seisukohad: 

• heade seemneaastate korral jääb ära metsa kultiveerimine, seega uuendamiskulud 

on rahuldava uuendusega turberaiel väiksemad võrreldes raiestiku kultiveerimisega 

taimede istutamise või seemnete külvamise teel; 

• jätkub eelmises metsapõlves loodusliku konkurentsi käigus elujõulisemaks 

osutunud ning hooldusraietel säilitatud genotüüpide põlvnemine järgmises 

metsapõlv-konnas; 

• parematesse valgustingimustesse sattunud ning vähenenud juurkonkurentsi 

tingimustes suureneb säilitatavatel puudel aastarõngaste laius peamiselt tüve allosas 

ning paraneb seemnekandvus; 

• männikärsakas kahjustab aegjärkse raie korral okaspuu loodusliku järelkasvu taimi 

vähem kui istutatud taimi lageraiestikel; 

• männi III ja IV boniteedi kasvualadel suureneb koos valgustatusega pohla, leesika 

ja sinika saagikus ning kanarbiku õitsemine. See parandab metsalindude toidubaasi 

ja suurendab metsa kõrvalkasutuse võimalusi. 

Tähtsamateks negatiivseteks turberaietega kaasnevateks nähtusteks on Tullus (2012) ja 

Laas (2012a) maininud järgmisi seisukohti: 

• puistute hõrendamise järel peamiselt aegjärkse raiega võivad suureneda tormi-

kahjustused; 

• raskendatud raietehnika kasutamine ja vajadus vanamets eemaldada mitme 

raiejärguga muudavad puidu ülestöötamise maksumuse tunduvalt kallimaks kui 

lageraie korral; 

• maapinna mineraliseerimine on keerukam kui raiestikel ja selle käigus võidakse 

vigastada kasvama jäetud puid ja olemasolevat järelkasvu; 

• eelkõige vanade puude juurkonkurentsi, aga ka valguse vähesuse tõttu on uuenduse 

kõrguskasv väiksem võrreldes raiestike uuenduse kõrguskasvuga; 

• summaarne maapinna tallamine kõigi raiejärkude peale kokku osutub suuremaks 

kui ühe võttega tehtava lageraie korral. 
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Erinevaid tähelepanekuid turberaiete efektiivsusest on teinud ka mitmed teised autorid. 

Valkoneni (2000) järgi aitab vana mets tasakaalustada järske temperatuuri kõikumisi ning 

taandada põua mõju, mis mõlemad võivad uuendust kahjustada. Samuti vähendab turbe 

olemasolu külmakahjustusi ning rohttaimestiku konkurentsi (Sundkvist 1994). Praktilised 

kogemused näitavad, et vana metsa varjus tekkivad noored puud kasvavad aeglasemalt 

ning metsaomanik kaotab võrreldes lageraiejärgselt rajatava metsakultuuriga mitme aasta 

puidu juurdekasvu (Laas, Väät 2004). Samas säilib turberaiega majandatavas metsas 

geneetiline järjepidevus ning ka bioloogiline mitmekesisus on suurem kui lageraiega 

majandatavas metsas. 

Turberaiega seotud riskidest toovad erinevad autorid kõige enam esile turberaietega 

harvendatud puistute tormihellust (Belials 2004, Tuiskvere 1993). Tormikahjustuste 

vältimiseks on vajalik turberaieks valitud metsaosa läänepoolne küljevarje. Samuti ei tohi 

tuulekahjustuste vältimiseks turberaieid teha liigniisketel ja juurepessust nakatanud aladel 

(Laas 2012a). 

Lähtudes majanduslikust tasuvusest, saab turberaiel kokku hoida uue metsa rajamise kulud, 

kuid raietööde keerukus ja selle teostus mitmes etapis muudavad vana metsa ülestöötamise 

kulukamaks (Hanell jt 2000). Samuti on probleemiks metsa ülestöötamisega kaasnevad 

kahjustused uuendusele ja kasvavatele puudele, mille vältimiseks otsitakse Skandinaavias 

ja mujal, uusi, paremaid lahendusi (Glöde, Sikström 2001). 

 

 

1.1.3. Aegjärkne raie 

 

Looduskaitseliste piirangutega koormatud alade majandamisel on metsamajandamiskavade 

soovitustes nähtud sageli aegjärkset raiet. Sealjuures on metsaomanikel ja looduskaitsjatel 

mõnevõrra erinev arusaam turberaietest. Metsakasvatajate soov on saada kiiresti küpse 

metsa asemele sobiva peapuuliigi uuendus, looduskaitsjate peaeesmärk on pikendada vana 

puistu eluiga (Laas 2012a). 

Aegjärkse raie ehk hajaliraie (Laas 2012b) korral uuendatakse küps puistu ühtlaselt 

ülarinnet harvendades üle kogu raielangi 2 või 3 raiejärguga (Metsaseadus 2006, § 30 lg 1, 

2). Järkude arv ja kordusperiood sõltuvad puuliigist, täiusest ja järelkasvu või II rinde 



11 

 

olemasolust ning raie võib kesta 10–20 aastat (Metsa majandamise eeskiri 2007, § 5 lg 2). 

Michelson (1943) on pidanud klassikalist hajaliraiet 3-järguliseks: seemendus-, valgustus- 

ja koristusraiejärk. Esimese kahe raiejärgu peamisteks muutusteks on valgustatuse ja tuule 

läbivuse suurenemine ning puude juurkonkurentsi vähenemine säilivas puistus. Selle 

tulemusena suureneb rohttaimestiku katvus (eriti viljakamates kasvukohatüüpides), puude 

tuuleheidete hulk ja käbikandvus (Laas 2012b). Viimase järgu eesmärk on likvideerida 

alles jäänud vana metsa puud. 

Uuenduse kordaminekuks on oluline teha raiejärgud õigel ajal. Jäetud turbepuud pakuvad 

küll oma turvet ka edaspidi, kuid õige pea hakkavad nad konkureerima uuendusega 

toitainete, vee ja kasvuruumi pärast (Tullus 2014). On oluline arvestada, et ülarinde 

eemaldamisega kaob vana metsa kaitse ning võib suureneda taimede suremus 

turbefunktsiooni kadumise tõttu (suureneb mullatemperatuuri kõikumine, aurumine ning 

alustaimestiku konkurents) – seetõttu ei saa turvet liiga vara eemaldada (Nilsson jt 2002). 

Laasi (2012b) sõnul võiks koristusraiet teha siis, kui elujõuline järelkasv on keskmiselt 

0,5–0,6 meetri kõrgune ja seda on 2000–2500 taime hektari kohta. Vastavalt metsa 

majandamise eeskirjale (2007) piisab viimase raiejärgu tegemiseks 1500-st 0,5-meetri 

pikkusest taimest hektari kohta (§ 5 lg 6). 

 

 

1.1.4. Aegjärkse raie rakendatavus ja seadusandlusest tulenevad piirangud 

 

Puude kasvutingimused erinevates metsatüüpides on niivõrd erinevad, et ka soovitused 

metsade majandamiseks peaksid olema esitatud metsatüübiti või vähemalt enamuspuuliigi 

või kasvukohatüübi järgi (Laas, Väät 2004). Aegjärkne raie on sobiv uuendusraieviis 

muldadel, kus pärast ülarinde hõrendamist ei intensiivistu rohurinde kasv ning samuti 

puistutes, kus on eelnevalt olemas elujõuline kuuse järelkasv või teine rinne (Belials 2004). 

Kuna ülarinde hõrendamine toob lisaks valgustingimuste paranemisele kaasa ka puistu 

suurema avatuse tuulele, on aegjärksed raied sobimatud kuusikutes ja liigniisketel 

muldadel (Laas 2012a). 

Varasemate aastakümnete kogemused on näidanud, et männi loodusliku uuenduse saamine 

on võimalik peamiselt kuivematel liivmuldadel, milleks on pohla, sambliku ja kanarbiku 

kasvukohatüübi männikud (Laas, Väät 2004; Laas 2012b; Tullus 2014). Laas ja Väät 
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(2004) soovitavad enne aegjärkset raiet viia puistu täiuse eelnevalt madalamale, et see ei 

oleks üle 70% (80%) – selline puistu kannab endaga edaspidi väiksemat riski 

tormikahjustuste ees. Praeguse kolme raiejärgu asemel peavad Laas ja Väät õigeks 

männikus täiusega 60–70% kasutada vaid kaht raiejärku, mille vaheajaks oleks 

metsaseadusega (2006) lubatud minimaalne raievahe – 5 aastat (§30 lg 2). Seejuures on 

vana puistu täius vaja I raiejärguga viia 40%-ni. Suurema raievahe või täiuse korral 

männiuuenduse kõrguskasv pidurdub või väheneb. 

Praegune metsa majandamise eeskiri (2007, § 5 lg 2) lubab puistus täiusega 65% ja enam 

viia ülarinde täiuse pärast esimest raiejärku 50%-ni, sealt edasi 30%-ni ja viimase 

raiejärguga koristada allesjäänud puud. Teise raiejärgu võib teha, kui langil kasvab 

järelkasvu elujõulisi 0,3-meetri kõrguseid puid vähemalt 1000 tükki ühe hektari kohta 

(ibid. § 5 lg 5) ning enne viimast raiejärku peab langil kasvama vähemalt 1500 0,5-meetri 

pikkust taime hektaril (ibid. § 5 lg 6). 

Laas ja Väät (2004) toonitavad, et raiel säilitatavate puude vajalik arv sõltub kasvukoha 

viljakusest: mida vaesema liivmullaga on tegemist, seda vähem turbepuid tuleks jätta. 

