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Käesolev töö on Kristiina Palmi ja Maarit Mälgi 2014. aastal valminud bakalaureusetöö 

(„Hariliku saare (Fraxinus exelcior) seisundi hinnang 5 aastat pärast saaresurma tekitaja 

(Hymenoscyphus pseudoalbidus) esmaavastamist Eestis“) edasiarendus. Töö põhieesmärk 

on  saaresurma tekitaja (uue nimega Hymenoscyphus fraxineus) leviku ja kahjustuse 

uurimine Eestis. Oluline teema on sealjuures saare järelkasvu olukorra seiramine. Töös on 

antud ülevaade ka teistest saari kahjustavatest patogeenidest, erilise rõhuasetusega 

külmaseene perekonnale (Armillaria spp.) Teema on oluline, kuna harilik saar on meie 

loodusliku liigina osake Eesti looduse mitmekesisusest ning saare drastiline vähenemine 

tähendaks ka mitmete temaga seotud liikide ja koosluste kadu või olulist vaesustumist. 

Välitööd teostati juba eelnevalt bakalaureusetööks valitud aladel Lääne-, Viljandi- ja 

Jõgevamaal. Proovialadel hinnati järelkasvu arvukust ja tervislikku seisundit nii 

lageraiealadel kui ka metsa turbe all, samuti hinnati vanade puude tervislikku seisundit. 

Metsa proovitükkidel võeti hinnatavatelt puudelt juurekaela lähedalt puursüdamikud, et 

laboris molekulaarsete meetoditega tuvastada võimalik külmaseene liikide olemasolu. 

Kõigi kolme katseala tulemusena on hariliku saare loodusliku uuenduse osas haigete 

taimede osakaal  tõusnud 41,3 protsendilt 2013. aastal 53,4 protsendini 2015. aastal ning 

tervete taimede osakaal on langenud vastavalt 51,3 protsendilt 41,3 protsendile. 

Saaresurma sümptomitega taimede osakaal oli metsa turbe all 19% suurem, kui lageraiealal 

uuenenud taimedel. Vanade puude seisund  oli kõige halvem Läänemaal, kus tervete puude 

osakaal oli 2015. aastal vaid 2,8%. 2013. aastal võrdlusena oli terveid puid Läänemaal 

11%. Kolmel proovialal kokku oli tervete puude osakaal 15,7%. Surevate võrsetippudega 

oli 25% hinnatud puudest, pool võra surnud 19,4%,  ja surnud või peaaegu surnud 39,8% 

puudest.  Molekulaarsete meetoditega tuvastati juuremädaniku tekitaja külmaseen 

(Armillaria sp.) 72,2% (n=108) kogutud puursüdamikest. 

Märksõnad: Saaresurm, hariliku saare looduslik uuendus, Chalara fraxinea,  

Hymenoscyphus fraxineus, Armillaria spp., metsapatoloogia 
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This thesis is a further development of a bachelor`s thesis by Kristiina Palm and Maarit 

Mälgi („Survey of common ash`es (Fraxinus excelsior) health 5 years after discovering the 

ash dieback (caused by Hymenoscyphus pseudoalbidus) in Estonia“). The main purpose of this 

thesis is to monitor the distribution and damage by ash dieback ( Hymenoscyphus fraxineus). 

An important subject thereby is evaluating the condition of the regeneration of ash. An 

overeview of other pathogens damaging common ash, with special emphasis to Armillaria 

spp., is given as well. This subject is important issue, because European ash as our native 

species holds great importance of  biodiversity in our forests. Drastic decrease of ash trees 

means loss of many threatened species and communities related to it. Field work was done 

at monitoring sites previously chosen for bachelor`s thesis, at Lääne, Viljandi and Jõgeva 

counties. At sampling sites, the numerousness and viability of ash regeneration was 

evaluated. Health condition of mature trees was evaluated as well. At forest sampling sites, 

drill cores were taken by drilling sampling trees at the root collar with an increment borer 

to determine possible presence of Armillaria infection. The percentage of diseased saplings 

has risen from 41.3% in 2013 to 53.4% in 2015. The number of diseased saplings was 19% 

higher at understory sites compared to clear-cut areas. The condition of mature trees was 

the worst at Lääne county, where the percentage of healthy trees was only 2.8% in 2015. 

For comparison, it was 11% in 2013. Alltogether at 3 sampling sites, the percentage of 

healthy trees was 15.7%; 25% had dying shoot tips; 19.4% half of the crown dead; 39.8% 

were nearly dead or dead. Armillaria spp. was detected in 72.2% of analysed trees (n=108) 

using molecular methods. 

Keywords: Ash dieback,  saplings of European ash, Chalara fraxinea, Hymenoscyphus 

fraxineus, Armillaria spp., forest pathology 
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SISSEJUHATUS 

 

Teema on oluline, kuna harilik saar on meie loodusliku liigina osake Eesti looduse 

mitmekesisusest ning saare drastiline vähenemine tähendaks ka mitmete temaga seotud 

liikide ja koosluste kadu või olulist vaesustumist. Invasiivsed patogeenid on suureks ohuks 

meie looduslikule mitmekesisusele ja ökosüsteemide funktsioneerimisele ning lisaks 

sellele tekitavad tõsiseid majanduslikke kahjusid. Kuna tegu on meil suhteliselt uue 

haigusega, siis sarnaseid uurimusi on Eestis tehtud vähe ning põhjalikud teadmised 

patogeeni mõjust meie tingimustes puuduvad. Uurimus on oluline, kuna napid teadmised 

taimetervise ohtudest suurendavad mitmeid riske ning probleeme on raske lahendada, kui 

andmeid on vähe (Pautasso et al. 2015). Saare järelkasvu tervislik seisund annab meile 

infot selle kohta, milline on hariliku saare elujõulisus tugeva saaresurma nakkuse 

kontekstis.  

 

Hariliku saare püsimajäämine sõltub suurel määral metsateadlaste tööst haigustekitajate 

ohjamisplaani väljatöötamisel (Pautasso et al. 2013). Saare puistute majandamisega on 

võimalik parandada või säilitada harilikku saare seisundit või vastupidavust saaresurma 

nakkusele, samuti on oluline resistentsete saare genotüüpide väljaselgitamine tulevaste 

populatsioonide parandamiseks (Rosenvald et al. 2015).  

 

Hariliku saare looduslikku uuendust on uuritud 2011. aastal ka Leedus (Lygis et al. 2014). 

Seal saadi tulemuseks, et kõigist hinnatud taimedest (n=775) 53,9% olid haiged, 16,8% 

surnud ja 29,3% olid visuaalselt terved. Samas uuringus täheldati ka saare loodusliku 

uuenduse osakaalu vähenemist 40-100 protsendilt haiguseelsetes puistutes 0-21 protsendini 

haigestunud puistutes. 

 

On käivitatud mitmeid rahvusvahelisi uurimisprogramme, näiteks FRAXBACK 

(http://www.fraxback.eu/) ja SPLASH (Survey of Plants and Lichens associated with Ash, 

http://www.brc.ac.uk/splash/home), mille eesmärk on muuhulgas monitoorida haiguse 

kulgu, teha kättesaadavaks informatsiooni huvitatud osapooltele ja välja töötada juhiseid 
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hariliku saare jätkusuutlikuks majandamiseks. 2007. aastal lisati Chalara fraxinea EPPO 

(Euroopa- ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni, https://www.eppo.int/) 

häirenimekirja (Alert List). Nimekirja eesmärk on EPPO liikmesriikide tähelepanu juhtida 

ja hoiatada võimalike kahjurite ja patogeenide eest. 2014. aastal otsustati liik nimekirjast 

kustutada, kuna leiti, et teavitustöö on piisav. See ei tähenda loomulikult seda, et nimetatud 

küsimusega ei peaks tegelema, sest saaresurma levik Euroopas ikkagi laieneb.  

 

Käesoleva töö hüpotees tuleneb mitmetest hinnagutest, et hariliku saare tervislik seisund 

on stabiliseerunud. Sellest lähtuvalt on töö põhieesmärk saaresurma tekitaja 

(Hymenoscyphus fraxineus) kahjustuse ulatuse uurimine hariliku saare looduslikul 

uuendusel ja vanadel puudel. Teise olulise eesmärgina võrreldi haiguse arengut saarel 2-

aastase intervalli järel. Kolmandana analüüsiti töös ka teisi saari kahjustavaid abiootilisi ja 

biootilisi tegureid, eelkõige juuremädaniku tekitajat külmaseent (Armillaria spp.). 

Käesolev töö on Kristiina Palmi ja Maarit Mälgi 2014. aastal valminud bakalaureusetöö 

„Hariliku saare (Fraxinus exelcior) seisundi hinnang 5 aastat pärast saaresurma tekitaja 

(Hymenoscyphus pseudoalbidus) esmaavastamist Eestis“ edasiarendus.  

 

Töö autorina olen panustanud kogutud andmete ja sisulise analüüsiga värske kirjatüki 

valmimisse, mis esitati COST projekti FRAXBACK kogumikku. Värskes kirjatükis 

käsitletakse hariliku saare seisundit Eestis ning on kasutatud käeoleva töö andmeid ja see 

on järgmine: Drenkhan, R., Agan, A., Palm, K., Rosenvald, R., Jürisoo, L., Maaten, T., 

Padari, A., Drenkhan, T. 2016. Overview of ash and ash dieback in Estonia. Saadetud 

FRAXBACK kogumikku. Soovin tänada oma väga suurepärast ja abivalmit juhendajat 

dotsent Rein Drenkhanit ja laborant Kalev Adamsoni. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Harilik saar 

 

Perekond saar ligikaudu 70 liigiga kuulub õlipuuliste (Oleaceae) sugukonda (Laas 1987). 

Eesti ainus looduslik saareliik, harilik saar (Fraxinus exelcior L.), on perekonna kõrgeima 

kasvuga ja suurima tüveümbermõõduga liik (Sibul 2007). Ta on levinud kogu Euroopas, 

lisaks ka Krimmis, Kaukaasias ja Väike-Aasias. Eestis on harilik saar oma levila 

põhjapiiril (Sibul 2007). Olles suhteliselt soojalembene, puudub ta kontinentaalsema 

kliimaga piirkonnas, ning eriti tundlik on ta kevadiste hiliskülmade suhtes (Laas 1987). 

Samuti on harilik saar tundlik veepuuduse suhtes  põud muudab puud patogeenidele 

vastuvõtlikumaks (Drenkhan  ja Hanso 2009). Huvitav on hariliku saare juures asjaolu, et 

ühel puul võivad olla kas ühesugulised, kahesugulised või ühe- ja kahesugulised õied koos. 

Leidub ainult isasõitega puid, harva esineb ka ainult emasõitega puid, kuid enamik puid on 

eri moel hermafrodiitsed ehk kahesugulised (Reier 2007).  

 

2014. aasta seisuga on Eestis saareenamusega puistuid 0,7% metsamaa pindalast (0,2% 

riigimetsast ja 0,5% erametsast). Kõige rohkem on saarikuid Lääne-, Saare- ja 

Viljandimaal (Aastaraamat METS 2014). Hariliku saare puhtpuistud on Eestis haruldased, 

neid leidub vaid 0,1% metsamaa pindalast. Saare osalus segapuistutus väheneb loodest 

kagu suunas ehk Eesti kliima kontinaalsemaks muutumise suunas (Drenkhan et al. 2014). 

