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Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade loodusliku uuenduse tekkimisest 2011. aasta lageraie 

alade põhjal. Uurimisülesandeks oli tulemuste võrdlemine kolme kasvukohatüübi lõikes. 

Lageraie alad paiknesid Lõuna-Eestis ning asusid kolmel erineval kasvukohatüübil, milleks 

olid jänesekapsa, jänesekapsa-mustika ja sinilille. Töös kasutatud kinnistuid on 4 ja lageraie 

eraldisi 9. 

Saada andmeid loodusliku uuendumise kohta, tuli teostada välitöid. Välitööd viidi läbi 2015. 

aasta oktoobris ning hõlmasid proovitükkide tegemist, puuliikide määramist, puude arvu 

määramist ja vastavalt puude arvule kõrguste mõõtmist. Mõõta tuli 4% kogupindalast ja 

ringproovitükid olid suurusega 50 m2 või 100 m2. 

Tulemuste analüüsimisel selgus, et sinilille kasvukohatüübis on puude kõrgused suuremad, 

kui jänesekapsa ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Jänesekapsa kasvukohatüübis olid 

puude kõrgused suuremad kui jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Samuti leiti antud töös, 

et lehtpuudega uuenemine on jätkusuutlikum kui okaspuudega uuenemine. Leiti ka 

looduslikult uuenenud puude arv hektarile ja keskmised puude kõrgused. Töös võrreldi 

looduslikku uuendust ja eelmist metsapõlve ning tulemuseks saadi, et ükski lageraie eraldis ei 

olnud uuenenud puuliigiga, mis oli olnud valdavaks enne raiet. 

Autori arvates on antud lõputöö vajalik, kuna töö tulemuste põhjal võib väita, et looduslikule 

uuendumisele jätmine ei arene tihti kasvukohatüübile sobivas suunas ning inimene peaks kas 

looduslikule uuendumisele kaasa aitama või kultiveerima. 

Märksõnad: looduslik uuendus, lageraie, kasvukohatüübid 
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The present thesis aims at providing an overview of natural regeneration on the basis of 2011 

clear-cutting areas. The task of the research was to compare the results in three habitat types. 

The clear-cutting areas were located in South-Estonia and in three different types of habitat – 

those of wood sorrel, wood sorrel / blueberry, and hepatica. The research used four properties 

and nine clear-cutting areas. To get data on natural regeneration, some fieldwork was carried 

out. It was conducted in October 2015 and included creating the plots, determining tree 

species, counting trees, and measuring tree heights according to their number. It was 

necessary to measure 4% of the total area, and the size of the circular plots was 50 or 100 

square metres. 

The results of the analysis revealed that in the hepatica’s habitat type trees were taller than in 

the habitat types of wood sorrel or wood sorrel / blueberry. And in the habitat type of wood 

sorrel, trees were taller than in that of wood sorrel / blueberry. Also, it was identified in the 

research that renewal with deciduous trees is more sustainable than with coniferous trees. The 

number of naturally regenerated trees per hectare was identified, as well as the average height 

of the trees. Natural regeneration and the previous forest generation were compared, and the 

results revealed that no clear-cutting areas were renewed with a tree species that had been 

prevailing before cutting. The author believes that the present thesis is important because the 

results of the work revealed that natural regeneration does not often develop in the proper 

direction for the habitat type, and people should contribute to natural regeneration or cultivate 

the habitat. 
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SISSEJUHATUS 

 

Raied mõjutavad oluliselt metsa edasist käekäiku. Nad mängivad rolli nii metsataimestiku kui 

ka –loomastiku tulevikus. Suurt mõju avaldab just see, millisesse seisukorda jäetakse mets 

pärast raiet. Enam levinud raieteks on uuendusraied, mis jagunevad lage- ja turberaieks. Mets, 

mis on saavutanud raieküpsuse, on sobilik uuendusraieks. Puud raiutakse lageraielangilt aasta 

jooksul. Enne lageraie teostamist metsas, on vajalik mõelda, kuidas metsa tulevikus uuendada. 

Tähtis on, et säiliks järelkasv  ning selleks valitakse lageraielangil välja sobivad seemnepuud. 

Samuti ei raiuta lageraielangil järelkasvu ning säilikpuid (Laas 2001: 20). 

Looduslik uuenemine ehk uuendumine toimub vegetatiivselt ja seemneliselt (generatiivselt). 