Sealjuures on uuenduse kasvu seisukohalt olulised tunnused eelkõige allesjäetav ülarinde 

puude arv ja täius, vähem olulisem on aga väljaraie protsent (Laas 2012b). Laas ja Väät on 

oma uuringutes leidnud, et mida madalamaks jäi puistu täius peale I raiejärku, seda rohkem 

kasvas männitaimi hektari kohta. Samas on mitmed autorid leidnud, et väljaraie mahu 

ulatus ja allesjäetavate puude hulk ei ole mitte niivõrd oluline taimede esmasel tekkel 

(arvukusel), kuivõrd järgnevatel kasvuaastatel ja kõrguskasvu kujunemisel (Erefur jt 2008, 

Soolman 2014). Mida kauem säilitatakse uuenduse tekkejärgselt ülarinnet, seda raskem on 

soodsatesse tingimustesse sattudes hilisem noorte taimede juurdekasvu normaliseerumine 

(Tesch, Mann 1991). 

Raielangi uuenemise soodustamiseks tuleb aegjärkse raie I järgu järel kindlasti rakendada 

maapinna ettevalmistamist ehk mineraliseerimist (Laas, Väät 2004; Tesch, Mann 1991). 

Maapinna mineraliseerimisega luuakse seemnete idanemiseks soodne keskkond – 

lõhutakse sambla- ja rohukamar ning suurendatakse vee kättesaadavust mullast (Barbeito jt 

2011). Jäärats jt (2012) on leidnud, et männiuuenduse arvukus ja kasv olid mineraliseeritud 

katsealadel oluliselt suuremad kui mineraliseerimata katsealadel – ettevalmistamata 

maapinnaga raielangil on seemnete jõudmine mineraalpinnasesse ja idanemine läbi 

sambla- ja rohukamara raskendatud. Lisaks seemnete idanemisele parandab maapinna 
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mineraliseerimine oluliselt ka noorte taimede kõrguskasvu (Karlsson, Örlander 2000). 

Sarnaselt lageraiejärgselt rajatud kultuuridele vajab ka turberaielankidele tekkiv 

männiuuendus hilisemat hooldust (Tesch, Mann 1991, Tullus 2014). 

 

 

1.1.5. Männikute aegjärksed raied Põhjamaades 

 

Soomes pole uuendusraiete osas turberaiete alarühma ja seal on männi loodusliku 

uuendamise peamiseks meetodiks seemnepuuraie (siemenpuuhakkuu), mis on Eestis 

kasutatava seemnepuudega lageraie ja hajaliraie vahepealne meetod (Laas 2012b). 

Seemnepuud eemaldatakse enamasti ühe võttega kohe pärast loodusliku uuenduse teket, 

tavaliselt 5–7 aasta möödumisel raiest (Eksperthinnang… 2010). Puude tormikindluse 

parandamiseks tehakse enne seemnepuuraiet viimane harvendusraie 10–15 aastat enne 

uuendamisraiet (ibid.). Harvendusraiete vajadust enne turberaieid on toonitanud ka Eesti 

metsateadlased Laas ja Väät (2004). 

Männi seemnepuuraiel jäetakse Soomes hajali üle langi 50–150 tervet seemnepuud hektari 

kohta (Valkonen 2000). Rootsis jääb see arv tavaliselt 20–160 vahele (Beland jt 2000). 

Kubini (1998) järgi on Soomes soovitatud männi loodusliku uuenduse saamiseks raiet 

mitmesuguse alles jäetava puude arvuga: 10…50…75…100…150 mändi hektari kohta. 

Viimased kaks oleksid Laasi ja Väädi (2004) sõnul meie metsanduses aegjärkse raie I järgu 

järgne puude arv, esimesed kolm aga seemnepuude arv lageraiel. Karlsson (2000) on 

maininud, et kui hektari kohta jäetakse 50–150 puud, on tegu seemendava puistuga; kui üle 

150 puu, võib puistu klassifitseerida turbepuistuks – puude arvul üle 150 tk/ha hakkab 

lisaks vanametsa puude juurkonkurentsile männiuuenduse kõrguskasvu mõjutama ka 

ülarinde võrade liitus. 

Soomes on viljakatel kasvukohtadel kasutatav männi seemnepuude arv suurem ja 

kuivematel ning vähemviljakatel aladel väiksem (Laas 2012b). Eestis see-eest kehtivad 

turberaietele esitatavad nõuded erinevates metsatüüpides ühtmoodi. Siit tulenevalt on 

uuendusraiete osas Eesti ja Soome vahel küllaltki suur erinevus: Soomes on eesmärgiks 

võimalikult kiiresti saada raielangile okaspuu uuendus ja likvideerida vana metsa osad, 

Eestis aga hoida vana metsa võimalikult kaua alles (ibid.). Ka Eesti metsanduses tuleks 
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raiete rakendamisel varasemast enam arvestada konkreetse puuliigi ja kasvukohatüübi 

omadusi (Laas 2012b, Valikraie ja… 2012). 

 

 

1.1.6. Aegjärkse raie ja lageraie võrdlus 

 

Turberaiel on küll mitmeid eeliseid võrreldes lageraiega (vähenevad otsesed kulutused 

lankide uuendamiseks, vanametsa turve pakub kaitset tekkivale uuendusele, toimub 

olemasolevate genotüüpide jätkumine järgmises põlvkonnas ja mitmeid teisi), kuid 

aegjärkse raie suurimateks puudusteks lageraiega võrreldes on erinevad autorid välja 

toonud turberaiel tekkiva uuenduse väiksema kõrguskasvu (Nilsson jt 2002; Strand jt 2006; 

Erefur jt 2008; Laas, Väät 2004) ja kallima puidu ülestöötamise hinna (Tkatšenko 1958; 

Hanell jt 2000; Laas, Väät 2004). 

Turberaiete uuenemist on jälginud Nilsson jt (2002), kes leidsid, et aegjärksel raiel on 

uuenduse kõrguskasv väiksem kui raiesmikule tekkiva uuenduse korral. Sama fakti 

kinnitavad ka Strand jt (2006), kelle uurimuste tulemusel oli hariliku männi juurdekasv 

lageraiealadel oluliselt suurem võrreldes turbepuudega majandatud puistus. Seejuures 

selgus, et turbepuude lähedusel oli suurem kasvu pärssiv mõju, kui puistu avatusel. Erefur 

jt (2008) viisid Rootsis läbi uurimuse, millest järeldus, et valgusrežiimil on uuenduse 

kõrguskasvule märksa suurem mõju, kui toitainete kättesaadavusel. Niisiis on mõlema 

energiaressursi – toitainete ja päikesevalguse – olemasolu ja kättesaadavus väga paljuski 

mõjutatud raielangile kasvama jäetud seemne- ehk turbepuude arvust. 

Metsaomanikule võib jääda mulje, et looduslikult (eriti aegjärkse raiega) saadud uuendus 

ei maksa midagi (Laas, Väät 2004). Üldiselt kasvab raie- ja veotöödel tootlikkus koos 

pindalaühiku kohta ülestöötatava metsamaterjali hulga suurenemisega (Tkatšenko, 1958). 

Turberaietööde maksumust on uurinud ja saadud puidu ülestöötamise kulusid lageraiega 

võrrelnud ka Hanell jt (2000). Selgus, et 15 hektari suurusel alal kujunes turberaie käigus 

ülestöötatud puidu hind lageraiega võrreldes koguni 15% kallimaks. Seega eelneb 

aegjärkse raie loodusliku metsauuenduse saamisele uuendusraiekulude suurenemine (Laas, 

Väät 2004). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Sobivate puistute valik 
 

Puistute valikul olid selgelt piiritletud tingimused. Vaja oli leida soovitavalt pohla 

kasvukohatüübi männikud, kus viimase 10 aasta jooksul oli teostatud aegjärkne raie. 

Turberaiealadel pidi eelnevalt olema fikseeritud raiejärkude tegemise aasta, et võimalikult 

täpselt hinnata langile tekkinud uuenduse vanust. Ühel raielangil (takseereraldusel) võis 

teha mitu proovitükki tulenevalt eraldise suurusest, reljeefist, vana metsa täiuse ja 

loodusliku uuenduse arvukuse varieeruvusest puistu piires. Alad valiti selliselt, et kokku 

oleks võimalik teha 10 proovitükki. 

RMK Kagu regiooni metsakasvataja Kaarel Tiganiku käest oli võimalus küsida nimekiri 

Põlva- ja Võrumaa aegjärkse raiega majandatud männikutest. Kuna häid näiteid pohla 

kasvukohatüübi aegjärkse raiega majandatud männikutest, kus oleks fikseeritud esimese 

või esimese kahe raiejärgu tegemise aasta, esines küllaltki vähe, oli sobivate eraldiste 

leidmine üsna keerukas. Sellest tulenevalt varieerub proovitükkide kasvukohatüüp E. 

Lõhmuse (2004) ordinatsiooniskeemi järgi jänesekapsa-pohlast kuni pohlani, kohati kuni 

pohla-sambliku piirini. Raiete tegemise aastad jäävad vahemikku 2001–2009, kuid nagu 

välitöödel selgus, ei ühti Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt saadud raieaastad sageli 

proovitükkidel loendatud uuenduse vanusega. 

Kõik mõõtealad asuvad Põlva maakonnas: 3 neist Veriora vallas endises Ilumetsa 

metskonnas, 5 Orava vallas endises Orava metskonnas ja viimased 2 proovitükki Kanepi 

vallas endises Erastvere metskonnas (joonis 1). 
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Joonis 1. Proovitükkide asukohad kaardil 

 
 

2.2. Mõõtealade tähistamine 
 

Uurimistöös kasutati ringproovitükke suurusega 0,1 hektarit (raadiusega 17,85 meetrit). 