  

 

Harilik saar on Euroopa võtmeliik, mille edasine püsimajäämine on ohustatud invasiivse 

seenhaiguse tõttu (Pautasso et al. 2013). Harilikku saart peetakse Skandinaavia ja Balti 

regiooni üheks väärtuslikumaks puuliigiks, teda kasutatakse laialdaselt haljastuses ning 

metsapuuna on ta väga hinnatud kalli ja heade omadustega puidu tõttu (Bakys 2013). 

Eestis harilik saar suurt majanduslikku tähtsust ei oma, kuna teda on teiste puuliikidega 

võrreldes meie metsades vähe, kuid tal on oluline roll looduse mitmekesisuse rikastajana 

ning ilupuuna haljastuses (Drenkhan et al. 2012). 
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1.2. Saaresurm 

 

1.2.1. Ajalugu ja peremeestaimed 

 

Saaresurm on äärmiselt patogeenne seenhaigus, mille tekitaja on invasiivse kottseen 

Hymenoscyphus fraxineus, anamorf Chalara fraxinea (Baral et al. 2014). Esimesena 

seostas saartel esineva haiguse Chalara seeneperekonnaga Poola teadlane Tadeusz 

Kowalski 2006. aastal. Esialgu peeti haiguse põhjustajaks liiki nimega Hymenoscyphus 

albidus. Hiljem aga selgus, et nimetatud liik on siiski vaid saare leherootsude saprobiontne 

lagundaja ning süüdlane on hoopis seni tundmatu sama perekonna väliselt väga sarnane 

liik, millele anti nimeks Hymenoscyphus pseudoalbidus (Kowalski 2006; Queloz et al. 

2011). Molekulaarsete uuringutega tõestati, et tegu on morfoloogiliselt  sarnaste 

(Hymenoscyphus albidus moodustab vaid pisut pikemaid askospoore ja ta viljakehad on 

veidi suuremad), ent siiski geneetiliselt erinevate liikidega. Selliseid liike nimetatakse 

krüptlisteks liikideks (Queloz et al. 2011). Pleomorfsete elutsüklitega seente 

nomenklatuurse nimetamise reeglistiku põhjal anti patogeenile hiljem uus  nimi  

Hymenoscyphus fraxineus (Baral et al. 2014). Haigus on tõenäoliselt pärit Kaug-Idast, kus 

seen nimetati kui Lambertella albida (Hosoya et al. 1993; Zhao et al. 2012). Aasias ei ole 

seen kohaselt patogeenne, vaid elutseb saprofüüdina metsakõdus, kus ta lagundab oma 

oletatavate peremeestaimede Mandžuuria (Fraxinus mandshurica) ja Korea saare 

(Fraxinus chinensis ssp. rhynchophylla) leherootse (Gross et al. 2014; Kowalski et al. 

2015; Schwanda ja Kirisits 2016).  On võimalik, et haigust on korduvalt introdutseeritud 

ka varem, ent senised haiguspuhangud on jäänud nõrgaks ning märkamatuks. Praeguse 

epideemia tugevuse põhjuseks võivad olla muutunud kliimaolud, mis on peremeestaimed 

vastuvõtlikuks muutnud (Queloz et al. 2011). 

 

 Euroopas täheldati haigussümptomeid esmakordselt Kirde-Poolas varastel 1990ndatel (Han et 

al. 2014). Arvatavasti saigi haigus alguse Kirde-Poolast ja Lõuna-Leedust, kust ta levis  lääne, 

lõuna ja põhja suunas edasi teistesse Euroopa riikidesse (Timmermann et al. 2011). 2010. aasta 

novembriks oli haigus levinud juba 22 Euroopa riigis (Timmermann et al. 2011).  Tänaseks on 

lisandunud veel riike, kus haigus on leitud. Kui üldiselt on saaresurm levinud Euroopas idast 

lääne suunas (Kowalski ja Holdenrieder 2009), siis Eestis tehtud uuringud näitavad haiguse 

levimist riigi loodeküljest kagu suunas (Drenkhan ja Hanso 2009) ja Soomes läänest itta 

(Rytkönen et al. 2011). Eestis märkas esimesi haiguse ilminguid Tõnu Ploompuu 2003. 
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aastal Loode-Eestis (Drenkhan ja Hanso 2009).  Oletatavalt on haigus tahtmatult 

Euroopasse toodud seene Ida-Aasia peremeestaime, Mandžuuria saare, introduktsiooni 

käigus, kuid antud uuringu tulemusena ei tuvastatud konkreetset seost peremeestaime 

introduktsiooni ja patogeeni vahel (Drenkhan et al. 2014). 

 

Seen kahjustab peale hariliku saare (Fraxinus exelcior) ka teist Euroopa  saareliiki, 

ahtalehist saart (Fraxinus angustifolia). Samuti kahjustab ta mitmeid eksootsaareliike: 

Põhja-Ameerikast pärit musta saart (Fraxinus nigra), ameerika saart (Fraxinus americana) 

ja pensilvaania saart (Fraxinus pennsylvanica) ning Aasiast pärit Mandšuuria saart 

(Fraxinus mandshurica) (Drenkhan ja Hanso 2010; Gross et al. 2014). Samuti on 

nakkusele vastuvõtlik Kesk-Aasiast pärit sogdi saar (Fraxinus sogdiana) (Drenkhan et al. 

2015). Kui pikka aega peeti Euroopa kolmandat looduslikku saareliiki, õissaart (Fraxinus 

ornus), haigusele resistentseks, siis hiljuti leiti tõendeid, et patogeen nakatab ka seda liiki. 

Siiski, saaresurm õissaarele suurt ohtu ei kujuta, kuna see liik ei ole haigusele oluliselt 

vastuvõtlik (Kirisits ja Schwanda 2015). Ka  Euroopas laialt levinud pensilvaania saar on 

haigusele vastupidavam võrreldes hariliku saarega. Kuna pensilvaania saar on Põhja-

Ameerikas levinuim saareliik, on see oluline informatsioon, ehkki saaresurma tekitajat 

Ameerikast veel leitud pole (Kowalski et al. 2015). 

 

1.2.2. Sümptomid 

 

Saaresurma esmaseks haigussümptomiks on koorenekroos: esmalt hävineb võrsete, 

seejärel jämedamate okste ja lõpuks tüve kambium. Võrsetel ja okstel arenevad erineva 

suurusega pruunid kuni mustad laigud. Laikude suurenedes võrse närbub. Nakatunud puu 

kasvatab endale rohkelt vesivõsusid, ent nakatuvad needki (Drenkhan ja Hanso 2009). 

Sümptomiteks on veel närtsivad ja enneaegselt mahalangevad lehed; pungade, 

leherootsude, lehtede nekroos; haavandid võrsetel, okstel ja tüvedel; puidu värvimuutused; 

väikesed nekrootilised haavandid leherootsudel ja -roodudel (Bakys et al. 2008; 

Timmermann et al. 2011). Nekrootilised laigud võrsel algavad enamasti pungast, noore 

võrse või lehe aluselt (Drenkhan ja Hanso 2009). Haigestuvad puud igas vanuseklassis 

(Kowalski 2006). Noortel puudel kulmineerub haigus sageli surmaga mõne aasta jooksul 

pärast nakatumist, vanematel puudel  muutub haigusi tihti krooniliseks, nõrgestades neid ja 

tehes nad vastuvõtlikuks teistele kahjustavatele faktoritele (Timmermann et al. 2011). 

Puude suremus puistus on suurem keskmise suurusega ja väiksemate puude seas, eriti 



11 

 

allasurutud kasvuga puudel (Vacek et al. 2015). Haigus viib lõpuks tervete puistute 

suremiseni, mistõttu on küsimuse all hariliku saare püsimajäämine ja tulevane leviala 

Euroopas (Pautasso et al. 2013). Tõnu Ploompuu (2013) hinnangul on ca 5 – 10% 

harilikust saarest haiguse suhtes resistentsed. Bakys (2013) on leidnud, et  puude 

vastuvõtlikkus haigustekitajale on sõltuv pungade puhkemise fenoloogiast – hiljem 

puhkevad puud on haiguse suhtes vastuvõtlikumad. Pilt patogeeniga  nakatunud 

saarepuistust on esitatud alloleval joonisel 1. 

 

 

Joonis 1. Tabandunud saarepuistu Läänemaal. Autori foto 
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1.2.3. Patogeeni elutsükkel, morfoloogia ja geneetiline mitmekesisus 

 

Saarepuud nakatuvad tuulega levivate askospooride kaudu, mis moodustuvad kottseenele 

omastes viljakehades (Timmerman et al. 2011). Askospoorid koloniseerivad terved lehed 

suvekuudel, leherootsude kaudu levib haigustekitaja edasi võrsetesse ja okstesse. Maha 

langenud leherootsudel arenevad viljakehad, millest vabanenud askospoorid panevad aluse 

uuele haigusetsüklile (Harper et al. 2016). Viljakehad moodustuvad enamasti eelmise aasta 

mahalangenud leherootsudel (joonis 2) kuid vahel ka 1- kuni 3-aastaste saarte surnud 

võrsetel ning murdunud või maapinnaga kontaktis olevatel surnud võrsetel. Viljakehi võib 

näha juunist oktoobrini (Kowalski ja Holdenrieder 2009), Eestis enamasti juunist 

septembrini (Drenkhan et al. 2016, submitted). Tekkinud viljakehad on  noorena valkjad 

või kreemikad, vanana või kuivanuna pruunid, kübara diameeter 1,53 mm, jala kõrgus 

0,42 mm (Kowalski ja Holdenrieder 2009). Seene eoskotid on silindrilise kujuga, 80–107 

μm pikad ja 8–10 μm  laiad,  8  kotteosega;  eosed  on  13–17(21) μm  pikad  ja  3,5–5 μm  

laiad,  pikliku ebakorrapärase kujuga (Kowalski  ja  Holdenrieder  2009). Seen  moodustab  

ka  kahte tüüpi  suguta  arengujärgu  eoseid – hüaliinseid  fialiidides  tekkivaid  fialospoore  

ning lühisilinderjaid  või  kandilisi  oiide,  mis  on  esialgselt  nähtavad  ketitaolise  ahelana 

(Drenkhan ja Hanso 2009).  

 



13 

 

 

Joonis 2. Hymenoscyphus fraxineus`e viljakehad eelmise aasta mahalangenud leherootsul. Rein Drenkhani 

foto 

 

Hymenoscyphus fraxineus on heterotalne liik, mis paljuneb suguliselt korra aastal 

metsakõdus saare leherootsudel (Gross et al. 2014).  Uuringutega on kindlaks tehtud topelt 

alleelide olemasolu seene sugulise järgu apoteetsiumides ehk lehtereoslates, samas kui 

vegetatiivses mütseelis paiknevad vaid ühekordsed alleelid. See asjaolu tõestab seksuaalset 

rekombineerumist ja heterotalse elutsükli olemasolu seenel (Bengtson et al. 2014). 