Vegetatiivne uuenemine toimub kännuvõsust ja juurevõsust. Seemneline uuenemine toimub 

vanas metsas, vana metsa läheduses ja häiludes ning lageraiesmikel. Seemneline uuenemine 

sõltub ka valgustingimustest. Looduslikuks uuenemiseks sobivad alad, kus kasvukoha 

tingimused on sobilikud väärtuslike puuliikide tekkeks, olemas elujõuline uuendus sobivale 

puuliigile ning märjad alad, kus on raskendatud kultiveerimine (Laas 2001: 27). Loodusliku 

uuenemise puudusteks on: liigiline koosseis, mis ei ole vastavuses kasvukoha potentsiaaliga; 

uuendus võib paikneda ebaühtlaselt ning raieringi pikenemine, kuna järeluuenduse teke on 

pikem (Laas et al. 2011: 424). 

Mets loetakse uuenenuks juhul, kui ühel hektaril kasvavad järgnevad puuliigid: vähemalt 

1500 0,5 meetrist või kõrgemat harilikku tamme (Quercus robur); vähemalt 1500 0,5 meetrist 

või kõrgemat harilikku mändi (Pinus sylvestris); vähemalt 1000 0,5 meetrist või kõrgemat 

harilikku kuuske (Picea abies) või vähemalt 1500 1,0 meetrist või kõrgemat muud puuliiki, 

mida saab arvesse võtta metsa uuenenuks lugemisel. Metsa uuenenuks lugemisel arvestatakse 

halli leppa (Alnus incana) ainult raiutud või hukkunud hall-lepikutes. Puud peavad olema 

elujõulised ja uuendataval alal paiknema ühtlaselt (Keskkonnaagentuur 2016: 94). 

Metsaomanikul on kahe aasta jooksul pärast lageraiet kohustus vähemalt 0,5 hektari suurusel 

metsaalal teostada metsa uuendamis töid (RT I 2006, 30, 232). 

Antud töö on valitud, kuna autori vanemad tegelevad metsatöötlemise ja –majandamisega 

ning tekkis huvi, mis saab lageraie aladest pärast raiet. Tähtis teada, kas raiesmikul on 
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tekkinud jätkusuutlik looduslik uuendus ning selleks on vajalik inventeerimine. 

Metsaomanikul on valida, kas jätta raiesmik looduslikule uuendusele, aidata looduslikule 

uuenduse kaasa või kultiveerida. Teema on tänapäeval aktuaalne, kuna paljud 

erametsaomanikud jätavad potentsiaalsed tootlikud kasvukohad looduslikule uuenemisele ja 

metsade tootlikkus kahaneb ja kasvukoha headus jääb kasutamata. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade loodusliku uuenduse tekkest 2011. 

aasta lageraie alade põhjal. Kokku kasutati töös nelja kinnistut ning üheksa eraldise peal oli 

teostatud lageraiet. Valitud raiesmikud paiknevad erametsamaal ning Lõuna-Eestis. Lageraie 

alad valiti metsandusettevõtte Emeksen OÜ andmetest. Vajalikud andmed loodusliku 

uuenduse kohta saadi välitööde käigus.  

Antud bakalaureusetöö uurimisülesanneteks on uurida loodusliku uuenduse tekkimist 2011. 

aasta lageraie aladel ja tulemuste võrdlemine kolme kasvukohatüübi lõikes. Töös kasutatud 

lageraie eraldiste kasvukohatüüpideks on jänesekapsa-mustika, jänesekapsa ja sinillile.  

Töö on jagatud viide ossa. Esimeses peatükis tuuakse välja lageraie ja loodusliku uuenduse 

osakaal erametsas aastatel 2011-2014. Teises peatükis iseloomustatakse töös kasutatud 

metsakasvukohatüüpe. Kolmandas peatükis, milleks on materjal ja metoodika, kirjeldatatakse 

lageraie alasid ja välitöödel tehtud mõõtmistöid. Neljandas peatükis analüüsitakse tulemusi, 

mis töö käigus saadi. Töö viiendas peatükis arutletakse tulemuste üle. 