Ringproovitükid valiti selliselt, et nad ei jääks langi serva ning juhul, kui eraldisel tehti 

mitu mõõtmisala, oli eesmärk neid hajutada. Kõik proovitükid tähistati nii looduses kui ka 

kaardil. Looduses tähistab ringi tsentrit immutatud puidust post, millel on kirjas vastava 

mõõtmisala number (PRT 1, PRT 2, ... PRT 10). Kaardile on proovitükkide tsentrid 

mõõdistatud väliarvutiga Panasonic CF-U1 ning igale punktile antud vastava mõõtmisala 

number (PRT1, PRT2, … PRT10). Ringide piiride määramiseks looduses kasutati tavalist 

kokkukeritavat mõõdulinti ja aerosooli. Alad tähistati selliselt, et seal oleks ka tulevikus 

võimalik inventeerida tekkinud uuendust ja mõõta ringi sisse jäävaid vana metsa puid. 
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2.3. Välimõõtmised 
 

2.3.1. Ülarinde täius 

 

Uurimistöö üheks eesmärgiks oli selgitada vanametsa täiuse mõju tekkiva uuenduse 

kasvukiirusele. Ülarinde täiuse leidmiseks kasutati kaht erinevat moodust: 

1) igal proovitükil on mõõdetud kõikide vanametsa puude rinnasdiameeter ja 10 puu 

kõrgus; 

2) igal proovitükil on tehtud 9 Bitterlichi relaskoobi ringlugemit. 

Mõlema variandi korral saame leida I rinde täiuse uuritaval mõõtmisalal. Esimene meetod 

annab meile täpse puistu tagavara ja täiuse, samas nõuab antud meetod rohkem aega nii 

metsas kui ka hiljem arvutusi tehes. Mõõta tuli kõigi I rinde puude diameeter ning 

vähemalt 10 puu kõrgused igal proovitükil. Mõõdetud diameetri ja kõrguse paaride abil on 

arvutatud I rinde tagavara ja sealt tulenevalt täius, samuti leitud keskmine ülarinde 

rinnasdiameeter ja kõrgus proovitüki kohta. 

Tavametsanduses on puistu täiuse leidmiseks kõige kiirem ja enim levinud moodus 

Bitterlichi ringlugem. Selleks kasutatakse lihtrelaskoopi, millega loendatakse kõik ringi 

jäävad puud. Tulemuseks on puistu rinnaspindala (m²/ha) lugemi teostamise kohas. 

Käesolevas uurimuses on igal proovitükil tehtud 9 Bitterlichi ringlugemit, seejärel arvutati 

proovitüki keskmine rinnaspindala ning leiti selle suhe normaalpuistu rinnaspindalasse 

(arvestades iga proovitüki keskmist kõrgust). Antud meetod on kiire ja lihtne, annab 

arvestatava tulemi, kuid jääb täpsuselt alla puude kluppimisandmete põhjal rehkendatud 

tulemusele. 

Proovitükid valiti selliselt, et vanametsa täius erinevatel proovitükkidel oleks võimalikult 

erinev. Esineb eraldisi, kus on teostatud kaks raiejärku ning ülarinde täius viidud seeläbi 

madalale (~30%-ni). Sellistes puistutes jääbki proovitükile 5–10 puud. Samas esineb 

eraldisi, kus esimese järgu väljaraie on olnud väga nõrk, jättes mulje, et tegu on pigem 

harvendusraiega. 

Puude diameetrid klupiti mehhaanilise klupiga ühe sentimeetri täpsusega. Puude pikkused 

mõõdeti laserkaugusmõõtjaga TruPulse 200 täpsusega 0,1 meetrit. Ringlugemite 

tegemiseks kasutati tavalist kolme avaga Bitterlichi lihtrelaskoopi, rakendades igal 
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loendamisel vaateava suhet 1:50. Lugemid on teostatud igal proovitükil kindla skeemi 

kohaselt (joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Bitterlichi ringlugemite asukohad proovitükil 

 

 

2.3.2. Uuenduse inventeerimine 

 

Uuenduse inventeerimine oli uurimistöö välitööde kõige mahukam etapp. Kogu 

proovitükkidele jääv männi ja ka teiste puuliikide järelkasv loendati ja jagati erinevatesse 

kõrgusklassidesse. Üles täheldati uuendus alates 5-sentimeetri pikkusest taimest kuni 3-

meetriseni ja enam (tabel 1). Taimede ülesmärkimisel kasutati tavametsanduses puude 

kluppimisel laialt levinud n-ö „tippimise” meetodit. 

Kõrgusklasside eesmärk on anda ülevaade puistu järelkasvu kõrguse jagunemisest 

mõõtmisalal. Teiste puuliikide loendamine lisaks männile näitab valgustusraie vajadust 

aegjärkse raiega majandatavas puistus. 

 

 



19 

 

Tabel 1. Alustabel uuenduse inventeerimiseks kõrgusklasside kaupa 

Kõrgusklass, 
m 

Arv, tk/prt-l 

mänd haab kask kuusk 

…-0,25 

0,26-0,50 

0,51-1,00 

1,01-1,50 

1,51-2,0 

2,01-2,5 

2,51-3,0 

3,0-….. 

Kokku taimi 
 

Kolmest enim esindatud kõrgusklassist valiti kokku 10 mudelpuud iseloomustamaks 

uuritava proovitüki uuenduse keskmist kõrgust, viimase kolme aasta juurdekasvu ja vanust. 

Igal mudelpuul on oma number, mis tähistati looduses plastmassist sildiga. Nummerdatud 

puud on valitud proovitüki tsentri lähedalt, juhuks kui tekib vajadus neid üles leida ja/või 

järgnevatel aastatel üle mõõta. 

 

 

2.3.3. Okkaanalüüs 

 

Lisaks uuenduse inventeerimisele koguti igalt proovitükilt 4 grammi toorest okkamassi 

uuenduse puude ülemise männase külgvõrsetelt. Okkamass koguti mõõtmisala tsentri 

lähedalt, et võimalikult täpselt iseloomustada inventeeritud alal kasvavate vanametsa 

puude mõju uuenduse valgustingimustele ja juurkonkurentsile. Proovitüki servaaladel 

avaldub uuenduse kasvule ka ringist välja jäävate puude mõju. 

Toored okkad koguti paberkotti ja kuivatati. Kuivatatud okkad saadeti edasi keemiliseks 

analüüsiks Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia laborisse. Analüüsi tulemuste põhjal hinnati 

proovitükil kasvavate männitaimede okaste lämmastiku (N, %) sisaldust Kjeldhali 

meetodil ning fosfori (P, %), kaaliumi (K, %), kaltsiumi (Ca, %) ja magneesiumi (Mg, %) 

sisaldust Kjeldhali märgtuhasuse meetodil. Erinevate toiteelementide rohkus või puudus 

taimede okastes annab meile ettekujutuse puistu valgus- ja toitainetingimustest ning sellest, 

kui hästi on puud toitained omastanud. 
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2.3.4. Mullaproovid 

 

Puistu toitainetingimuste iseloomustamiseks koguti igalt proovitükilt ka mullaproovid. 

Igalt proovitükilt koguti 1 kilogramm mulla mineraalosa proovitüki keskkoha lähedalt (2 

meetri raadiuse ulatuses proovitüki tsentrist). Üldistavate tulemuste saamiseks koguti neli 

mullaproovi, neljast erinevast ilmakaarest ja segati üheks koondprooviks. Hindamaks 

ainult mulla mineraalosas olevate toitainete kättesaadavust võeti proovid mulla pindmisest 

10 cm paksusest mineraalosakihist, kõdu- ja toorhuumushorisont eemaldati enne proovide 

võtmist. Proovitükilt võetud mullaproovid koguti kilekotti ja nummerdati vastava 

proovitüki numbriga. Nummerdatud proovid saadeti edasi keemiliseks analüüsiks Eesti 

Maaülikooli taimefüsioloogia laborisse, kus määrati üldlämmastik (N, %) Kjeldhahli 

meetodil, omastatavad fosfor (P, mg/kg) ja kaalium (K, mg/kg) AL-

(ammooniumlaktaatlahustuv) meetodil ning magneesium (Mg, mg/kg) ja kaltsium (Ca, 

mg/kg) ammooniumatsetaadi 1M (pH=7.0) lahusest. 

 

 

2.4. Andmetöötlus 
 

Välitööde käigus kogutud andmed sisestati proovitükkide kaupa MS Exceli keskkonda, kus 

teostati andmete esmane analüüs. Iga mõõtmisala kohta leiti keskmised suurused I rinde 

(vana metsa) ja looduslikku uuendust iseloomustavate näitajate kohta (lisa 1). Pärast 

esmast andmetöötlust MS Excelis koondati andmed erinevatesse koondtabelitesse, et 

teostada edasine analüüs vabavarana kättesaadavas statistikaprogrammis R (R CoreTeam 

2014). 

I rinde puude mõõtmisel saadud andmed sisestati Metsaekspert OÜ-s kasutatavasse 

kluppimisandmete töötlemiseks loodud arvutusprogrammi KLAND. Sisestatud puude 

rinnasdiameetri ja diameetri-kõrguspaaride põhjal arvutab programm puistu keskmise 

rinnasdiameetri, kõrguse, tagavara ja täiuse. Kluppimisandmete põhjal arvutatud 

tulemustest on magistritöös kasutatud peamiselt ülarinde täiust, mida võrreldi Bitterlichi 

ringlugemi abil leitud täiusega. Vana metsa täius mõlema meetodi puhul osutus küllaltki 

sarnaseks varieerudes proovitükkide siseselt 1–7,6%. Edasiste jooniste ja iseloomustuste 

tegemisel on kasutatud Bitterlichi ringlugemi meetodil leitud tulemusi. 
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Lageraiejärgselt rajatud kultuuri kõrguskasvu prognoosimiseks (lisa 2) kasutati A. Kiviste 

(1987) koostatud kasvumudelit. See on männinoorendiku kasvukäigumudel, mille 

sisendiks on eeldatav (oletatav) tulevikumetsa H100 (kõrgus 100 a vanuses). Mudel 

tugineb Mitscherlichi funktsioonile, mis leitakse järgmiselt: 

� � 7,6 �
���

����
, T – käänupunkti ehk kõrguse jooksva juurdekasvu maksimumi vanus; 

� � 0,01 �
�,��

�
,  c – funktsiooni üks parameeter; 


 � exp	�� ∗ �� , k – funktsiooni teine parameeter; 

H∞ �
	���


����
����∗���ˆ�
, H  – funktsiooni piirkõrgus, m; 

� � �∞� �1 � exp�� ∗ ���ˆ
,      H – männinoorendiku kõrgus meetrites vanuses A, m. 