Heterotallism tähendab seene jaoks suuremat geneetilist mitmekesisust ja seega ka paremat 

kohastumisvõimet (Kullmann 2004). Teleomorfi ehk seene sugulise arengujärgu  puhul 

arenevad viljakehades haploidsed eosed, mis idanedes peavad leidma teise, sama liigi 

eosest arenenud hüüfi. Kui see õnnestub, kasvavad hüüfid kokku, moodustuvad 

dikarüoossed hüüfid ning uued viljakehad (Kullmann 2004).  

 

Seene leviku seisukohalt on tõhusam anamorfi ehk mittesuguline staadium, sest iga koniid 

võib anda alguse uuele isendile. Seente parim strateegia ongi anda osa järeltulijaid 

suguliselt, et tekitada uusi genotüüpe, mis on ootamatutes ja muutuvates keskkonnaoludes 

parema kohanemisvõimega, osa aga mittesuguliselt, et asustada soodne keskkond 

võimalikult kiiresti (Kullmann 2004).  Tänu õhu teel levivatele askospooridele suudab 

haigus levida kiiresti pikkade vahemaade taha. Uuringute kohaselt vabaneb kõige rohkem 
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askospoore hommikuti, millest võib järeldada, et askospooride küpsemine leiab eelkõige 

aset öösel, mil õhuniiskus on suur (Timmermann et al. 2011). Tõenäoline on ka haiguse 

levitamine taimlates kasvatatud nakatunud istutusmaterjali müümisel (Timmermann et al. 

2011). Uuringute järgi on Kesk- ja Põhja-Euroopa subpopulatsioonide vahel toimunud 

pidev geenivool. Mikrosatelliitide analüüs on kinnitanud Euroopa populatsiooni puhul ka 

nn. rajajaefekti, kuna andmed näitasid vaid kahe dominantse alleeli olemasolu kuue 

lookuse kohta uuritud H. fraxineus’e populatsioonides (Bengtson et al 2014). Rajajaefekt 

tekib siis, kui vähesed populatsioonist eraldunud isendid panevad mujal aluse uuele 

populatsioonile, uues populatsioonis aga on geneetiline mitmekesisus väiksem kui 

algpopulatsioonis (Primack et al. 2008). Seene Aasia populatsioonis on tuvastatud suurem 

geneetiline mitmekesisus võrreldes Euroopa populatsiooniga, mis kinnitabki saaresurma 

tekitaja sealset päritolu (Zhao et al. 2012). 

 

 1.2.4. Saaresurma kontrollimeetmed 

 

Saaresurma ohjamine on metsateadlastele tõsine väljakutse. Mitmed metsamajanduse  

meetmed nagu  harvendamine ja metsa majandamine püsimetsana võivad haiguse tekitatud 

kahjustusi vähendada. Head valgusolud ning küllaldane vee- ja toitainete varu suurendab 

puude vastupanuvõimet (Rosenvald et al. 2015). Haigusetekitaja jaoks optimaalne 

temperatuur on ligikaudu 20 C, puhaskultuuride kasv aeglustub 30 C juures oluliselt 

(Kowalski and Bartnik 2010). Sellest teadmisest tulenevalt on tehtud katseid istikute 

kuumtöötlemisega (Hauptman et al. 2013).  Kolmeaastaseid saaresurma sümptomitega 

saareistikuid hoiti kuumaveevannis 5 või 10 tundi 36-, 40- ja 44-kraadises vees ja jahutati 

hiljem jaheda veega. Parimaid tulemusi saadi 36 C juures pärast 10-tunnist leotamist – sel 

moel töödeldud istikute pungad puhkesid varem ja puud olid vitaalsemad, kui kontrollgrupi 

istikud, samuti ei leitud töödeldud grupi istikutest hiljem haigustekitajat. Meetod vajab 

täiendavaid uuringuid, ent tegu on paljutõotava saaresurma kontrolliva meetmega 

(Hauptman et al. 2013). Uuritud on bioloogilise kontrolli võimalusi mükoviiruste abil. 

Ehkki vaja on veel teha palju täiendavaid uuringuid, on tegu paljutõotava 

kontrollimeetmega (Schoebel et al. 2014) Hauptman et al. (2014) on uurinud ka 

fungitsiidide ja uurea ehk kusiaine kasutamist haiguse allasurumiseks ning on jõudnud 

lootustandvate tulemusteni. Üheks perspektiivikamaks võimaluseks peavad autorid 

mahalangenud nakatunud leherootsude töötlemist uureaga – aine mõjub patogeenile nii 

otseselt, vähendades sporulatsiooni, kui ka kaudselt, stimuleerides antagonistlike 
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mikroorganismide ja saprotroofsete seeneliikide tegevust ja paljunemist. Antud meede on 

ka majanduslikult mõistlik ja keskkonnasõbralik (Hauptman et al. 2014).  Fungitsiidide 

tõhusust patogeeniga võitlemisel on uurinud ka teised metsateadlased. Dal Maso et al. 

(2014) katsetasid kuue fungitsiidi tõhusust patogeeniga võitlemisel in vitro ja 

lootustandvamaid neist (tiabendasool, propikonasool, allitsiin)  in planta tüvesse nn. 

süstimise teel. Ehkki ükski neist ei pidurdanud haiguse arengut täielikult, saadi piisavaid 

tulemusi, et metoodikat edasi uurida ja täiendada.  

 

Saare säilikpuude tervislikule seisundile ja vitaalsusele keskenduv uuring (Rosenvald et al. 

2015) annab tõestust, et puu valikust ja asukohast raielangil sõltub tema vastupanuvõime 

haigustekitajale. Leiti, et langi äärtesse või varasemalt avatud alade äärde  jäävad (välja 

arvatud metsaga külgnevale äärele) puud on haiguse suhtes resistentsemad, kui langi 

keskossa jäävad puud. Sellest võib järeldada, et saaresurma intensiivsus on seotud puude 

füsioloogilise stressiga ning aklimatiseerumisprotsess on raielangil kasvavate saarte tervise 

jaoks olulise tähtsusega (Rosenvald et al. 2015).  

 

Bakys et al. (2013) märgivad, et saaresurmaga pikemaajaliselt nakatunud puistute 

raiumisel ei saa lootma jääda elujõulise saare järelkasvu tekkimisele. Haiged puud ei suuda 

toota piisavalt idanemisvõimelist seemet. Kännuvõsud (mida haiged puud suudavad samuti 

moodustada vähem), millel on haigestunud puistu regenereerimisel oluline roll, ei pea 

pidevale H. fraxineus` e nakkuspingele vastu ja surevad. Raielangi asustavad kiiresti 

mitmed pioneerliigid (kased, lepad, haavad jt) (Bakys et al. 2013). Patogeenile 

resistentsemate hariliku saare genotüüpide avastamine annab head võimalused 

haiguskindlama istutusmaterjali aretamiseks ja paljundamiseks (Marčiulynienė et al. 

2015). Harper et al. (2016) lisavad seejuures, et aretamiseks ei tohiks valida üksikuid kõrge 

resistentsusega puid, vaid tuleks kasutada suuremat hulka geneetiliselt mitmekesiseid puid, 

et ära hoida liigi geneetilist vaesustumist. Pautasso et al. (2013) soovitavad haiguse suhtes 

tolerantsetena näivad saarepuud kasvama jätta, kui nad just ei kujuta ohtu inimestele, ning 

samuti soovitavad autorid, rõhudes lagupuidu ökoloogilisele tähtsusele, jätta surnud ja 

surevad puud metsa. 

 

Teadlased uurivad aktiivselt ka biokontrolli võimalusi, püüdes leida efektiivseid 

antagoniste saaresurma tekitaja vastu (näiteks Schulz  et al. 2015). Vacek et al. (2015) 

tõdevad, et kuna pole veel piisavalt efektiivseid võimalusi saaresurma tõrjeks, tuleks 
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kasutada ennetavaid meetmeid - kasvatada saart segapuistutes, teostada sanitaarraiet, 

kasutada resistentseid saare ökotüüpe jne. Looduskaitsebioloogid, maastikukorraldajad, 

taastamisökoloogid, ühiskonnateadlased ja puugeneetikud peavad tegema koostööd 

metsapatoloogide ja mitmete sidusrühmadega hariliku saare levikualal, et lahendada see 

suurim metsapatoloogiline väljakutse (Pautasso et al. 2013). Saarte suremises ei saa 

kindlasti süüdistada vaid ühte haigustekitajat. Praeguse saarte allakäigu näol on tegemist 

kompleksse loodusnähtusega, mille juures on oma roll nii patogeeni(de)l, peremeestaimel 

kui ka keskkonnaoludel (Drenkhan ja Hanso 2009). 

 

1.3. Perekond külmaseen (Armillaria spp.) 

 

Puidus elavatel seentel  on ökoloogiliselt tähtis roll – nad on metsa ökosüsteemide 

tähtsaimad toitainete ringluses hoidjad (Lygis et al. 2005). Külmaseene viljakehasid 

kasutatakse ka toiduks, ent nad võivad tekitada allergiat. Samuti saab viljakehadest 

mitmeid meditsiinilisi komponente (Armillaria root rot:...2000). Paraku on paljud neist aga 

ka mitmete puuliikide allakäigu tekitajad, põhjustades juure-, juurekaela-, tüüka- ja 

tüvemädanikke (Lygis et al. 2005). Kandseente hulka kuuluv külmaseene ehk Armillaria 

perekond on üks olulisimatest juuremädanike tekitajatest maailmas (Baumgartner et al. 

2011). Euroopas on ta juurepessu järel teiseks kõige olulisemaks juuremädaniku tekitajaks 

metsapuudel (Hanso ja Hanso 1999). Külmaseene liigid kahjustavad nii okas- kui lehtpuid, 

samuti põõsaid ning isegi rohttaimi, seal hulgas mitmeid põllumajandustaimi ja isegi 

viinamarja (Armillaria root rot:...2000). Nad võivad moodustada ka mükoriisat mõningate 

klorofüllita taimede, eriti orhideeliste (Orhidaceae) ja piimalilleliste (Monotropaceae) 

sugukonda kuuluvate taimedega (Armillaria root rot:...2000). Külmaseent sekundaarse 

patogeenina on seostatud mitmete puude allakäiguga ja suremisega (Edmonds et al. 2000). 

Eestis tekitab lisaks juurepessule suurt majanduslikku kahju ka külmaseen eelkõige 

jänesekapsa kasvukohatüübi kuusikutes ja männikutes (Drenkhan 2014). Külmaseene 

liigid on seente seas ilmselt kõige üldlevinumad puittaimede juurekahjustajad, nad on 

tavalised metsades, arboreetumites ja viljapuuaedades üle kogu maailma (Woodward 

2000). Haigus on väga tavaline mõõdukate temperatuuridega aladel. Troopilises kliimas 

leidub teda üldiselt vaid kõrgematel aladel ja sisemaal väga külma kontinentaalse kliimaga 

aladel, näiteks Venemaa põhjaosas, paistab ta hoopiski puuduvat (Edmonds et al. 2000). 