Tänan oma juhendajat Andres Jääratsit abi ja pühendatud aja eest bakalaureusetöö 

valmimisel. 
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1. LAGERAIE JA LOODUSLIKU UUENDUSE OSAKAAL 

ERAMETSAMAAL AASTATEL 2011-2014 

 

Keskkonnaagentuur saab erametsa raieandmed esitatud metsateatistest. Metsateatiseid saavad 

metsaomanikud ise sisestada (e-metsateatis) või saata Keskkonnaametile. Metsateatis näitab 

raiekavatsuste hulka, kuid mitte erametsades teostatud raieid. Umbes kolmandk erametsas 

kavandatud raietest jääb raiumata ning 2013. aastal ei ületanud Eestis koguraiemaht veel 10 

miljonit kuupmeetrit (Keskkonnaagentuur 2014: 66). 

2011. aastal oli erametsamaal lageraiete pindalaks 28 582 hektarit ja 2012. aastal 27 652 

hektarit (Keskkonnaagentuur 2014: 73). 2013. aastal oli erametsamaal lageraiete pindalaks 

28 418 ja 2014. aastal 37 499 hektarit (Keskkonnaagentuur 2016: 70). 2012. aastal kontrolliti 

erametsas lageraieteatise alasid, 2132 alast oli raiutud 1544 ala ja raiumata 588 ala, raiesmiku 

keskmiseks pindalaks oli 1,9 hektarit (Keskkonnaagentuur 2014: 97). 2013. aastal tehti 

erametsas ülevaatus 2495 raiesmikul ning millest 1720 alal oli lageraie teostatud. Tegemata 

oli raie 775 raiesmikul. Raiesmiku keskmiseks pindalaks oli 1,6 hektarit (Keskkonnaagentuur 

2014: 98). 

Viimastel aastatel on metsamajandamine intensiivistunud. Raielangi jätmine looduslikule 

uuendusele või metsakultuuri rajamine, ei tähenda seda, et tegu oleks noore metsaga, 

tulemuseks on hoopis selguseta ala. Metsanoorendikuks saab lugeda looduslikult uuenevat 

lehtpuud varem, kui kultiveeritud okaspuud - viimase puhul on ka metsata metsamaa osakaal 

suurem (Keskkonnaagentuur 2016: 36). 

Metsa saab uuendada mitmete erinevate võtetega: maapinna ettevalmistamine, puude 

istutamine, puuseemnete külvamine, aidata kaasa loodusliku uuenduse tekkele või soodustada 

arengut muul viisil (seemnepuud) ja metsakultuuri hooldamine (Keskkonnaagentuur 2014: 

97). Kohustuslikus korras tuleb metsa uuendamisvõtteid rakendada kõikides metsatüüpides, 

välja arvatud lodu, angervaksa, sõnajala, tarna, osja, lubikaloo, raba, madalsoo, siirdesoo, 

karusambla ja sinika kasvukohatüüpide hukkunud metsaosades ja puistute raiesmikel. 

Uuendamine istutamise või männi külvi teel tuleb teostada kanarbiku, sambliku ja leesikaloo 
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kasvukohatüüpide hukkunud metsaosades ja puistute raiesmikul (Keskkonnaagentuur 2014: 

97). 

Metsateatiste põhjal arvati metsauuendustööde mahuks erametsas 2011. aastal 3743,1 hektarit 

(Keskkonnaagentuur 2013: 86). Metsateatiste põhjal arvati metsauuendustööde mahuks 

erametsas 2012. aastal 4480,6 hektarit. Metsateatiste põhjal arvati metsauuendustööde 

mahuks erametsas 2013. aastal 4927,7 hektarit (Keskkonnaagentuur 2014: 85). Eramaa kohta 

puuduvad andmed metsauuendustööde kohta alates 2014. aastast (Keskkonnaagentuur 2016: 

84). 

2010. aastal oli teistes metsades (mitte RMK) looduslikult uuenenud kohalike puuliikidega 

metsamaa osakaal 44 protsenti (Keskkonnateabe Keskus 2013: 145). 2012. aastal oli teistes 

metsades (mitte RMK) looduslikult uuenenud kohalike puuliikidega metsamaa osakaal 43 

protsenti (Keskkonnaagentuur 2014: 151). 