Andmete sobivust normaaljaotusele kontrolliti Shapiro-Wilk testiga. Männiuuenduse okka 

toitainete sisalduse ja vana metsa takseertunnuste ning okka- ja mullakeemia vaheliste 

seoste leidmiseks kasutati lineaarset regressioonanalüüsi, kus seoste sobivuse hindamiseks 

kasutati determinatsioonikordajat (R2), korrelatsioonikordajat (R) ning olulisuse tõenäosust 

(p). Mulla toitainete sisalduse ja uuenduse okka toitainete sisalduse vahel ei leitud 

statistiliselt usaldatavaid seoseid, mistõttu ei esitata seoseid ka tulemuste ja arutelu 

peatükis. 

Aegjärkse raie loodusliku uuenduse kõrguskasvu võrdlemiseks A. Kiviste (1987) poolt 

koostatud männinoorendike kõrguskasvu mudeliga jagati uuritavad katsealad kolme 

rühma, võtteks aluseks vana metsa täiused turberaiel: madal täius ehk 25–35% 

(proovitükid V ja VI); keskmine täius ehk 40–50% (proovitükid I, II, IV, VII, VIII, IX ja 

X); kõrge täius ehk 77% (proovitükk III). Täiuseklasside 25–35% ja 77% andmestikud 

polnud vanuselise jaotuse ebaühtluse ja andmete vähesuse tõttu sobilikud männiuuenduse 

kõrguskasvu ja kõrguse juurdekasvu modelleerimiseks, mistõttu kasutati mittelineaarset 

andmete lähendamist ainult täiuseklassile 40–50%. Kõikide statistiliste analüüside korral 

kasutati olulisuse nivood p-value<0.05. 

  



22 

 

 

 

3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Uuritud puistute lühiiseloomustus 
 

Uuritud puistud olid puhtmännikud, kus viimase 10 aasta jooksul oli teostatud aegjärkne 

raie. Kõik puistud jäid Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt hallatavatele aladele Põlva 

maakonnas. Paljud eraldised olid piisavalt suured, et sinna rajada hajutatult mitu 

proovitükki. Kokku uuriti viit erinevat puistut, kuhu moodustati kümme 0,1-ha suurust 

püsiproovitükki. 

Uuritud männikud jäid valdavalt pohla kasvukohatüüpi, varieerudes E. Lõhmuse (2004) 

ordinatsiooniskeemi järgi jänesekapsa-pohlast kuni pohla-sambliku tüübini. Puistu täius 

pärast raiet on väga varieeruv jäädes proovitükkidel teostatud mõõtmiste põhjal vahemikku 

27–77%. Loodusliku uuenduse vanus jäi inventeerimise tulemusel vahemikku 5–10 aastat. 

Vaid ühel eraldisel oli tehtud ka aegjärkse raie teine etapp, sinna sai moodustada kolm 

ringproovitükki. Proovitükkide rajamine ja andmete kogumine leidsid aset 2014. aasta 

sügisel. 

Puistute lühiiseloomustamisel on kasutatud kehtivaid RMK takseerandmeid, mis on kõigile 

kättesaadavad Metsaregistri avaliku teenuse vahendusel. Metsaregistri andmeid on 

ilmestatud proovitükkidelt kogutud andmetega. Proovitükkidel kasvanud loodusliku 

uuenduse vanust on võrreldud Riigimetsa Majandamise Keskuselt saadud raieaastatega. 

 

 

3.1.1. Proovitükid I ja II 

 

Esimesed kaks proovitükki rajati Veriora valda, kvartalisse PW096, eraldisse nr 14. 

Metsaregistri andmetel oli eraldise pindala 2,7 ha ning puistuks I boniteedi pohla 

kasvukohatüübi männik vanusega 133 aastat. Puistu täiuseks oli 2011. aastal hinnatud 40% 

– eraldisele rajatud proovitükkidel mõõdeti kirjeldatava männiku täiuseks vastavalt 46% ja 
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39%. Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt saadud andmete põhjal oli aegjärkne raie 

teostatud seal 2009. aastal ehk viis aastat tagasi. Puistus oli eelnevalt teostatud ka 

valgustusraie. 

Uuenduse inventeerimisel selgus, et järelkasvu vanus proovitükkidel ei ühti RMK-lt 

saadud raieaastatega – I proovitükil saadi uuenduse keskmiseks vanuseks 8 ja II 

proovitükil 9 aastat. Proovitükkidel oli selgelt näha ka maapinna mineraliseerimise mõju, 

mistõttu ei saa uuenduse vanus olla väga palju mõjutatud eeluuenduse olemasolust enne 

raiet. Siinkohal tekib vastuolu RMK-lt saadud raieaastate ja proovitükkidelt kogutud 

andmete vahel. 

Kui proovitükil I puudus järelkasvus lisaks männile lehtpuude olemasolu, siis II 

proovitükil esines alusrindes ka kask (4% kogu alusrindest). Üldpilt metsas oli rahuldav – 

järelkasvu (koos lehtpuuga) oli mõlemal proovitükil arvukalt (vastavalt 12 240 tk/ha ja 13 

290 tk/ha), männiuuendus oli elujõuline, selle keskmine kõrgus arvestades uuenduse 

tegelikku vanust pigem tagasihoidlik (vastavalt 59,9 cm ja 105,7 cm). 

 

 

3.1.2. Proovitükk III 

 

Kolmas proovitükk on rajatud Veriora valda, kvartalisse PW097, eraldisse nr 22. Eraldise 

pindala oli 1,2 ha – sinna otsustati rajada üks proovitükk. Puistuks oli II boniteedi pohla 

kasvukohatüübi männik vanusega 133 aastat. RMK-lt saadud andmete põhjal oli eraldisel 

teostatud aegjärkne raie 2009. aastal ja raiejärgselt teostatud maapinna mineraliseerimine. 

Siinkohal ühtivad proovitükil kogutud andmed mudelpuude kasvama hakkamise aastast 

raie tegemise aastaga – inventeerimise tulemusel saadi uuritaval proovitükil uuenduse 

keskmiseks vanuseks 5 aastat. 

Võrreldes käesolevat puistut eelmises peatükis kirjeldatud turberaielangiga, võib 

kolmandal proovitükil teostatud raiekraadi pidada oluliselt nõrgemaks. Metsaregistri 

andmete põhjal oli I rinde täius 2011. aastal 64% ning proovitükil teostatud mõõtmiste 

tulemusel 77%. Puistu I rinde kõrge täius peegeldus ka uuenduse kõrguskasvus – 5-aastase 

männitaime keskmine kõrgus proovitükil oli kõigest 23,1 cm. 
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3.1.3. Proovitükid IV ja X 

 

Proovitükid IV ja X on rajatud Orava valda, kvartalisse OR166, eraldisse nr 28. Eraldise 

pindala oli 6,7 ha ning puistuks III boniteedi pohla (pohla-sambliku) kasvukohatüübi 

männik vanusega 134 aastat. Puistu täiuseks on 2012. aastal hinnatud 49% ning aegjärkne 

raie teostatud seal 2006. aastal. Raiejärgselt on eraldisel tehtud maapinna 

mineraliseerimist. 

Proovitükkide IV ja X mõõtmisel saadi puistu täiuseks vastavalt 51% ja 44%. 

Inventeeritud uuenduse keskmine vanus oli mõlemal mõõtmisalal 8 aastat, mis ühtib raie 

tegemise ajaga. Puistu boniteet oli mõnevõrra kehvem võrreldes eelmiste mõõtmisaladega, 

jäädes pohla ja sambliku kasvukohatüübi piirile. Loodusliku uuenduse üldpilt (koos 

lehtpuuga) mõlema proovitüki korral oli sarnane – uuendust oli arvukalt (vastavalt 17 730 

tk/ha ja 13 630 tk/ha), männiuuenduse keskmine kõrgus 69,8 cm ja 62,2 cm. 

Magistritöö autoril õnnestus mullaproovide kogumise käigus (aprill 2015) võrrelda 2015. 

aasta esimestel kuudel teostatud värske raie tulemusi antud eraldisel. Eelnevalt oli puistus 

teostatud aegjärkse raie I järk. Pilt, mis avaldub pärast värsket raiet, meenutab pigem 

seemnepuudega lageraiet – vahele on jäetud aegjärkse raie II järk (joonis 3). Eduka 

loodusliku uuenduse saamise seisukohalt pärast aegjärkseid raieid on antud näide pigem 

negatiivne – raietööde käigus on tallatud hulgaliselt uuendust, järelejäänud uuendus on 

ebaühtlane ning esineb grupiti. Õnnestunud uuenduse saamiseks oleks vajalik teha 

täiendistutusi üle kogu langi. 
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Joonis 3. Värske aegjärkse raie koristusraie eraldisel nr 28, kvartal OR166 (12.04.2015) 

 

 

3.1.4. Proovitükid V, VI, ja VII 

 

Kolm järgmist proovitükki rajati Orava valda, kvartalisse OR123, eraldisse nr 1. Eraldise 

pindala oli 10 ha ning puistuks I boniteedi jänesekapsa-mustika (jänesekapsa-pohla) 

männik vanusega 114 aastat. Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt saadud andmete 

põhjal oli 2001. aastal teostatud eraldisel aegjärkse raie I ja 2007. aastal II raiejärk ning 

puistu täiuseks 2011. aastal hinnatud 37%. Eraldisel oli teostatud ka valgustusraie. 