Nad tekitavad juure-, juurekaela ja tüükamädanikku. Sümptomiteks on lehtede varane 
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kolletumine ja langemine sügisel; kasvupeetus; lehtede kollakaks või pruuniks värvumine; 

puu üldise elujõu vähenemine; võra hõrenemine; võrsete, okste ja lõpuks tüve kuivamine; 

tuuleheide; käbi- või seemnerohkus; vaigujooks. Väga noored puud surevad sageli kiiresti, 

ilma, et sümptomid avalduda jõuaks (Edmonds et al. 2000). Kahjustused on suuremad, kui 

puistu kannatab eelnevalt stressi all, näiteks põua tõttu (Edmonds et al. 2000). Külmaseene 

poolt lagundatud puit on iseloomulikult märg ja niitjas (Woodward 2010). Kuna 

külmaseene liikide toidubaas on küllaltki laialdane, suudab ta väga efektiivselt levida ja 

uusi territooriumeid hõivata (Lygis et al. 2005). Pilt külmaseene viljakehadest on toodud 

joonisel 3. 

 

 

Joonis 3. Külmaseene viljakehad nakatanud puu tüvel. Autori foto 

 

Kuni 1970ndate aastateni peeti külmaseent üheks suure varieeruvusega liigiks (Armillaria 

mellea) (Woodward 2000; Armillaria root rot:...2000).  Nüüdseks eristatakse üle 40 

Armillaria liigi. Üksikud neist liikidest on tugevad patogeenid, teised liigid on nõrgad 

patogeenid, mis ründavad juba eelnevalt kõrgest vanusest või muudest faktoritest tingitult 

nõrgestatud puittaimi (Woodward 2000).   
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Peale väheste sügispäevade, mil külmaseene viljakehi leida võib, tuleb liikide eristamiseks 

kasutada muid meetodeid, seal hulgas molekulaarseid meetodeid, kasutades määramiseks 

seene hüüfe või risomorfe (Armillaria root rot:...2000). Seene hüüfid koonduvad 

risomorfideks, mis arenevad aeglaselt suurteks võrgustikeks, kestes piisava toidubaasi 

olemasolu korral sadu aastaid. Rismorfid moodustavad harulise, lameda võrgustiku, mida 

võib näha juurte ümber, koore all, kõdunenud puidus, mullas (Armillaria root rot:...2000). 

Risomorfid on 1 – 3 mm läbimõõduga, tumedad, nööritaolised struktuurid, mis on 

kinnitatud oma toidubaasi (näiteks kändude) külge. Mõnedel külmaseene liikidel 

harunevad risomorfid monopodiaalselt (näiteks Armillaria gallica), teistel dihhotoomselt 

(näiteks Armillaria ostoyae)  (Edmonds et al. 2000). Pilt külmaseene risomorfist surnud 

lamava puu koore all on joonisel 4. 

 

 

Joonis 4. Külmaseene risomorf surnud puukoore all. Autori foto 

 

Ehkki tutt-külmaseent (Armillaria cepistipes) peetakse peamiselt saprotroofseks või 

nõrgalt patogeenseks liigiks (Armillaria root rot:...2000) siis Baltimaades tehtud uuringutes 

on see seen kõige enam levinud juuremädaniku tekitaja hariliku saare puistutes (Lygis et 

al. 2005; Bakys et al. 2005; Drenkhan ja Hanso 2009; Rosenvald et al. 2015). 2001. aasta 
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Põhja-Leedu haigestunud saarepuistutes tehtud uuringus leiti tutt-külmaseent 80% 

visuaalselt tervetelt, 98,5% haigustunnustega ja 100% surnud saarepuudelt võetud 

puursüdamikelt, mistõttu võib oletada, et nimetatud liigil on saarte allakäigus oluline roll 

(Lygis et al. 2006). Külmaseene tõrjet raskendab patogeeni madal spetsialiseerumise tase 

peremeestaime suhtes, erakordselt suur püsivus kord juba nakatunud aladel, saprotroofne 

eluvõime, erakordne omadus luua hästi organiseeritud risomorfide võrgustikke (Lygis et 

al. 2005). 

 

1.4. Teised saart kahjustavad patogeenid 

 

Lisaks eelnevalt käsitletud saaresurma tekitajale (Hymenoscyphus fraxineus) ja perekond 

külmaseenele (Armillaria spp.), kahjustavad harilikku saart veel näiteks saarevähk, saare-

kilptäi (Pseudochermes fraxini), väike- ja suur saareürask (Hylesinus fraxini ja Hylesinus 

crenatus), sile saareürask (Hylesinus varius), oksamailane (Zeuzera pyrina), saarekärsakas 

(Stereonychus fraxini) (Sibul 2007). Saarevähki põhjustab nii bakter Pseudomonas 

syringae subsp. savastanoi pv. fraxini kui ka seen nimega Nectria galligena. Haigus 

tekitab haavandeid puu tüvel ja okstel, haigusest nakatunud oksad kuivavad ning tugevalt 

kahjustatud puud surevad. Eestis on saarevähk levinud üsna laialdaselt (Sibul 2007). 

 

Hariliku saare juurtelt ja tüvedelt ning saarepuistute mullast on leitud ka  Phytophthora 

perekonda kuuluvaid liike (Drenkhan  ja Drenkhan 2014). Munasseente hulka kuuluv 

Phytophthora spp. kahjustab väga paljusid põllumajanduskultuure,  puu- ja põõsaliike ning 

istikuid üle maailma (Edmonds et al. 2000). Puudel võib ta tekitada kahjustusi nii juurtel, 

tüvedel kui ka võras: juure- ja juurekaelamädanik, nekrootilised laigud, tüve-, võrse- ja 

lehelaiksus, lehtede närbumine  (Drenkhan ja Drenkhan 2014).  

 

Eelnevalt tugevalt patogeensete haigustekitajate poolt nõrgestatud puudel hakkavad levima 

ka teised, poolparasiitsed või parasiitsed seened. Tõnu Ploompuu (2013) andmetel on meie 

kahjustatud saarikutes  küllaltki sage liik lamesüsik (Kretzschmaria deusta), mis kasvab 

haigete puude tüve alustel. Heino Õunap (2013) väidab, et vaid aja küsimus on saare-

salehundlase (Agrilus planipennis) Euroopasse ja Eestisse jõudmine. See invasiivne Kaug-

Idast pärit mardikas on juba põhjustanud saarte massilist hukkumist mitmes USA osariigis 

ja Kanadas. Kahjur toitub saarelehtedest ja on väga hea lennuvõimega ning saare-
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salehundlase poolt kahjustatud puu sarnaneb väga saaresurma poolt nakatunud puuga 

(Õunap 2013). 

 

Poolas tehtud uuringu käigus leiti hariliku saare nekrootilistelt okstelt ja tüvedelt ning 

surnud okstelt ja tüvedelt kuuel katsealal kokku 71 taksonit seeni (Kowalski et al. 2016). 

Ehkki leitud seente mitmekesisus on suur, oli vähe neid liike, mis esinesid sageli. Kõige 

sagedasem oli neist seeneliikidest oodatult Hymenoscyphus fraxineus, nekrootilistest 

haavnditest okstel ja tüvedel isoleeriti sageli  ka järgmisi liike: Alternaria alternata, 

Diaporthe eres, Diplodia mutila, Fusarium avenaceum, Fusarium lateritium, Phomopsis 

spp. Viljakehad, mis leiti surnud tüvede ja okste tipmistelt osadelt kuulusid sagedamini 

järgnevatele liikidele: Diaporthe eres, Diplodia mutila, Lophiostoma corticola, Phomopsis 

spp., Sirodothis sp., Valsa cypri. Rühm seeni kasutab ära eelnevat nakkust, mille tekitajaks 

on Hymenoscyphus fraxineus, näiteks endofüütsed perekonnad Alternaria, Fusarium, 

Diaporthe ning fakultatiivne parasiit Diplodia mutila (Kowalski et al. 2016). 

 

Eestis on saare kudedest leitud ka näiteks patogeensete omadustega Fusarium spp. ning 

Diplodia mutila mikroseeni (Drenkhan ja Hanso 2009). Nende patogeenide tekitatud kahju 

jääb küll seni tagasihoidlikuks, ent ei saa kindel olla, et muutuva kliima ja nõrgenenud 

peremeestaime tingimusi arvesse võttes see ka nii jääb. 
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2. METOODIKA 

 

2.1. Välitööd 

 

Välitööd teostati juba eelnevalt bakalaureusetööks valitud aladel Lääne-, Viljandi- ja 

Jõgevamaal. Alade valikul lähtuti saare osalusprotsendist puistus – kõigil proovitükkidel 

oli saart esimeses rindes vähemalt 50%. Samuti sooviti leida proovialad lääne-ida 

suunaliselt transektilt, kuna haiguse levik sai alguse Lääne-Eestist. Siin ja edaspidi on 

nimetatud proovialaks regioone (Läänemaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa), proovitükid on 

nimetatud  regioonides olevates puistutes või raiesmikel (nt Luua 1, Luua 2 jne).  

Proovitükkidel tehti  omakorda ringproovitükid suurusega 100 m
2
. Igal proovialal valiti 3 

raiesmikku, kus oli tehtud lageraie ajavahemikus 2010 – 2013 ja kus raie-eelselt oli 

valitsevaks puuliigiks harilik saar (puistu koosseisust enam kui 50%), ning 3 lähedal 

asuvat, kuni 10 km raadiuses paiknevat saareenamusega puistut (enam kui 50% saart).  

2013. aastal Läänemaal  valitud alal kahjuks sobivas vanuses raiesmikke leida ei 

õnnestunud, mistõttu seal on valitud aladeks 5 saareenamusega puistut. 2015. aastal valiti 

Läänemaal lisaks ka 3 raiesmikku, arvestades monitooringu olulisust ka tulevikus. Seetõttu 

on 5 proovitükki, mille kohta on vaid ühe aasta andmed ja kus kordusmõõtmiste andmed 

puuduvad, need on Läänemaa 4, Läänemaa 5, Läänemaa uus 1, Läänemaa uus 2 ja 

Läänemaa uus 3. Kahe aasta võrdlusandmeid omasid järgmised proovitükid: Luua 1, Luua 

2, Luua 3, Luua vana 1, Luua vana 2, Luua viimane, Viljandimaa 1, Viljandimaa 2, 

Sürgavere 1, Sürgavere 2, Sürgavere 3, Sürgavere 4, Läänemaa 1, Läänemaa 2, Läänemaa 

3. Andmed nimetatud proovitükkide kohta on toodud lisas 1 ja 2 vastavalt, metsaproovitükid ja 

raielankide proovitükid. Enamus proovitükkidest kuulub naadi kasvukohatüüpi (Lõhmuse 

klassifikatsiooni järgi, Lõhmus 2004). Proovitükkide asukohad on toodud alloleval joonisel 

5. 
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Joonis 5. Proovitükkide asukohad Eesti kaardil 

 

Hariliku saare loodulikku uuenendust hinnati igal raielangi proovitükil 3 - 4 

ringproovitükil (r = 5,64 m) hektari kohta. Ühe prooviringi pindala on seega 100 m
2
. Saare 

uuendust puistu proovitükil (s.o metsa turbe all) hinnati 1 – 2 ringikujulisel proovitükil 

raadiusega 5,64 m. Prooviringi sees loendati looduslikult uuenenud hariliku saare taimed ja 

kõik taimed hinnati vastavalt neljale haigusklassile (vt. joonis 6): haige (visuaalselt 

tuvastatavate saaresurma sümptomitega), terve, vigastusega (uluki või metsatöödel 

tekitatud mehhaaniline vigastus) ja surnud. Saare looduslikku uuenduse hindamisel ei 

eristatud kännu- ja juurevõsu ning seemnetekkelist uuendust. Teiste puuliikide järelkasvu 

ja uuendust ei hinnatud.    
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Joonis 6. Hariliku saare loodusliku uuenduse hindamisklassid. 1) terve, haigustunnusteta taim, 2) 

haigestunud, saaresurma sümptomitega taim, 3) uluki kahjustuse või mehaanilise vigastusega taim ja 4) 

surnud taim 

 

Külmaseene viljakehade või risomorfi esinemise korral tehti ala kohta vastav märkus. 