2013. aastal erametsas inventeeritud 1720 raiesmikest oli metsauuendamis töid teostatud 39 

protsendil. 661 raiesmikul oli looduslikku uuendust vajalik hooldada (Keskkonnaagentuur 

2014: 98).  
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2. UURITAVATE ALADE METSAKASVUKOHATÜÜPIDE 

ISELOOMUSTUSED  

 

2.1. Jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp 

 

Jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp asub palumetsas ning harilik kuusk on looduslikuks 

enamuspuuliigiks.  Antud kasvukohatüüp levib leet- ja leedemuldadel, mis võib olla tüsedalt 

gleistunud, samuti leidub ka kahkjatel muldadel. Peamiselt on antud kasvukohatüübis männi-

kuuse segametsad, kuid leidub ka  sekundaarseid haavikuid ja kaasikuid. Boniteediks on (Ia) 

I...II, tervislik seisund puistutel hea. 100-aastase puistu puidutagavara võib olla üle 400 m3/ha 

kohta ja keskmiseks kõrguseks 27 meetrit. Alusmetsas esinevad pajud (Salix), pihlakad 

(Sorbus aucuparia) ja paakspuud (Frangula alnus), valdavalt on alusmets hõre. 

Alustaimestikus esineb leselehte (Maianthemum bifolium), mustikat (Vaccinum myrtillus), 

lillakat (Rubus saxatilis) jt. Raiestikel kasvab peamiselt metskastik (Calamagrostis 

arundinacea), kuid esineb ka teisi liike. Okaspuudega uuenemine on peamiselt puudulik, 

toimub pigem kasega (Betula), kuid ka haavaga (Populus tremula). Põhjuseks tihe 

alustaimestik (Lõhmus 2004: 43-44). 

2.2. Jänesekapsa kasvukohatüüp 

 

Jänesekapsa kasvukohatüüp esineb paikades, kus mikroreljeef on tasane või nõrgalt künklik. 

Muldadest esinevad leetunud või kahkjad mullad, võivad olla gleistunud. Antud 

kasvukohatüüp asub laanemetsas ning seal moodustavad  sekundaarsed kaasikud ¼ ja 

kultiveeritud männikud 1/5 kasvukohatüübi pindalast, leidub ka hall-lepikuid ja haavikuid. 

Boniteediks Ia...I (II), puistutel kõrge tootlikkus. Rekordpuistu tagavara 800 m3 hektaril ja 

puude kõrguseks 35-40 meetrit. Jänesekapsa kuusik on metsa põhitüübiks. Hõreda ning kuni 

keskmise tihedusega on antud kasvukohatüübi alusmets. Peamiselt leidub paakspuud, 

pihlakat, vaarikat (Rubus idaeus), sarapuud (Corylus avellana), magesõstart (Ribes alpinum), 

lodjapuud (Viburnum opulus), harilikku kuslapuud (Lonicera xylosteum) ja näsiniint (Daphne 

mezereum). Alustaimestik on liigirikas, raiestikel domineerib metskastik. Kõige 
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ulatuslikumalt on jänesekapsa kasvukohatüüp levinud Kagu- ja Lõuna-Eestis (Lõhmus 2004: 

45-47). 

2.3. Sinilille kasvukohatüüp 

 

Sinilille kasvukohatüüp esineb kohtades, kus mikroreljeef on tasane või kuni nõrgalt künklik. 

Mullaks peamiselt leostunud või leetjas kamarkarbonaatmuld. Antud kasvukohatüüp asub 

samuti laanemetsas ning puistutest moodustavad enamiku kuusikud, männikud ja kaasikud. 

Samuti võib leiduda  hall-lepikuid, haavikuid, tammikuid jm. Kuusikute sanitaarne seisund on 

kehvemapoolne, põhjuseks juurepess ja üraskirüüsted. Männikud laasuvad puudulikult. 

Suurem osa nimetatud puudest kuulub boniteediklassi, milleks on Ia...II. Hõreda kuni 

keskmise tihedusega on antud kasvukohatüübi alusmets. Alusmetsas esinevad peamiselt 

sarapuu, pihlakas, magesõstar, harilik kuslapuu, paakspuu, harilik lodjapuu, vaarikas, türnpuu 

(Rhamnus catharticus) ja näsiniin. Alustaimestik on liigirikas, esinevad maasikas (Fragaria), 

võsaülane (Anemone nemorosa), naistepuna (Hypericum perforatum), sinilill (Hepatica 

nobilis) jt. Raiestikel kasvavad lillakas, võilill (Taraxacum officinale), maasikas jt (Lõhmus 

2004: 47-48). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1. Mõõteobjektid 

 

Käesolevas töös olid mõõteobjektideks neli kinnistut. Lageraie oli tehtud kokku üheksal 

eraldisel. Lageraie eraldised paiknesid kokku kolmel erineval kasvukohatüübil, milleks olid 

jänesekapsa-mustika (jm), jänesekapsa (jk) ja sinilille (sl). Jänesekapsa-mustika 

kasvukohatüüp asub palumetsas ning jänesekapsa ja sinillille kasvukohatüübid asuvad 

laanemetsas. Kõik neli kinnistut paiknesid Lõuna-Eestis. Infot lageraie alade kohta saadi 

metsandusettevõtte Emeksen OÜ andmetest.  