Käesolev puistu on eelmistest oluliselt parema boniteediga, mistõttu see ei ole varasemaid 

metsakasvatuslikke uurimusi ja kogemusi arvestades kõige parem näide aegjärksete raiete 

kasutamiseks. Paraku on antud puistu üks edukamaid näiteid uuenduse kordaminekust 

pärast aegjärkseid raieid. Samuti oli see üks vähestest eraldustest, kus oli teostatud 

turberaie I ja II raiejärk. Eelnevaid asjaolusid arvesse võttes saigi käesolev eraldus 

uurimise alla võetud. 
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Proovitükkide mõõtmisel saadi puistu täiuseks vastavalt 32%, 27% ja 41%. Üldpilt, mis 

eraldisel avaldus, oli väga hea. Tulenevalt kasvukoha viljakusest, esines järelkasvus lisaks 

männile ka kuuske, kaske ja harvem haaba. Männi esindatuse osakaal järelkasvus oli 

vastavalt 73%, 77% ja 82%. Kokku oli erinevate puuliikide järelkasvu proovitükkidel 

6170–8870 tk/ha. Männiuuenduse keskmine vanus osutus igal proovitükil erinevaks, 

vastavalt 9, 8 ja 10 aastat. Keskmine männitaime kõrgus proovitükil oli hea, sõltudes 

vanusest, vastavalt 150,6 cm, 149,9 cm ja 184,9 cm. RMK andmetel tehti puistus I järk 13 

ja II järk 7 aastat tagasi – tekivad jällegi mõningased lahkhelid RMK-lt saadud raieaastate 

ja inventeerimise käigus kogutud andmete vahel. 

 

 

3.1.5. Proovitükid VIII ja IX 

 

Järgmised kaks proovitükki rajati Kanepi valda, kvartalisse EV145, eraldistesse nr 14 ja 

15. Eraldised olid küllaltki väikesed (1,5 ha ja 1,8 ha) – mõlemasse rajati üks proovitükk. 

Puistuteks olid II boniteedi pohla kasvukohatüübi männikud vanusega 143 aastat. 2009. 

aastal oli mõlema puistu täiuseks hinnatud 43% – proovitükil kogutud andmete põhjal 

saadi vanametsa täiusteks vastavalt 52% ja 49%. Aegjärkne raie oli eraldustel läbi viidud 

2008. aastal, raiejärgselt oli teostatud ka maapinna mineraliseerimist. 

Uuritud proovitükkidel kasvas järelkasvus lisaks männile ka kuuske ja kaske – männi 

osakaal uuendusena oli vastavalt 85% ja 95%. Keskmine männitaime vanus mõlemal 

proovitükil oli 5 aastat, keskmine kõrgus see-eest väga tagasihoidlik – vastavalt 23,6 ja 

23,1 cm. Samuti ei olnud kogu proovitükkidel kasvanud uuendus võrreldes teiste uuritud 

puistutega nii arvukas – jäädes vahemikku 5430–6120 tk/ha. 

 

 

3.2. Männi osakaal turberaielangil kasvanud looduslikus uuenduses 
 

Igas uuritud puistus oli teostatud enne uurimuse läbiviimist ka valgustusraieid. Tabelis 2 

on ära toodud männi protsentuaalne osakaal turberaielangil kasvanud uuenduses igal 

proovitükil. Kõige enam tuli hooldus- ja valgustusraiete vajadus esile hõredama ülarindega 
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puistute korral, sellisel juhul esines lisaks männile järelkasvus ka teisi puuliike. Võib 

arvata, et enne valgustusraieid oli lehtpuude osatähtsus järelkasvus veelgi suurem. 

Tabel 2. Vanametsa täius ja männiuuenduse protsentuaalne osakaal proovitükkidel 

PRT Täius, % Männi osakaal järelkasvus, % 

1 45,5 100 

2 39,0 96 

3 77,4 100 

4 50,8 97 

5 32,3 73 

6 27,3 77 

7 41,0 82 

8 52,0 85 

9 48,5 95 

10 44,2 99 
 

Männi kasvatamise seisukohast on oluline likvideerida eelkõige lehtpuude uuendus ja 

harvendada liigtihedaid peapuuliigi gruppe (Tullus 2014). Tuleb arvestada, et suurendades 

turberaiete esimesi raiekraade, tekib senisest suurem vajadus edasiste hooldus- ja 

valgustusraiete järele (sarnaselt metsakultuurile). 

 

 

3.3. Vanametsa täiuse mõju loodusliku uuenduse kasvukiirusele 
 

3.3.1. Loodusliku uuenduse kõrgus 

 

Magistritöös uuritud puistud olid väga erineva täiusega (27–77%), samuti varieerus 

uuenduse keskmine vanus proovitükkide lõikes. Joonisel 4 on kujutatud loodusliku 

uuenduse kõrguskasvu aegjärksel raiel erinevate vanametsa täiuserühmade korral. Lisatud 

on A. Kiviste (1987) männinoorendike kasvukäigumudeli põhjal modelleeritud 

kõrguskõverad männikultuuri kasvu iseloomustamiseks I ja II boniteedis. 
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Joonis 4. Loodusliku uuenduse kõrgus vana metsa turbe all erinevates täiuserühmades 

pohlamännikus võrrelduna A. Kiviste (1987) lageraiejärgselt rajatud männikultuuriga I ja 

II boniteedis 

Usaldatav seos (p-value<0.001) puude kõrguse ja vanuse vahel ilmneb looduslikul 

uuendusel puistu täiuse korral vahemikus 40–50%, sellise täiusega männikuid esines 

uurimuses ka kõige enam. Jooniselt 4 on näha, et uuenduse kasvukõver on oma kujult 

lähedane A. Kiviste (1987) männinoorendiku kasvukäigumudelile (lageraiejärgselt rajatud 

metsakultuurile), kuid kõrguskasvult jääb aegjärksel raiel tekkiv uuendus selgelt alla 

Kiviste II boniteedi mudelarvutusele. Kui 8 aasta vanuses metsakultuuris võiks männi 

kõrgus II boniteedis olla ligikaudu 2 m, siis turberaielangil, kus pärast aegjärkset raiet 

tahetakse looduslik uuendus saada vana metsa turbe all ülarinde täiuse korral 40–50%, on 

uuenduse keskmine kõrgus samas vanuses vaid ligikaudu 0,7 m. See-eest võiks 

männikultuur II boniteedis saavutada kõrguse 1,5 meetrit juba 5 aasta vanuselt. Mida 

aastad edasi, seda suuremaks muutuvad erinevused noorte puude kõrguskasvus kahe 

erineva uuendusraieviisi vahel. 

Samuti näeb jooniselt, et täiusel 25–35% on loodusliku uuenduse kõrguskasv oluliselt 

parem – loodusliku uuenduse kõrgust võib pidada võrdseks kultuuri kasvuga II boniteedis. 

Samas peab arvestama, et kirjeldatav puistu, kuhu proovitükid rajati, oli teistest parema 

boniteediga (jänesekapsa-mustika, jänesekapsa-pohla) ning oli ühtlasi ainuke eraldis, kus 

oli teostatud ka aegjärkse raie II järk. 
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Arvestades metsa majandamise eeskirjas aegjärkse raie II järgu lubamiseks kehtestatud 

uuenduse minimaalset kõrgust (0,3 m), ei tohiks eduka loodusliku uuenduse saamise 

seisukohast teise raiejärgu teostamisega 40–50% täiusega puistus oodata mitte kauem, kui 

5–6 aastat. Samas saavutaks uuenduse kõrgus paari aasta möödudes ka metsa majandamise 

eeskirjas nõutud viimase raiejärgueelse kõrguse (0,5 m), mis muudaks vana metsa 

eemaldamise kolme raiejärku kasutades majanduslikult ebaotstarbekaks. Praeguse kolme 

raiejärgu asemel on mitmed Eesti metsateadlased (Laas, Väät 2004; Tullus 2015) pidanud 

õigemaks männikus täiusega 60–70% kasutada vaid kaht raiejärku, mille vaheajaks oleks 

metsaseadusega lubatud minimaalne raievahe – 5 aastat. Magistritöös oli selgelt näha 

loodusliku uuenduse väiksem kõrguskasv vanametsa täiusel 40–50% võrreldes 

metsakultuuriga. Siit tulenevalt võib soovitada puistu täiust I raiejärguga viia praeguse 50 

protsendi asemel 30-ni ja vastavalt tuleks muuta metsa majandamise eeskirjas toodud 

piiranguid. Suurema raievahe või täiuse korral männiuuenduse kõrguskasv pidurdub või 

väheneb. 

 

 

3.3.2. Loodusliku uuenduse kõrguse jooksev juurdekasv 

 

Joonis 5 iseloomustab pärast aegjärkset raiet tekkinud loodusliku uuenduse kõrguse 

jooksvat juurdekasvu uuritud proovitükkidel. Kasutatud on igal proovitükil mõõdetud 

mudelpuude viimase kolme aasta juurdekasve (lisa 3), seega kokku 100 mõõdetud puu 

põhjal 300 vaatlust. Sarnaselt eelmisele graafikule kujuneb ka siin tugev seos kõrguse 

juurdekasvu vahel puistutes täiusega 40–50%. Trendi kuju on väga lähedane A. Kiviste 

(1987) kasvukõverale, kuid nagu eeldada võib, on juurdekasvud (ladvavõrse pikkused) 

vana metsa turbe all oluliselt lühemad. Puistus täiusega 25–35% on uuenduse juurdekasv 

lähedasem männikultuuriga raiesmikul II boniteedis – suuremat juurdekasvu soodustab 

kindlasti puistu madalam täius ning arvestada tuleb ka antud puistu paremat boniteediklassi 

(0,1–0,5). 
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Joonis 5. Loodusliku uuenduse kõrguse jooksev juurdekasv vana metsa turbe all erinevates 

täiuserühmades pohlamännikus võrrelduna A. Kiviste (1987) lageraiejärgselt rajatud 

männikultuuriga I ja II boniteedis 

Kõrguse jooksev juurdekasv on sõltuvuses vanametsa täiusest – mida tihedam on ülarinne, 

seda väiksem on uuenduse jooksev juurdekasv. Uuenduse kõrguskasvu seisukohalt on väga 

oluline hoida vana metsa täius võimalikult madalal, sealjuures on iga raiega viivitatud 

aasta väga tähtis. Kaheksanda kasvuaasta lõpuks oli keskmine kõrguse juurdekasv 

turberaielangil, kus vanametsa täius oli esimese raiega viidud 40–50%, enam kui kaks 

korda väiksem juurdekasvust turberaielangil, kus vanametsa täius oli kahe raiejärguga 

viidud oluliselt madalamale (~30%). 