Kokku mõõdeti 2013. aastal  51 ja 2015. aastal 46 ringproovitükki.  

 

1

. 

2 

3 4 
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2015. aastal vanade puude hinnangu saamiseks roovialadel valiti igal metsaproovitükil 

juhuslikult 12 saarepuud, kõndides diagonaalselt läbi puistu ning juhuslikud puud hinnati 

ca 20 sammu järel. Metsaproovitükke oli igal proovialal 3. Ühe prooviala kohta hinnati 

seega 36 ja kõikidel aladel kokku 108 puud. Nendelt puudelt võeti tüve alaosalt 

juurdekasvupuuriga puursüdamikud, eesmärgiga tuvastada laboris puude nakatumine 

juure- ja juurekaelamädanikesse. Proovipuude tervist hinnati visuaalselt, puud jagati nelja 

kategooriasse: terve; surevate võrsetippudega; pool võra surnud; peaaegu surnud või 

surnud (vt. joonis 7). 
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Joonis 7. Puude tervisliku seisundi klassid. 1.) terve, haigustunnusteta;  2.) surnud võrsetippudega; 3.)  pool 

võra surnud; 4.) surev või surnud  (kus võis näha veel üksikuid elavaid võrseid või täielikult kuivanud puud) 

 

 

 

1 2 

3 4 
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.  

2013. aastal oli esimese hinnangu saamiseks vanade puude hindamine sisuliselt sama kui 

2015. aastal, kuid kindlat arvu hinnatavaid puid ala kohta ei määratletud. Hindamisklassid 

olid samad, mis 2015. aastal. Hindamiseks valiti puud kõndides diagonaalselt läbi 

proovipuistu ning hinnati juhuslikke puid ca 20 samm järel, puude arv sõltus ala suurusest 

ja puistu liigilisest koosseisust. 2013. aastal hinnati kokku  Jõgevamaa katsealal 52 puud , 

Viljandimaal 45 puud ja Läänemaal 118 puud 5 proovialalt, kõikidel aladel hinnati kokku 

215 saarepuud. 2015. aastal hinnati igal alal 36 puud, kokku 108 puud. Mõlemal aastal 

hinnatud saarepuude keskmine vanus jäi vahemikku 70 – 120 aastat. 

 

2.2 Molekulaarsed (DNA) uuringud 

 

Külmaseene liikide tuvastamiseks pandi laboris igast puursüdamikust 2 proovi 

ümarapõhjalistesse Eppendorfi tuubidesse. DNA eraldamiseks kasutati Thermo Scientific 

GeneJET FFPE DNA Purification Kit`i. Eraldamisel järgiti tootjapoolset protokolli ning 

eraldatud DNA säilitati kuni PCR segu valmistamiseni sügavkülmas temperatuuril -20 C.  

 

Külmaseene liigispetsiifiliste ning seene universaalpraimeritega valmistati PCR segu. 

Kasutati liigispetsiifilisi praimereid ArmiR ja ArmiF (Riit 2014; Rosenvald et al. 2015), 

kõrgemate seenerühmade praimerit ITS1F ja seente universaalpraimerit ITS4 (Gardens ja 

Bruns 1993; White et al. 1990). 

 

 PCR produkti kontrolliti agaroosgeelis. Esmalt valmistati 1% agaroosgeel, mis sisaldas 1 g 

agaroosi (SeaKem® LE Agarose, Lonza), 100 ml 0,5xTBE-d (Trisboraat-EDTA, Sigma) 

puhvrit ning 10 μl etiidiumbromiidi (EtBr, Naxo OÜ). PCR’i produktid, mis sisaldasid 

rohelist värvust,  sai kanda kohe geeli, produktid, mis värvust ei sisaldanud, tuli enne 

värvida. Geeli laeti ka DNA Ladder, DNA fragmendi pikkusega vahemikus 100–1000bp 

(Naxo OÜ). Järges PCR-i produkti elektroforees 1% agaroosgeelis 75 V pinge juures 50 

min. Amplifitseeritud DNA lõigu olemasolu ja vastava lõigu pikkus geelil tehti kindlaks 

UV kiirte all vastava transilluminaatoriga Quantum ST4-3026/WL/25M. Geelipilti 

töödeldi tarkvaraga Quantum ST4 Express v16.04.  
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2.3 Statistilised meetodid 

 

Andmete statistilisel töötlemisel kasutati programme R ja Microsoft Excel. Kasutades t-

testi, võrreldi järelkasvu arvukuse ja tervisliku seisundi erinevust 2013. ja 2015. aastal, 

tervisliku seisundi erinevust lagedal alal ehk lageraielankidel ja metsa turbe all, loodusliku 

uuenduse arvukuse võimalikku erinevust prooviaastate vahel, vigastatud taimede osakaalu 

kahe aasta andmetes. 
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3. TULEMUSED  

3.1 Hinnang looduslikule uuendusele 

 

2013. aastal mõõdeti kokku 51 ja 2015. aastal 46 ringproovitükki. Keskmiselt oli neil 

proovitükkidel vastavalt 46 ja 35 noort saare taime. Kokku loendati proovialadel 2013. ja 

2015. aastal vastavalt 2367 ja 1591 looduslikult tekkinud saare seemikut ja võsu. Loetletud 

ja hinnatud taimede jagunemine terviseklasside vahel on nähtav joonisel 8. Samade 

andmete jagunemine protsentuaalselt on nähtav joonisel 9. 

 

 

Joonis 8. Loetletud ja hinnatud hariliku saare looduslikult uuenenud taimede jagunemine terviseklasside 

kaupa 

 

 

 

 

 

 

 

  

1214 

977 

176 

653 

850 

65 
23 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

Terve Haige  Vigastatud Surnud 

Ta
im

ed
e 

ar
v 

p
ro

o
vi

al
ad

el
 k

o
kk

u
, t

k 

Loodusliku uuenduse tervislik seisund 

2013 2015 



29 

 

 

Joonis 9. Hariliku saare loodusliku uuenduse tervisliku seisundi jagunemine haigusklasside kaupa 

protsentuaalselt 

 

Haigete taimede osakaal on tõusnud 41,3 protsendilt 2013. aastal 53,4 protsendini 2015. 

aastal ning tervete taimede osakaal on langenud vastavalt 51,3 protsendilt 41,3 protsendile 

(joonis 9). Statistilise analüüsi (t-test) tulemusena aga statistiliselt olulist erinevust tervete 

ja haigete taimede osakaalu muutustes erinevate aastate vahel ei tuvastanud (olulisuse 

nivoo 0,05 juures). 

 

Analüüsiti ka järelkasvu tervisliku seisundi võimalikku erinevust lageraielankidel ja metsa 

turbe all. Summeerides mõlemal aastal (2013 ja 2015) mõõdetud looduslikult uuenenud 

hariliku saare taimed, siis tervete ja haigete taimede jagunemine lageraietükkide (N=54) ja 

metsatükkide (N=43) vahel on toodud joonisel 10. Taimede arv on esitatud  2013. ja 2015. 

aasta peale kokku. 
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Joonis 10. Hariliku saare looduslikult uuenenud taimede tervisliku seisundi erinevus lageraie- ja metsaaladel 

2013. ja 2015. aastal mõõdetud andmete järgi. Sinised tulbad tähistavad terveid ja punased haigeid taimi. 

 

Järelkasvu tervisliku seisundi võimalikku erinevust lageraiealadel ja metsaaladel analüüsiti 

t-testi abil. Statistiliselt oluliselt erinev (P<0,05) on haigete looduslikult uuenenud saare 

taimede hulk lageraiealade ja metsaalade võrdlusena. Kusjuures, haigestunud taimede 

osakaal metsaaladel on 19% suurem kui lageraiealadel. See erinevus võib olla tingitud 

sellest, et haigustekitajal on metsa all paremad võimalused taimede nakatamiseks ja 

arenemiseks. Samuti võib põhjus olla taimede kõrgemas stressitasemes piiratud ressursside 

(valgus, toitained jne) tõttu. Huvitav on ka asjaolu, et metsa ringproovitükkidel oli 

keskmiselt rohkem looduslikult uuenenud saare taimi kui lageraie ringproovitükkel 

(vastavalt 52 ja 32 taime). 

 

Kui Jõgeva- ja Viljandimaal on selgelt nähtav looduslikult uuenenud haigete taimede 

osakaalu suurenemine, siis Läänemaal on tervete ja haigete taimede osakaal peaaegu 

võrdne. See võib tuleneda asjaolust, et 2013. ja 2015. aastal Läänemaal kõik proovitükid ei 

olnud samad. 2013. aastal vaadeldi Läänemaal viit metsa proovitükki, 2015. aastal tehti 

kolmel neist kordusmõõtmised ja lisaks mõõdeti 3 raielanki, mille kohta on hetkel olemas 

vaid 2015. aasta andmed. Kuna metsatükkidel on haigete taimede osakaal statistiliselt 

oluliselt suurem, siis ongi 2015. aastal Läänemaa katsealal selle tõttu haigete taimede 

osakaal väiksem. Hariliku saare looduslikult uuenenud taimede seisundi muutus 

proovialade kaupa protsentuaalselt on nähtav joonisel 11.  
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Joonis 11. Hariliku saare loodusliku uuenduse tervisliku seisundi muutus proovialade kaupa 2013-2015, 

protsentuaalselt 

 

Jõgevamaa ja Viljandimaa proovialadel on vähenenud ka loodusliku uuenduse arvukus. 