Väga tähtis on leida optimaalne vanametsa turve ja teostada järgnevad raiejärgud õigel 

ajal. Eraldisel, kus oli teostatud aegjärkse raie II raiejärk ning vanametsa täius viidud 

seeläbi madalamale (~30%), oli loodusliku uuenduse kõrguskasv oluliselt parem. 

Analüüsides mudelpuude viimaste aastate juurdekasve, selgus, et puistus täiusega ~30% 

suutis aegjärksel raiel kasvanud looduslik uuendus kuni 7. eluaastani sammu pidada 

metsakultuuri kasvuga II boniteedis. Pärast seda ületas noorendiku kasv raiesmikul 

loodusliku uuenduse kasvu turberaielangil. Uuenduse kõrguskasvu pidurdamise 

vältimiseks oleks tulnud III raiejärk (koristusraie) teostada sel juhul mitte hiljem kui 

loodusliku uuenduse vanuse korral 7 aastat. Saadud seost ei saa aga võtta suure 

üldistusena, kuna kirjeldatud eraldise kasvukohatüüp võrreldes teiste uuritud puistutega oli 

y = 23,237ln(x) - 26,431

R² = 0,443
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mõnevõrra viljakam – seetõttu oleks õigem võrrelda antud eraldise tulemusi pigem A. 

Kiviste (1987) kasvumudeliga I boniteedis. 

Analüüsides looduliku uuenduse kasvukiirust vanametsa turbe all, ei ole oluline mitte 

ainult erinevus võrreldes metsakultuuri kasvuga, kuni vanamets veel alles on. Tuleb 

arvestada, et ka pärast vanametsa lõplikku likvideerimist, s.o koristusraiet, ei saavuta 

turberaiel tekkinud uuendus kohe metsakultuuriga võrdset kasvukiirust. Kasvukiiruses 

järelejõudmine võtab aega ja seega suureneb kaotus võrreldes metsakultuuriga veelgi. 

 

 

3.4. Loodusliku uuenduse okaste toitainete sisaldus 
 

3.4.1. Seos okkakeemia ja vanametsa täiuse vahel 

 

Okkaanalüüsil saadud tulemuste põhjal (lisa 4) otsiti seoseid vanametsa mõjust 

toiteelementide sisaldusele raiejärgselt tekkinud loodusliku uuenduse okastes. 

Regressioonanalüüsil selgus, et okastes sisalduval lämmastikul esineb usaldatav negatiivne 

seos vanametsa täiusega (r=-0,71; p=0,021). Mida tihedam on I rinne, seda vähem on 

männitaimede okastes lämmastikku (joonis 6). Teiste toiteelementide (P, K, Ca, Mg) vahel 

ei esinenud usaldatavaid seoseid vanametsa täiusega. 
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Joonis 6. Vana metsa täiuse mõju loodusliku uuenduse lämmastikusisaldusele okastes 

Metsapuud kannatavad toiteelementidest kõige sagedamini just lämmastikuvaeguse all, see 

pärsib fotosünteesi intensiivsust tugevamini kui ühegi teise elemendi puudus (Pihelgas 

1983). Vanade puude liigne konkurents takistab uuendusel omastamast kasvuks vajalikku 

lämmastikku – pidurdub taimede kasv, rakkude pooldumine ja vegetatiivsete organite 

areng (Kärblane 1996). 

Põhjamaades peetakse lämmastiku puhul tugevaks defitsiidi piiriks 12 mg/g (1,2%) ning 

optimaalseks sisalduseks loetakse Norras ja Lõuna-Rootsis üle 18 mg/g (1,8%) (Braekke 

1994). Uuritud proovitükkidel jäi lämmastiku sisaldus uuenduse okastes vahemikku 1,36–

1,44%. Saadud tulemus jääb Põhjamaa teadlaste arvamusi arvesse võttes defitsiitse piiri ja 

optimumi vahele. Kindlasti tuleb tulemuste võrdlemisel Norra ja Rootsiga pidada silmas ka 

erinevate maade metsa kasvukohatingimusi – Eestis on mullad üldjuhul viljakamad kui 

Skandinaavias. 

Omavahel võrreldi ka okka- ja mullaanalüüsil (lisa 5) saadud tulemusi. Eesmärgiks oli 

otsida seoseid taimede poolt omastatud ja mullas kättesaadavate toiteelementide vahel. 

Kuna toitainete omastamist mõjutavad turberaiealadel mitmed tegurid, ei esinenud antud 

uurimuses usaldatavaid seoseid mulla- ja okkakeemia vahel. 
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3.4.2. Seos okkakeemia ja kasvukoha boniteedi vahel 

 

Vana metsa boniteedil oli selge mõju fosfori (P) sisaldusele uuenduse okastes (r=-0,67; 

p=0,033), teiste toiteelementidega (N, K, Ca, Mg) ei leitud usaldatavaid seoseid. Mida 

parem oli boniteediklass, seda enam esines okastes fosforit (joonis 7). See tähendab, mida 

viljakama kasvukohatüübiga oli uuritav puistu, seda enam suutsid männitaimed omastada 

fosforit. Fosforit on taimedes umbes kümme korda vähem kui lämmastikku (Pihelgas 

1983). Erinevalt lämmastikust ei kiirenda fosfor mitte niivõrd taimede kasvu, kuivõrd 

nende arengut (Kärblane 1996). 

 

Joonis 7. Fosfori sisaldus loodusliku uuenduse okastes sõltuvalt vana metsa boniteedist 

Uuritud proovitükkidel jäi fosfori sisaldus uuenduse okastes vahemikku 0,133–0,147%. 

Norras ja Rootsis peetakse P-sisalduse puhul tugeva defitsiidi piiriks 1,2 mg/g (0,12%) 

(Braekke 1994), Soome kirjanduses 1,3–1,4 mg/g (0,13–0,14%) (Paarlahti jt 1971, 

Veijalainen jt 1984). Optimaalseks sisalduseks peetakse Norras ja Lõuna-Rootsis fosfori 

puhul vähemalt 1,8 mg/g (0,18%). Toetudes Soome ja Põhjamaa kirjandusele, oli taimede 

okastes sisalduv fosfori hulk väike, jäädes pisut kõrgemale defitsiitsest piirist. 

Kaaliumi puhul peetakse Põhjamaades tugeva defitsiidi piiriks 3,5 mg/g (0,35%) ning 

optimaalseks kaaliumi sisaldust üle 6 mg/kg (0,6%) (Braekke 1994). Kaalium on olulisim 

element süsivesikute ainevahetuses ning seotud ka valkude ja aminohapete ainevahetusega 
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(Miidla 1984). Magistritöös uuritud proovitükkidel jäi kaaliumi sisaldus männitaimede 

okastes vahemikku 0,503–0,643%, mis Põhjamaa kirjandusele toetudes jääb üsna lähedale 

männitaimede optimaalsele vajadusele (Braekke 1994). 

Ingestadi (1962) järgi on männiokastes optimaalse kasvu puhul kaltsiumi sisaldus 0,04–

0,30% ja magneesiumi sisaldus 0,12–0,18%. Kaltsium aktiviseerib taimes biokeemilisi 

protsesse ning soodustab mikroorganismide biokeemilist tegevust mullas; magneesium 

mõjutab assimilatsiooniprotsesse ning aktiviseerib ensüümide moodustamist (Miidla 

1984). Magistritöös uuritud proovitükkidel jäi toiteelementide sisaldus männi okastes 

kaltsiumi korral vahemikku 0,219–0,327% ning magneesiumi korral 0,091–0,153%, mis 

kummagi toiteelemendi puhul saavutab enamjaolt optimaalse vajaduse vahemiku. 

Võrreldes okkaanalüüsil saadud tulemusi kirjanduses loetletud männi optimaalseks 

kasvuks vajalike toitainete sisaldustega, võib järeldada, et antud uurimuses piiras uuenduse 

kasvu enim lämmastiku ja fosfori kättesaadavus. 

Männikute uuendamisel aegjärksete raiete abil on oluline arvestada kasvukoha viljakust. 

Soomes kasutatakse meetodit, kus viljakatel kasvukohtadel jäetakse männi seemnepuid 

rohkem ja kuivematel ning vähemviljakatel aladel vähem (Laas 2012b). Magistritöö autori 

arvates tuleks ka Eestis arvestada vajadust hoida vanametsa täius kehvemaboniteediliste 

männikute uuendamisel eduka loodusliku uuenduse saamiseks vana metsa turbe all 

madalamal kui viljakam kasvukoht seda nõuaks. Eesti metsanduses tuleks raiete 

rakendamisel varasemast enam arvestada konkreetse puuliigi ja kasvukohatüübi omadusi. 
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KOKKUVÕTE 
 
Seoses metsamajanduspiirangutega alade osakaalu suurenemisega Eesti metsades suureneb 

üha enam vajadus pöörata tähelepanu lageraie suhtes alternatiivsetele uuendusraieviisidele. 

Männikute uuendamise üheks enim uuritud alternatiivseks võtteks on männi loodusliku 

uuenduse saamine aegjärkse raie abil. Varasemad kogemused ja uurimused on näidanud, et 

männi loodusliku uuenduse saamine vana metsa turbe all on edukam väherohtuvatel 

liivmuldadel – valdavalt pohla, sambliku ja kanarbiku kasvukohatüübis. Paraku esineb 

turberaiete kasutamisel mitmeid metsakasvatuslikke probleeme, mistõttu leidub praktilises 

metsanduses vähe näiteid nende õnnestumisest. Oluline on selgitada vanametsa täiuse 

mõju tekkiva loodusliku uuenduse kasvukiirusele. 

Käesoleva töö peamine eesmärk oli uurida vanametsa täiuse mõju männi loodusliku 

uuenduse kasvukiirusele esimesel kümnel aastal pärast aegjärkse raiega alustamist. 

Uurimuse tulemusi ja järeldusi võrreldakse Eesti metsanduslikus seadusandluses 

rakendatavate piirangutega aegjärksete raiete teostamisel. Tulemuste saamiseks uuriti 

pohla kasvukohatüübi männikuid, kus viimase 10 aasta jooksul oli teostatud aegjärkse raie 

esimene või esimesed kaks raiejärku. 

Magistritöö käigus kogutud andmete põhjal saadi järgmised tulemused: 

• Loodusliku uuenduse kõrguskasv vana metsa turbe all täiusel 40–50% jääb selgelt 

alla samas vanuses metsakultuurile. 

• Vanametsa täiuse korral 25–35% oli loodusliku uuenduse kõrguse juurdekasv vana 

metsa turbe all parem kui suuremates täiuseklassides. 

• Lämmastiku sisaldus loodusliku uuenduse okastes vähenes vanametsa täiuse 

suurenedes. 

• Parema boniteediklassiga puistus esines loodusliku uuenduse okastes rohkem 

fosforit. 

• Kehvemaboniteediliste männikute uuendamisel vana metsa turbe all tuleks 

sarnaselt Soomes rakendatavale meetodile vanametsa täius eduka loodusliku 

uuenduse saamiseks hoida madalamal kui viljakam kasvukoht seda nõuab. 
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• Loodusliku uuenduse edukaks kasvuks vana metsa turbe all on oluline viia 

vanametsa täius esimese raiejärguga madalamale kui 50%, sellisel juhul on 

vanametsa puude konkureeriv mõju kasvuks vajalike toitainete ja mullaniiskuse üle 

väiksem. 

• Tugevamate raiekraadide puhul esineb järelkasvus lisaks männile ohtralt ka teisi 

puuliike. 

Toetudes uurimustöös saadud tulemustele ja arvestades mitmete Eesti metsateadlaste 

varem soovitatud seisukohti aegjärksete raiete rakendamisel on töös toodud välja järgmised 

ettepanekud aegjärksete raiete teostamisel: 

• Praegused normid metsa majandamise eeskirjas, mis fikseerivad vanametsa täiuse 

pärast aegjärkse raie esimest ja teist järku, on liialt kõrged. 

• Männikute uuendamisel aegjärkse raiega võib raiejärkude arvu vähendada kolmelt 

järgult kahele, mille korral esimese raie järel võib viia puistu täiuse madalamale kui 

40% (30%-ni) ning järgmise võttega saab raiuda kõik vanametsa puud. 

• Turberaie koguperioodi lühendamisel (kahe raiejärguga) ja raiekraadide 

suurendamisel tuleb arvestada senisest suuremat vajadust tekkinud uuenduse 

hoolduse ja valgustusraiete järele (sarnaselt metsakultuurile) turberaielangil. 

Töös leitud tulemused toetavad mitmete Eesti metsateadlaste varem soovitatud seisukohti 

aegjärksete raiete rakendamisel. Antud uurimuses ei kajastatud loodusliku uuenduse kasvu 

pärast koristusraiet. Seega vajaks uurimist veel loodusliku uuenduse kõrguskasv pärast 

aegjärkse raie viimast raiejärku ehk pärast vanametsa eemaldamist: kui kiiresti saavutab 

vanametsa mõjust vabastatud uuendus lageraiejärgselt rajatud männikultuuriga võrdse 

kõrguskasvu. 
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SUMMARY 
 

In connection with the increase in the percentage of areas with forest management 

restrictions in Estonian forests, the need to pay more attention to alternative regeneration 

methods grows proportionally. One of the most widely studied alternative methods for pine 

forest regeneration is achieving the natural regeneration of pine by uniform shelterwood 

cutting. Earlier experience and research has revealed that achieving the natural 

regeneration of pines under an overstory shelter is more successful on sandy soils with low 

grass growth – mainly Rhodococcum, Cladonia and Calluna site types. Unfortunately, 

employing shelterwood cutting involves several silvicultural problems, therefore there 

exist only a few successful examples about it in practical forest management. It is 

important to explain the effect of overstory density on the growth rate of an emerging 

natural regeneration.  

The main objective of this thesis is to study the effect of overstory density on the growth 

rate of natural regeneration during the first 10 years following uniform shelterwood 

cutting. To achieve this goal, pine forests of the Rhodococcum site-type were studied 

where uniform shelterwood cutting had been performed over the last 10 years. The results 

and conclusions of the study were compared with the restrictions applied in current 

Estonian forestry-related legislation to the performance of uniform shelterwood cutting. 

The following results were obtained based on data collected in the course of the Master’s 

thesis. 

• Height growth of natural regeneration under an overstory with 40–50% density is 

clearly lower than in an artificially regenerated forest stand of the same age. 

• At 25–35% overstory density, the height growth of natural regeneration under an 

overstory shelter was clearly better than under other density classes. 

• Nitrogen content in the needles of natural regeneration declined as the density of 

the overstory increased. 

• Stands with a better quality class exhibited increased phosphorus content in the 

needles of natural regeneration. 
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• For the successful regeneration of pine forests of a lower quality class under the 

shelter of mature trees, overstory density should be kept lower than required for the 

more fertile habitat, similarly to the methodology employed in Finland. 

• For the successful growth of natural regeneration under the shelter of mature trees, 

it is important to reduce overstory density to below 50% with the establishment cut; 

this reduces the effect of the competition of the mature stand for the nutrients 

required for growth. 

• Higher degrees of cutting result in more spruce and broadleaf trees in the 

regeneration alongside pines. 

Based on the results of the study and taking into account the earlier recommendations of 

several Estonian forest researchers, the cutting period should be reduced from three cuts to 

two when employing uniform shelterwood cutting for the regeneration of pine forests, 

wherein the first cut would reduce the density of the stand to below 40% (to 30%), and the 

second cut would completely remove the overstory. The reduction in the length of the 

cutting period and the increase in the degree of cutting results in an increased need for 

improvement cutting and cleaning in the shelterwood cutting plot (similarly to artificially 

regenerated forests). Further research is needed to clarify the effect of overstory density on 

the height growth of natural regeneration following the last cutting stage, i.e. after 

overstory removal. 
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LISAD  



Lisa 1. Puistu ülarinde ja loodusliku männiuuenduse keskmised näitajad [PRT – proovitüki number; Kv + er – kvartali ja eraldise 

number; A – ülarinde vanus, a; H – ülarinde keskmine kõrgus, m; B – boniteediklass; D – ülarinde keskmine rinnasdiameeter, cm; N – 

ülarinde puude arv, tk/ha; G – ülarinde rinnaspindala, m²/ha; TG – ülarinde täius, % (puistu rinnaspindala põhjal); TDH – Ülarinde 

täius, % (diameetri ja kõrguse paaride põhjal); M – ülarinde tagavara, m³/ha; ALU – männiuuenduse keskmine vanus, a; NLU – 

männiuuenduse puude arv, tk/ha; HLU – männiuuenduse keskmine kõrgus, cm; Zh – männiuuenduse (kolme viimase aasta) keskmine 

kõrguse juurdekasv, cm] 

Vanamets  Looduslik uuendus 

PRT Kv + er A, a H, m B D, cm N, tk/ha G, m²/ha TG, %  
TDH, 
% M, m³/ha 

ALU, 
a 

NLU, 
tk/ha 

HLU, 
cm 

Zh, cm 
(2014) 

Zh, cm 
(2013)  

Zh, cm 
(2012)  

1 PW096 - 14 133 30,2 1,6 37,5 130 17,2 45,5 38,3 193,7 8,0 12240 59,9 15,3 11,8 10,1 

2 PW096 - 14 133 30,7 1,4 41,8 110 14,8 39,0 40,1 205,4 9,0 12750 105,7 22,6 19,3 18,1 

3 PW097 - 22 133 28,5 2,0 37,2 260 28,9 77,4 78,9 371,9 5,0 8470 23,1 6,0 7,2 5,1 

4 OR166 - 28 134 25,3 2,8 33,9 170 18,4 50,8 43,2 180,7 8,0 17180 69,8 15,8 11,8 8,8 

5 OR123 - 1 114 34,7 0,1 48,0 80 12,6 32,3 37,5 217,2 9,0 4480 150,6 36,6 22,3 26,3 

6 OR123 - 1 114 33,2 0,5 45,6 50 10,5 27,3 21,4 118,8 8,0 5530 149,9 46,9 27,5 26,3 

7 OR123 - 1 114 34,4 0,1 45,3 110 15,9 41,0 46,3 268,8 10,0 7250 184,9 42,5 29,2 28,0 

8 EV145 - 14 143 27,0 2,5 31,8 240 19,0 51,6 52,6 238,5 5,0 4640 23,6 6,2 5,4 6,4 

9 EV145 - 15 143 27,7 2,3 37,2 170 18,0 48,5 52,1 239,3 5,0 5820 23,1 7,9 5,9 4,6 

10 OR166 - 28 134 26,1 2,6 39,7 110 16,2 44,2 37,8 163,2 8,0 13490 62,2 16,5 11,4 9,3 
 

  



Lisa 2. A. Kiviste (1987) kasvukäigumudelil modelleeritud männi kõrguskasv I ja II 

boniteedi korral metsakultuuris (A – vanus, a; H – kõrgus, cm; Zh – aastane kõrguse 

juurdekasv, cm) 