Läänemaal on aga jällegi loodusliku uuenduse arvukus hektari kohta märgatavalt 

kasvanud. See asjaolu on taas seletatav erinevate proovitükkidega vaatlusaastatel, aga ka 

saare suurema esindatusega Läänemaa proovialade puistutes. Läänemaal oli saare osakaal 

uuritud puistutes kohati ligi 100%, Viljandi- ja Jõgevamaal saare puhtpuistuid 

proovitükkide seas ei olnud ühtki. Samuti võib oma roll olla haigete puude suuremal 

seemnetootlikkusel. Läänemaal paistis silma palju rohke seemnekandvusega puid, samas 

kui Viljandimaal ja Luual oli seemnekandvusega puid märksa vähem ja seemneid endid ka 

vähem. Hariliku saare loodusliku uuenduse arvukus hektari kohta vaatlusaastate ja 

proovialade kaupa on toodud joonisel 12. 
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 Joonis 12. Hariliku saare loodusliku uuenduse arvukuse muutus proovialade ja vaatlusaastate kaupa, tk/ha 

 

Keskmine loetletud seemikute ja võsude arv ringproovitüki kohta oli 2013. aastal 46 ja 

2015. aastal 35 (hektari kohta vastavalt 4600 ja 3500 taime). Statistiliselt olulist erinevust 

nende kahe aasta taimede arvukuse vahel ei tuvastatud. Vigastatud seemikute ja võsude 

osakaal oli proovialadel kokku 2013. aastal suurem  kui 2015. aastal – vastavalt 7,4%  ja 

4,1%. Statistiliselt olulist erinevust siiski ei tuvastatud. 

 

3.2. Vanade saarepuude seisund 

 

2015. aastal hinnati igal metsa proovitükil (3 proovitükki iga prooviala – Jõgeva-, Viljandi- 

ja Läänemaa – kohta, kokku üheksal proovitükil) visuaalselt 12 juhuslikult valitud 

saarepuu tervislikku seisundit. Puud jagati nelja kategooriasse: terve; surevate 

võrsetippudega; pool võra surnud; peaaegu surnud/surnud (vt joonis 7). Oodatult oli puude 

seisund kõige halvem Läänemaal – terveid puid oli seal vaid 2,8%. Läänemaal peaaegu 

surnud või surnud olid rohkem kui pooled hinnatud puudest. Nii Jõgeva- kui ka 

Viljandimaal ulatus tervete puude osakaal 22,2 protsendini. Peaaegu surnud või surnud 

puude osakaal oli Jõgevamaal aga märksa suurem – 41,7% ning Viljandimaal oli surevate 

või surnud puude osakaal 25%. Võimalik, et saarte halvem tervislik seisund Jõgevamaal 

võrreldes Viljandimaaga on tingitud sellest, et Jõgevamaal oli saarepuid puistu koosseisus 

mõnevõrra enam, mistõttu haiguse areng olnud kiirem. Ülevaate saarepuude tervislikust 
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seisundist proovialade kaupa annab joonis 13. Saarte tervislikust seisundist proovialade 

kohta annab ülevaate joonis 14. Erinevate terviseklasside osakaal proovialade kaupa on 

toodud joonisel 15. 

 

 

Joonis 13. Vanade saarte tervislik seisund proovialade kaupa 2015. aastal, protsentides 

 

 

Joonis 14. Vanade saarte tervislik seisund kõikidel proovialadel 2015. aasta andmete tulemusel kokku, 

protsentuaalselt 
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Joonis 15. Joonis 15. Puude seisukord proovitükkide kaupa, 2015. Aasta andmetel. Sinine värv märgib 

tervete, punane surnud võrsetippudega, roheline pooleldi surnud võraga ja lilla surevate ja surnud puude 

osakaalu. Iga proovitüki kohta hinnati 12 puud ning kokku hinnati 108 puud. 

 

Jõgevamaal oli hinnatud puude arv 2013. aastal kokku 52, Viljandimaal 45 ja Läänemaal 

(kolme proovitüki andmetel: Läänemaa 1, Läänemaa 2, Läänemaa 3) 78. Kuna hindamise 

metoodika ei olnud puude arvust tulenevalt sama, mis 2015. aastal, siis ei ole ka andmed 

proovialadel hästi võrreldavad. Üldistatud ülevaate annab vanade puude seisukorrast 2013. 

aastal kogutud andmete põhjal joonis 16. 

 

 

Joonis 16. Vanade puude seisukord proovialadel 2013. aasta andmetel,  protsentuaalselt 
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3.3. Külmaseene kahjustused proovialadel 

 

Kõige ohtramalt esines autori hinnangul külmaseene viljakehi Jõgevamaa proovialal, kus 

viljakehi esines igal proovitükil kohati isegi massiliselt. Ka Viljandimaal esines viljakehi 

ohtralt, Läänemaal seevastu külmaseene viljakehi mõõtmiste ajal ei esinenud üldse. 

Molekulaarsete meetoditega tuvastati perekonna tasemel külmaseene olemasolu 72,2% (n= 

108) kogutud puursüdamike proovidest. Ühel Viljandimaa proovil DNA eraldamine ei 

õnnestunud. Kõige rohkem esines külmaseent Viljandimaa puursüdamike proovides, 

94,4%. Jõgevamaal oli vastav näitaja 80,6 % ja Läänemaal 41,7 %. Tervisliku seisundi 

klasside kaupa esines külmaseen 82,4 % tervetes, 88,9% surevate võrsetippudega, 66,7% 

poolsurnud võraga ja 60,5% surevates või peaaegu surnud puudes, kusjuures tervete puude 

arv oli 17, surnud võrsetippudega puid oli 27, pool võra surnud oli 21 puul ja surnud või 

suremas oli 43 puud.  Külmaseene analüüsi tulemused on toodud lisas 4. Külmaseene 

esinemine terviseklasside kaupa on esitatud joonisel 17. 

 

 

Joonis 17. Külmaseenega nakatunud puude osakaal terviseklasside kaupa proovialadel kokku, 

protsentuaalselt. Numbrid tulpade kohal märgivad puude arvu vastavas klassis. 

 

 

 

 

17 
27 

21 
43 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

terve surnud võrsetippudega 1/2 võra surnud surnud/peaaegu surnud 

K
ü

lm
as

ee
n

eg
a 

n
ak

at
u

n
u

d
 p

u
u

d
e 

o
sa

ka
al

, 
%

 



36 

 

 

 

 

4. ARUTELU 

 

Globaliseeruva kaubanduse ja kliimamuutuste ajastul on taimehaigused ja –kahjurid 

soodsas seisus. Peamised ohutegurid taimede tervisele on suurenenud taimekaubandus 

pikkade vahemaade taha, kliimamuutused ja uute põllukultuuride (näiteks biokütuste) 

kasutuselevõtt (Pautasso et al. 2015).  Karantiin on üks tähtsamaid viise ennetamaks uute 

patogeenide või olemasolevate haigustekitajate uute tüvede levimist (Edmonds et al. 

2000).  

 

Bakys et al. (2013) oletab, et erinevad Hymenoscyphus fraxineus`e isolaadid võivad olla 

erineva patogeensuse tasemega. Seda hüpoteesi saab kontrollida katsetega, nakatades hariliku 

saare kloone. Ka harilikul saarel esineb liigisisene varieeruvus haigusele vastuvõtlikkuse 

suhtes (Bakys et al. 2013; Marčiulynienė et al. 2015). Tuginedes käesolevas uuringus saadud 

andmetele, ei saa öelda, et saaresurma epideemia vaibumise märke näitaks, seega 

püstitatud hüpotees ei leia kinnitust. Vanade puude tervislik seisund on jäänud üldjoones 

samaks, loodusliku uuenduse osas on haigete taimede osakaal  tõusnud 41,3 protsendilt 

2013. aastal 53,4 protsendini 2015. aastal ning tervete taimede osakaal on langenud 

vastavalt 51,3 protsendilt 41,3 protsendile. Kuigi statistiliselt oluliselt loodusliku uuenduse 

halvenemist ei saa kinnitada.  Hariliku saare looduslikku uuendust on uuritud 2011. aastal 

ka Leedus (Lygis et al. 2014). Seal saadi tulemuseks, et kõigist hinnatud taimedest (n=775) 

53,9% olid haiged, 16,8% surnud ja 29,3% olid visuaalselt terved. Samas uuringus 

täheldati ka saare loodusliku uuenduse osakaalu vähenemist 40-100 protsendilt 

haiguseelsetes puistutes 0-21 protsendini haigestunud puistutes.  

 

Osa puudest katsealadel näivad olevat siiski haiguse suhtes resistentsemad. Puude ja nende 

järelkasvu haigestumine on ilmselt seotud ka puude stressitasemega. Stressi võivad puudel 

tekitada nii muutunud ilmastikuolud, sekundaarsed patogeenid kui ka ressursside (vee, 

valguse, toitainete jne.) nappus.) Oleks vaja teha veel uuringuid, et kindlaks määrata 

peamised stressifaktorid ja leida võimalusi nende vähendamiseks. Kuna hetkel ei ole veel 

välja töötatud keemilisi ega bioloogilisi tõrjemeetodeid tuleks rõhuda saaresurma 
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kontrollimisel peamiselt metsamajanduslike meetmetele nagu puistute hõrendamine, 

sanitaarraie, saare kasvatamine segapuistutes. Hariliku saare püsimajäämise huvides tasub 

kaaluda ka geneetiliselt resistentsemate tüvede välja selgitamist ja nende põhjal 

paljundusmaterjali tootmist, nagu on soovitanud mitmed saaresurma ja saarte tervisliku 

seisundi teemat uurinud autorid (näiteks Marčiulynienė et al. 2015, Harper et al. 2016).  

 

2015. aasta andmete järgi oli tervete puude osakaal käesoleva uuringu andmetel 15,7%. 

Sarnase tulemuseni jõudsid oma uuringus ka Rosenvald et al. (2015). Võrreldes neid 

tulemusi näiteks Prantsusmaaga, kus haigestunud saare puistutes on tervete puude osakaal 

8% (Husson et al. 2012) või Saksamaaga, kus vastav näitaja on vaid 6% (Enderle et al. 

2013), ei ole Eestis olukord veel kõige hullem. 

 

Varasemas uuringus (Rosenvald et al. 2015) on selgunud, et kaugele arenenud 

haigusjärgus puud on võimelised ka taastuma – üks jälgitud säilikpuudest (hinnatud puude 

hulk oli N=577), mis 2009. aastal oli suremas ja 4 oluliselt kahjustunud puud, olid 2014. 

aastaks suutnud võra taastada. Sama uuringu raames tuvastati külmaseen molekulaarsete 

meetoditega puursüdamikelt 28-l puul 102-st. 18 kogutud proovil tuvastati ka külmaseen 

ka liigi tasemeni – 17 juhul oli tegu tutt-külmaseenega (A. cepistipes)  ja ühel juhul põhja-

külmaseenega (A. borealis). Puu seisukord aga külmaseenega nakatumist ei peegeldanud – 

seen tuvastati 28% elusatel stabiilse konditsiooniga (terve võraga) puudes, ja 24% 

kahjustunud võraga puudes. Küll aga olid külmaseenega nakatunud puud väiksema 

diameetriga. 2001. aasta Põhja-Leedu haigestunud saarepuistutes tehtud uuringus saadi 

mõnevõrra teistsugused tulemused - seal leiti tutt-külmaseent 80% visuaalselt tervetelt, 

98,5% haigustunnustega ja 100% surnud saarepuudelt (Lygis et al. 2006). 

 

Käesoleva töö raames tehtud uuringus tuvastati külmaseene esinemine 82,4% tervetes, 

88,9% surevate võrsetippudega, 66,7% poolsurnud võraga ja 60,5% surnud või peaaegu 

surnud puudes. Võib öelda, et sarnaselt Rosenvald et al. (2015) uuringu tulemustele ei 

peegeldu külmaseenega nakatumine puu visuaalses tervislikus seisundist. Seega on 

külmaseen saarte allakäigu kaasnev põhjus, kuid mitte peamine. 

 

Ühevanuselised puistud ja metsamajanduslikud võtted, näiteks pinnase kultiveerimine 

soodustavad külmaseene elutegevust ja levikut. Püüeldes haiguse vähendamise poole 

tuleks keskenduda puid nõrgestavate eeltingimuste elimineerimisele, kui neid on, kuna 
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seen on märksa tõhusam patogeen, kui peremeestaim on stressis (Armillaria root 

rot:...2000). Taimla tingimustes võib anda häid tulemusi külmaseenega võitlemisel 

haigestunud juurte kärpimine ning juurekaela ümber mulla aereerimine. Metsa tingimustes 

võib edu saavutada seene toidubaasi vähendamises, eemaldades haiged puud ja kännud ja 

ka terved kännud, ning seejärel pinnast sügavalt ümber kaevates. Siiski on tegu väga 

töömahuka ja majanduslikult kuluka meetodiga, mis ei pruugi ennast õigustada ja kõigis 

tingimustes pole alati võimalik teostadagi (Armillaria root rot:...2000), nt Eesti 

tingimustes. Kõige otstarbekam on valida metsa ja haljasala rajamisel saaresurma suhtes 

resistenseid istikud (Lygis et al. 2005). 

 

Keemilise ja bioloogilise kontrolli peamiseks takistuseks on asjaolu, et mõjuainete 

võimetus on jõuda nakkuskoldeni piisavalt efektiivselt. Külmaseenel on kõrgelt arenenud 

kaitsemehhanismid väliste mõjutegurite vastu, näiteks antibiootikumide tootmine ja 

pseudosklerootsiumite moodustamine. Keemiliste ja bioloogiliste tõrjevahendite 

väljatöötamine ja arendamine käib pidevalt (Armillaria root rot:...2000), kuid keemilised 

vahendid jäävad siiski vaid taimlates kasutamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö põhieesmärk oli saaresurma tekitaja leviku ja kahjustuse  uurimine Eestis ning 

hariliku saare seisundi hindamine Eesti saarikutes. Töös keskenduti peale saarikute 

allakäigu peamise põhjustaja (Hymenoscyphus fraxineus) ka saare teisestele patogeenidele, 

peamiselt perekond külmaseenele (Armillaria spp.). 

 

Välitööd teostati juba eelnevalt käeosoleva töö autori ja Maarit Mälgi koostöös valminud 

bakalaureusetöö jaoks valitud proovialadel Lääne-, Viljandi- ja Jõgevamaal. Proovialadel 

kokku tehti 2013. aastal 51 ja 2015. aastal 46 ringproovitükki, kus hinnati saare 

looduslikult uuenenud taimede arvukust ja tervislikku seisundit. Kokku loendati 

proovialadel 2013. ja 2015. aastal vastavalt 2367 ja 1591 looduslikult tekkinud saare 

seemikut ja võsu. Ehkki kogutud andmed näitavad saare uuenduse tervisliku seisundi 

halvenemist, s.o haigete taimede osakaal oli tõusnud 41,3 protsendilt 2013. aastal 53,4 

protsendini 2015. aastal ning tervete taimede osakaal oli langenud vastavalt 51,3 

protsendilt 41,3 protsendile, ei leidnud see siiski statistiliselt oluliselt (P>0,05) kinnitust. 

Analüüsiti ka saare loodusliku uuenduse tervislikku seisundit lageraie aladel (N=54) ja 

metsa turbe all (N=43). Haigestunud taimede osakaal metsaaladel on 19% suurem kui 

lageraiealadel, mis leidis ka statistilist kinnitust (P<0,05).  

 

2015. aastal hinnati igal metsa proovitükil (kokku üheksal proovitükil) visuaalselt 12 

juhuslikult valitud saarepuu tervislikku seisundit. Läänemaa proovialal oli saarte tervislik 

seisund konkurentsitult kõige halvem – visuaalselt täiesti terveid puid oli seal vaid 2,8%, 

nii surevate võrsetippudega kui ka pooleldi surnud võraga puid oli 22,2% ning surnud või 

suremas oli üle poole hinnatud puudest, 52,8%.  Kolmel proovialal kokku oli tervete puude 

osakaal 15,7%. Surevate võrsetippudega oli proovialadel kokku 25% hinnatud puudest, 

pool võra surnud 19,4%,  ja surnud või peaaegu surnud 39,8% puudest. 
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Molekulaarsete meetoditega tuvastati perekonna tasemel külmaseent 72,2% (n=108) 

kogutud puursüdamikest. Kõige rohkem esines külmaseent Viljandimaa proovides, 94,4%. 

Jõgevamaal oli vastav näitaja 80,6 % ja Läänemaal 41,7 %. Saadud andmete põhjal puudus 

seos võra tervisliku seisundi ja külmaseene esinemise vahel. 

 

Käesoleva uuringu tulemusena ei leidnud üheselt kinnitust hüpotees, et saaresurma 

epideemia näitaks stabiliseerumise märke.  
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THE CONDITION OF EUROPEAN ASH (FRAXINUS 

EXCELSIOR) IN ESTONIA 

Summary 

 

This thesis is a further development of a bachelor`s thesis by Kristiina Palm and Maarit 

Mälgi („Survey of common ash`es (Fraxinus excelsior) health 5 years after discovering the 

ash dieback ( caused by Hymenoscyphus pseudoalbidus) in Estonia“). “). The main purpose of 

this thesis is to monitor the distribution and damage by ash dieback ( Hymenoscyphus 

fraxineus). An important subject thereby is evaluating the condition of the regeneration of 

ash. Besides the main causer of ash dieback, multible secondary pathogens are damaging 

European ash as well. An overview of some of these pathogens, with special emphasis on 

Armillaria spp. was given.  This subject is important issue, because European ash as our 

native species holds great importance of  biodiversity in our forests. Drastic decrease of 

ash trees means loss of many threatened species and communities related to it. 

 

Field work was done at monitoring sites previously chosen for bachelor`s thesis, at Lääne, 

Viljandi and Jõgeva counties. Data for the current study were collected on the same 

monitoring sites at 2013 and 2015, except for some differences at the Läänemaa site. Six 

monitoring plots (3 stands and 3 clear-cuts) were chosen in each monitoring area, where 

European ash was found forming 50% or more in the composition of tree species (before 

cut). Generally, three 100 m
2 

monitoring plots were randomly chosen and located per 

sample site per hectare. At these monitoring plots numerousness and viability of ash 

regeneration was evaluated. Alltogether 51 (in 2013) and 46 (in 2015) monitoring plots 

were measured on these 3 monitoring sites. Health condition of mature trees was evaluated 

as well. At forest sampling sites, drill cores were taken by drilling evaluable trees at the 

root collar with an increment borer. In laboratory, molecular studies were performed in 

order to determine possible presence of Armillaria species in drilled tree cores. 

 

In 2013 total of 2367 and 1591 in 2015 naturally regenerated saplings were counted and 

estimated on monitoring sites. The mean number of saplings per monitoring plot was 46 

and 35 in 2013 and 2015, respectively. Number of healthy seedlings was higher in 2013 
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compared to 2015, the percentage of healthy seedling has decreased from 51.3% to 41%. 

The amount of diseased saplings was 41%  in 2013 and 53% in 2015. Statistical analyses 

showed though that no statistically significant differences existed between number of 

healthy and diseased saplings in these two years. It appeared that the health status of ash 

saplings was better at clear-cut areas  the number of diseased saplings was 19% higher in 

understory sites compared to clear-cut areas. It may indicate that at understory sites there 

are better conditions for the infection of saplings or for the pathogen development than at 

open areas. Also, understory saplings may be more stressed because of lack of nutrients, 

light, etc. 

 

The health condition of mature trees was visually estimated on three monitoring sites as 

well, in 2013 and in 2015. Estimated ash trees were divided into different health classes on 

each monitoring plot. There were 4 health classes: healthy (with no visual symptoms of ash 

dieback), with dying shoot tips, nearly half of the crown dead, nearly dead or dead. The 

worst condition was estimated at Lääne monitoring site – in 2015 only 2.8% of estimated 

trees there where healthy-looking while more than half of the trees were dead or nearly 

dead (52.8%). For comparison, at Jõgeva and Viljandi sites, 22.2% of estimated trees were 

healthy. Alltogether at sampling sites, in 2015, the percentage of healthy trees was 15.7%, 

while the percentage of dead or nearly dead trees was nearly 39.8%. 25% of trees had 

dying shoot tips and 19.4% had half of the crown dead. With molecular methods, 

Armillaria spp. was found abundant in 72.2% (n=108) drill cores tested. Trees were most 

infected by Armillaria spp. at Viljandimaa sampling site, were the percentage of infected 

trees was  94.4. At Jõgevamaa the percentage of infected trees was 80.6 and at Läänemaa, 

41.7. According to the data, there is no connection between crown decline and Armillaria 

infection.  

 

According to this data, any decreasing trend in development of the epidemic can not be 

confirmed. Fortunately, some of the trees seem to be resistant to the dieback. However, 

higher stress levels seem to make  ash trees and saplings more prone to infection. Further 

research is needed, in order to verify the main stress factors as well as methods, how to 

minimize them. Genetic research, in order to determine resistant strains and thereby 

develop breeding material, that would not be prone to infection, should be considered.  
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LISA 1. METSA PROOVITÜKKIDE ANDMED 

 

Prooviala 
Proovitüki 
nimetus Maakond Ristkoordinaadid 

Ala 
suurus, 
ha 

Kasvukoha-
tüüp 

Saare 
koosseis 
puistus, 
% 

Jõgevamaa 

Luua vana 1 Jõgeva N: 6503973 E: 650974 1,1 naadi 75 

Luua vana 2 Jõgeva N: 6503302 E: 651204 0,9 naadi 80 

Luua viimane Jõgeva N: 6504066 E: 650067 0,9 naadi 60 

Viljandimaa 

Viljandi1 Viljandi N: 6474825 E: 602103 1 naadi 50 

Viljandi2 Viljandi N: 6475098 E: 602248 1 naadi 50 

Sürgavere4 Viljandi N: 6481924 E:590143 0,4 naadi 50 

Läänemaa 

Läänemaa1 Lääne N: 6495639 E: 477082 0,8 
tarna-
angervaksa 70 

Läänemaa2 Lääne N: 6494219 E: 477351 1 sinilille 90 

Läänemaa3 Lääne N: 6493783 E: 476312 0,7 kastikuloo 95 

Läänemaa4 Lääne N: 6492518 E:484640 0,7 sinilille 90 

Läänemaa5 Lääne N: 6494014 E:476024 0,5 kastikuloo 90 
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LISA 2. RAIELANKIDE PROOVITÜKKIDE ANDMED 

 

Prooviala 
Proovitüki 
nimetus Maakond Ristkoordinaadid 

Ala 
suurus, 
ha 

Kasvukoha-
tüüp 

Saare 
koosseis 
puistus, % 

Jõgevamaa 

LUUA1 Jõgeva 
N: 6504441 E: 