I boniteet II boniteet 

A, a H, cm Zh, cm H, cm Zh, cm 

1 4,5 4,5 2,9 2,9 

2 18,9 14,5 12,5 9,6 

3 43,2 24,3 29,0 16,5 

4 76,4 33,2 52,0 23,0 

5 117,6 41,2 80,9 28,9 

6 165,8 48,1 115,0 34,1 

7 219,8 54,1 153,7 38,8 

8 279,0 59,1 196,5 42,8 

9 342,3 63,3 242,7 46,2 

10 408,9 66,7 291,8 49,1 

11 478,3 69,4 343,3 51,5 

12 549,7 71,4 396,8 53,4 

13 622,6 72,9 451,7 55,0 

14 696,5 73,9 507,8 56,1 

15 770,9 74,4 564,7 56,9 
 

 



Lisa 3. Proovitükkidel mõõdetud mudelpuude andmed (M nr – mudelpuu number; PRT – proovitüki number; K v +er – kvartali ja 

eraldise number: R-A – raieaasta; TG – vanametsa täius, %; A – vanus, a; H – kõrgus, cm; Zh – aastane ladvavõrse juurdekasv, cm) 

M nr PRT Kv + er R-A TG, %  A, a H, cm Zh, cm (2014) Zh, cm (2013) Zh, cm (2012) 

3241 1 PW096 – 14 2009 45,5 8 110 27 23 22 

3242 1 PW096 – 14 2009 45,5 9 118 22 27 20 

3243 1 PW096 – 14 2009 45,5 6 36 8 9 5 

3244 1 PW096 – 14 2009 45,5 8 48 14 11 9 

3245 1 PW096 – 14 2009 45,5 6 44 8 6 7 

3246 1 PW096 – 14 2009 45,5 8 36 9 6 3 

3247 1 PW096 – 14 2009 45,5 8 84 20 15 15 

3248 1 PW096 – 14 2009 45,5 8 93 28 18 17 

3249 1 PW096 – 14 2009 45,5 8 65 20 15 13 

3250 1 PW096 – 14 2009 39,0 10 130 26 20 19 

3251 2 PW096 – 14 2009 39,0 8 83 17 19 18 

3252 2 PW096 – 14 2009 39,0 10 90 18 21 17 

3253 2 PW096 – 14 2009 39,0 9 69 11 13 14 

3254 2 PW096 – 14 2009 39,0 10 121 26 17 24 

3255 2 PW096 – 14 2009 39,0 9 102 26 20 15 

3256 2 PW096 – 14 2009 39,0 9 143 31 20 29 

3257 2 PW096 – 14 2009 39,0 9 112 32 22 10 

3258 2 PW096 – 14 2009 39,0 9 151 36 26 3 

3259 2 PW096 – 14 2009 39,0 9 186 22 21 34 

3260 2 PW096 – 14 2009 39,0 10 158 28 30 24 
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Lisa 3 järg 

3261 3 PW097 – 22 2009 77,4 5 15 2 5,5 3 

3262 3 PW097 – 22 2009 77,4 5 23 9 7 3 

3263 3 PW097 – 22 2009 77,4 4 17 6 6 2 

3264 3 PW097 – 22 2009 77,4 5 18 4,5 6 4,5 

3265 3 PW097 – 22 2009 77,4 5 32 7 9,5 8 

3266 3 PW097 – 22 2009 77,4 5 32 7 11 10,5 

3267 3 PW097 – 22 2009 77,4 5 37 10 9 11 

3268 3 PW097 – 22 2009 77,4 6 48 8 12 15 

3269 3 PW097 – 22 2009 77,4 6 52 13 13,5 13 

3270 3 PW097 – 22 2009 77,4 6 55 11 16 2 

3271 4 OR166 – 28 2006 50,8 9 94 23 18 9 

3272 4 OR166 – 28 2006 50,8 9 79 16 12 12 

3273 4 OR166 – 28 2006 50,8 10 98 17 16 12 

3274 4 OR166 – 28 2006 50,8 9 80 20 10 8 

3275 4 OR166 – 28 2006 50,8 8 50 11 11 5 

3276 4 OR166 – 28 2006 50,8 8 50 13 9 8 

3277 4 OR166 – 28 2006 50,8 7 39 12 6 7 

3278 4 OR166 – 28 2006 50,8 7 21 5 5 3 

3279 4 OR166 – 28 2006 50,8 8 21 4 3,5 1,5 

3280 4 OR166 – 28 2006 50,8 8 115 25 21 18 

3281 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 8 124 36 23 22 

3282 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 7 147 36 19 32 

3283 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 9 104 25 12 19 

3284 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 10 124 26 15,5 19,5 

3285 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 9 174 40 24 24 
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Lisa 3 järg 

3286 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 8 160 46 32 26 

3287 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 9 172 37 27 40 

3288 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 8 202 54 35 33 

3289 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 10 227 45 25 28 

3290 5 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 32,3 9 247 60 39 37 

3291 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 8 121 34 21 24 

3292 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 7 101 41 18 18 

3293 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 7 132 41 18 21 

3294 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 8 143 48 27 23 

3295 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 7 155 52 26 25 

3296 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 7 170 42 30 37 

3297 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 9 184 58 35 20 

3298 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 8 247 56 44 41 

3299 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 9 216 50 33 37 

3300 6 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 27,3 7 209 57 42 40 

3301 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 9 117 36 16 16 

3302 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 8 118 28 21 24 

3303 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 9 130 32 19 18 

3304 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 10 155 38 20 19 

3305 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 10 203 44 27 32 

3306 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 10 241 48 30 33 

3307 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 11 245 51 36 41 

3308 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 11 305 50 42 35 

3309 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 12 320 60 49 42 

3310 7 OR123 – 1 I 2001 / II 2007 41,0 11 290 55 45 37 
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Lisa 3 järg 

3311 8 EV145 – 14 2008 51,6 5 20 5 5,5 4,5 

3312 8 EV145 – 14 2008 51,6 5 25 7 7 7 

3313 8 EV145 – 14 2008 51,6 6 15 3,5 3,5 5 

3314 8 EV145 – 14 2008 51,6 5 25 6,5 3 7 

3315 8 EV145 – 14 2008 51,6 6 48 16 12 10,5 

3316 8 EV145 – 14 2008 51,6 5 45 14 13 9 

3317 8 EV145 – 14 2008 51,6 6 34 13 4 6 

3318 8 EV145 – 14 2008 51,6 6 72 23 20 13 

3319 8 EV145 – 14 2008 51,6 6 60 15 14 16 

3320 8 EV145 – 14 2008 51,6 5 51 13 14 15 

3201 9 EV145 – 15 2008 48,5 5 18 11 4,5 1 

3202 9 EV145 – 15 2008 48,5 5 18 8 7 1,5 

3203 9 EV145 – 15 2008 48,5 5 16 4 5 2 

3204 9 EV145 – 15 2008 48,5 6 24 4 4,5 7,5 

3205 9 EV145 – 15 2008 48,5 6 32 13 7 7 

3206 9 EV145 – 15 2008 48,5 6 39 8 5,5 16 

3207 9 EV145 – 15 2008 48,5 6 48 16 12 11 

3208 9 EV145 – 15 2008 48,5 5 53 15 15 16 

3209 9 EV145 – 15 2008 48,5 5 62 20 18 15 

3210 9 EV145 – 15 2008 48,5 6 67 23 15 14,5 

3211 10 OR166 – 28 2006 44,2 7 28 10 5 2,5 

3212 10 OR166 – 28 2006 44,2 7 32 11 7 4 

3213 10 OR166 – 28 2006 44,2 7 47 15 9,5 8,5 

3214 10 OR166 – 28 2006 44,2 7 53 12 9,5 10 

3215 10 OR166 – 28 2006 44,2 8 66 18 11 9 
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Lisa 3 järg 

3216 10 OR166 – 28 2006 44,2 8 79 19 12 8 

3217 10 OR166 – 28 2006 44,2 8 98 23 18 15,5 

3218 10 OR166 – 28 2006 44,2 8 101 23 16 16,5 

3219 10 OR166 – 28 2006 44,2 8 112 24 20 20,5 

3220 10 OR166 – 28 2006 44,2 8 133 23 23 14 



Lisa 4. Toiteelementide sisaldus männitaimede okastes (N – lämmastik, P – fosfor,  

K – kaalium, Ca – kaltsium ja Mg – magneesium; %) 

Proov N, % P, % K, % Ca, % Mg, % 
1. 1,447 0,139 0,554 0,260 0,125 
2. 1,494 0,145 0,570 0,265 0,139 
3. 1,360 0,145 0,643 0,254 0,140 
4. 1,435 0,139 0,536 0,261 0,125 
5. 1,442 0,144 0,542 0,327 0,096 
6. 1,484 0,147 0,595 0,239 0,091 
7. 1,468 0,143 0,503 0,234 0,106 
8. 1,344 0,133 0,586 0,316 0,123 
9. 1,362 0,140 0,565 0,224 0,153 
10. 1,437 0,138 0,519 0,219 0,106 
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Lisa 5. Toiteelementide sisaldus mullas (N – lämmastik, %; P – fosfor, mg/kg;  

K – kaalium, mg/kg; Ca – kaltsium, mg/kg; Mg – magneesium, mg/kg) 

Proov N, % P, mg/kg K, mg/kg Ca, mg/kg Mg, mg/kg 
1 0,021 90,82 3,45 40,4 2,66 
2 0,027 112,19 1,92 60,7 2,52 
3 0,035 30,69 6,52 35,2 1,33 
4 0,021 45,13 1,92 46,4 2,02 
5 0,031 64,79 10,33 102,9 4,32 
6 0,035 69,10 4,98 75,0 3,04 
7 0,030 93,94 5,74 69,0 2,48 
8 0,049 53,88 7,67 43,5 4,04 
9 0,046 67,93 8,44 37,5 8,41 
10 0,023 47,86 0,77 36,6 2,62 
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