650590 0,9 naadi 50 

LUUA2 Jõgeva 
N: 6504348 E: 

650605 0,9 naadi 70 

LUUA3 Jõgeva 
N: 6503984 E: 

650130 1 naadi 60 

Viljandimaa 

Sürgavere1 Viljandi 
N: 6481334 E: 

589934 1,2 angervaksa 50 

Sürgavere2 Viljandi 
N: 6482437 E: 

589024 2,2 naadi 60 

Sürgavere3 Viljandi 
N: 6481550 E: 

590293 0,7 naadi 60 

Läänemaa 

Läänemaa 
uus1 Lääne 

N: 6490461 
E:481134 0,7 naadi 65 

Läänemaa 
uus2 Lääne 

N: 6490449 E: 
480799 1,2 naadi 65 

Läänemaa 
uus3 Lääne 

N: 6489686 E: 
480644 0,4 angervaksa 60 
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LISA 3. KÜLMASEENE ANALÜÜSI TULEMUSED 

 

PROOVITÜKK PUURSÜDAMIK PUU SEISUND 
PROOVI 
NR 

Külmaseene 
spets. PCR 
tulemus 

Seene 
universaal 
PCR tulemus 

Luua vana 1 Puursüdamik 1 
peaaegu 
surnud/surnud 5465 band   

Luua vana 1 Puursüdamik 2 
peaaegu 
surnud/surnud 5454 band   

Luua vana 1 Puursüdamik 3 
surevate 
võrsetippudega 5464 tühi band 

Luua vana 1 Puursüdamik 4 
surevate 
võrsetippudega 5459 band   

Luua vana 1 Puursüdamik 5 
surevate 
võrsetippudega 5456 band   

Luua vana 1 Puursüdamik 6 terve 5458 band   

Luua vana 1 Puursüdamik 7 
peaaegu 
surnud/surnud 5457 band   

Luua vana 1 Puursüdamik 8 
surevate 
võrsetippudega 5463 band   

Luua vana 1 Puursüdamik 9 
peaaegu 
surnud/surnud 5461 band   

Luua vana 1 
Puursüdamik 
10 

peaaegu 
surnud/surnud 5455 band   

Luua vana 1 
Puursüdamik 
11 

peaaegu 
surnud/surnud 5460 band   

Luua vana 1 
Puursüdamik 
12 

peaaegu 
surnud/surnud 5462 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 1 1/2 võra surnud 5440 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 2 terve 5441 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 3 terve 4877 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 4 terve 4876 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 5 
peaaegu 
surnud/surnud 4873 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 6 
peaaegu 
surnud/surnud 4875 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 7 
peaaegu 
surnud/surnud 4874 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 8 1/2 võra surnud 4871 band   

Luua vana 2 Puursüdamik 9 
peaaegu 
surnud/surnud 4829 band   

Luua vana 2 
Puursüdamik 
10 terve 4870 band   
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PROOVITÜKK PUURSÜDAMIK PUU SEISUND 
PROOVI 
NR 

Külmaseene 
spets. PCR 
tulemus 

Seene 
universaal 
PCR tulemus 

Luua vana 2 
Puursüdamik 
11 

peaaegu 
surnud/surnud 4828 band   

Luua vana 2 
Puursüdamik 
12 

peaaegu 
surnud/surnud 4872 tühi band 

Luua viimane Puursüdamik 1 
surevate 
võrsetippudega 5450 band   

Luua viimane Puursüdamik 2 
peaaegu 
surnud/surnud 5452 band   

Luua viimane Puursüdamik 3 1/2 võra surnud 5451 band   

Luua viimane Puursüdamik 4 
surevate 
võrsetippudega 5443 band   

Luua viimane Puursüdamik 5 1/2 võra surnud 5449 band   

Luua viimane Puursüdamik 6 1/2 võra surnud 5447 tühi band 

Luua viimane Puursüdamik 7 1/2 võra surnud 5446 tühi band 

Luua viimane Puursüdamik 8 
surevate 
võrsetippudega 5445 band   

Luua viimane Puursüdamik 9 terve 5453 band   

Luua viimane 
Puursüdamik 
10 terve 5442 tühi band 

Luua viimane 
Puursüdamik 
11 terve 5444 tühi band 

Luua viimane 
Puursüdamik 
12 

peaaegu 
surnud/surnud 5448 tühi band 

Viljandimaa  1 Puursüdamik 1 
surevate 
võrsetippudega 4856 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 2 terve 4857 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 3 1/2 võra surnud 4868 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 4 1/2 võra surnud 4869 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 5 terve 4858 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 6 
surevate 
võrsetippudega 4850 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 7 
surevate 
võrsetippudega 4849 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 8 
peaaegu 
surnud/surnud 4851 band   

Viljandimaa  1 Puursüdamik 9 1/2 võra surnud 4853 band   

Viljandimaa  1 
Puursüdamik 
10 

peaaegu 
surnud/surnud 4852 band   

Viljandimaa  1 
Puursüdamik 
11 

peaaegu 
surnud/surnud 4855 band   

Viljandimaa  1 
Puursüdamik 
12 

surevate 
võrsetippudega 4854 band   

Viljandimaa  2 Puursüdamik 1 1/2 võra surnud 4827 band   
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PROOVITÜKK PUURSÜDAMIK PUU SEISUND 
PROOVI 
NR 

Külmaseene 
spets. PCR 
tulemus 

Seene 
universaal 
PCR tulemus 

Viljandimaa  2 Puursüdamik 2 
surevate 
võrsetippudega 4826 band   

Viljandimaa  2 Puursüdamik 3 
peaaegu 
surnud/surnud 4825 band   

Viljandimaa  2 Puursüdamik 4 
surevate 
võrsetippudega 4823 band   

Viljandimaa  2 Puursüdamik 5 terve 4821 band   

Viljandimaa  2 Puursüdamik 6 
peaaegu 
surnud/surnud 4820 tühi tühi 

Viljandimaa  2 Puursüdamik 7 
peaaegu 
surnud/surnud 4822 band   

Viljandimaa  2 Puursüdamik 8 
peaaegu 
surnud/surnud 4819 tühi band 

Viljandimaa  2 Puursüdamik 9 
peaaegu 
surnud/surnud 4818 band   

Viljandimaa  2 
Puursüdamik 
10 1/2 võra surnud 4817 band   

Viljandimaa  2 
Puursüdamik 
11 

peaaegu 
surnud/surnud 4824 band   

Viljandimaa  2 
Puursüdamik 
12 terve 4816 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 1 terve 4788 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 2 terve 4786 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 3 1/2 võra surnud 4765 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 4 
surevate 
võrsetippudega 4815 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 5 
surevate 
võrsetippudega 4781 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 6 1/2 võra surnud 4784 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 7 terve 4782 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 8 
surevate 
võrsetippudega 4785 band   

Sürgavere 4 Puursüdamik 9 
surevate 
võrsetippudega 4780 band   

Sürgavere 4 
Puursüdamik 
10 

surevate 
võrsetippudega 4783 band   

Sürgavere 4 
Puursüdamik 
11 

surevate 
võrsetippudega 4779 band   

Sürgavere 4 
Puursüdamik 
12 terve 4778 band   

Läänemaa 1 Puursüdamik 1 
surevate 
võrsetippudega 4777 band   
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PROOVITÜKK PUURSÜDAMIK PUU SEISUND 
PROOVI 
NR 

Külmaseene 
spets. PCR 
tulemus 

Seene 
universaal 
PCR tulemus 

Läänemaa 1 Puursüdamik 2 
peaaegu 
surnud/surnud 4776 band   

Läänemaa 1 Puursüdamik 3 
peaaegu 
surnud/surnud 4775 tühi band 

Läänemaa 1 Puursüdamik 4 
peaaegu 
surnud/surnud 4767 tühi band 

Läänemaa 1 Puursüdamik 5 
peaaegu 
surnud/surnud 4774 tühi band 

Läänemaa 1 Puursüdamik 6 1/2 võra surnud 4773 tühi band 

Läänemaa 1 Puursüdamik 7 1/2 võra surnud 4771 tühi band 

Läänemaa 1 Puursüdamik 8 
peaaegu 
surnud/surnud 4770 band   

Läänemaa 1 Puursüdamik 9 
peaaegu 
surnud/surnud 4768 tühi band 

Läänemaa 1 
Puursüdamik 
10 

surevate 
võrsetippudega 4769 band   

Läänemaa 1 
Puursüdamik 
11 

peaaegu 
surnud/surnud 4764 tühi band 

Läänemaa 1 
Puursüdamik 
12 terve 4772 tühi band 

Läänemaa 2 Puursüdamik 1 
peaaegu 
surnud/surnud 5432 tühi band 

Läänemaa 2 Puursüdamik 2 
surevate 
võrsetippudega 5435 tühi band 

Läänemaa 2 Puursüdamik 3 
peaaegu 
surnud/surnud 5430 band   

Läänemaa 2 Puursüdamik 4 
peaaegu 
surnud/surnud 5429 tühi band 

Läänemaa 2 Puursüdamik 5 1/2 võra surnud 5431 band   

Läänemaa 2 Puursüdamik 6 
surevate 
võrsetippudega 5428 tühi band 

Läänemaa 2 Puursüdamik 7 
surevate 
võrsetippudega 5439 band   

Läänemaa 2 Puursüdamik 8 
peaaegu 
surnud/surnud 5434 band   

Läänemaa 2 Puursüdamik 9 
surevate 
võrsetippudega 5438 band   

Läänemaa 2 
Puursüdamik 
10 

peaaegu 
surnud/surnud 5437 tühi band 

Läänemaa 2 
Puursüdamik 
11 

peaaegu 
surnud/surnud 5433 tühi band 

Läänemaa 2 
Puursüdamik 
12 1/2 võra surnud 5436 tühi band 
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PROOVITÜKK PUURSÜDAMIK PUU SEISUND 
PROOVI 
NR 

Külmaseene 
spets. PCR 
tulemus 

Seene 
universaal 
PCR tulemus 

Läänemaa 3 Puursüdamik 1 
peaaegu 
surnud/surnud 5425 tühi band 

Läänemaa 3 Puursüdamik 2 
peaaegu 
surnud/surnud 5426 tühi band 

Läänemaa 3 Puursüdamik 3 
surevate 
võrsetippudega 5423 band   

Läänemaa 3 Puursüdamik 4 1/2 võra surnud 5418 band   

Läänemaa 3 Puursüdamik 5 
peaaegu 
surnud/surnud 5424 band   

Läänemaa 3 Puursüdamik 6 
peaaegu 
surnud/surnud 5422 tühi band 

Läänemaa 3 Puursüdamik 7 
surevate 
võrsetippudega 5421 band   

Läänemaa 3 Puursüdamik 8 
peaaegu 
surnud/surnud 5420 band   

Läänemaa 3 Puursüdamik 9 1/2 võra surnud 5419 band   

Läänemaa 3 
Puursüdamik 
10 

peaaegu 
surnud/surnud 5427 tühi band 

Läänemaa 3 
Puursüdamik 
11 1/2 võra surnud 5416 tühi band 

Läänemaa 3 
Puursüdamik 
12 1/2 võra surnud 5417 tühi band 
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