Tabel 1. Töös kasutatud lageraiealad (Metsaregister 2016) 

 

 

Esimene kinnistu asub Otepää vallas ning Pilkuse külas. Antud kinnistu kogu pindalaks on 

7,4 hektarit ja lageraie on tehtud eraldistel 4; 5; 6; 7 ja 8. Eraldiste pindalad jagunevad 

vastavalt 1 hektarit; 0,7 hektarit; 0,1 hektarit; 0,2 hektarit ja 0,5 hektarit. Eraldis 4 

kasvukohatüübiks on jänesekapsa (jk) ja eraldiste 5; 6; 7 ja 8 kasvukohatüüpideks sinilille (sl) 

(tabel 1). Raiesmikul leidus ka oksavalle, millest uuendus oli läbi kasvanud. Eraldised 6; 7 ja 

8 jäävad kohati liigniiskele (soisele) alale. Uue-Vastsemõisa maaüksust ümbritsesid metsad.  

Teine kinnistu asub samuti Otepää vallas, aga Kassiratta külas. Antud kinnistu kogupindalaks 

on 10,53 hektarit ja lageraie on tehtud eraldistel 6 ja 7. Eraldiste pindalad jagunevad vastavalt 

0,5 hektarit ja 1,6 hektarit. Eraldised 6 ja 7 olid ümbritsetud metsaga. Mõlema eraldise 

kasvukohatüübiks on jänesekapsa (jk) (tabel 1). Eraldisel 7 asetses looduslik uuendus 

tihedamalt kui eraldisel 6. 

Asukoht(vald,küla, maaüksus) Katastritunnus Lageraie eraldised Eraldiste pindalad (ha) Kasvukohatüübid

Otepää, Pilkuse, Uue-Vastsemõisa 63602:003:0630 4; 5; 6; 7; 8 1; 0,7; 0,1; 0,2; 0,5 jk; sl ; sl; sl; sl

Otepää, Kassiratta, Väljaotsa 63601:003:1210 6; 7 0,5; 1,6 jk; jk

Puka, Soontaga, Pudi 60802:001:0621 5 0,9 Jm

Lasva, Tsolgo, Haraku 38901:001:0185  8 1,9 Jm
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Kolmas kinnistu asub Puka vallas ning Soontaga külas. Antud kinnistu kogupindalaks on 

31,92 hektarit ja lageraie oli teostatud eraldisel 5. Eraldise pindalaks on 0,9 hektarit ja 

kasvukohatüübiks on jänesekapsa-mustika (jm) (tabel 1). Eraldis 5 läheduses on põllumaa 

ning kõrval ka mets.  

Neljas ning ühtlasi ka viimane töös kasutatud kinnistu asub Lasva vallas, Tsolgo külas. 

Kinnistu kogupindalaks on 23,58 hektarit ja lageraie on tehtud eraldisel 8. Eraldise pindalaks 

on 1,9 hektarit ning kasvukohatüübiks jänesekapsa-mustika (jm) (tabel 1). Raiesmikul leidus 

ka oksavalle, millest uuendus oli läbi kasvanud. Eraldis 8 kõrval asus ka mets. Eraldis 8 asub 

kohati liigniiskel (soisel) alal.  

3.2. Mõõtmistööd 

 

Teada saamaks, kas töös kasutatud lageraie aladel on toimunud looduslik uuendus ning 

arenenud kasvukohatüübile sobivas suunas, tuli  teostada mõõtmistöid. Mõõtmistööd toimusid 

lõputöö juhendajaga välja töötatud metoodika järgi. Mõõtmismetoodika on iga välitöö jaoks 

erinev ehk puuduvad kindlad reeglid, on vaid üldtuntud põhimõtted. Mõõtmistööd viidi läbi 

2015. aasta oktoobris. Mõõtmistel osales ka abiline. Mõõtmistöödes kasutati mõõdulinti, 

mõõtelatti ja käsi GPS-seadet (globaalse positsioneerimise süsteem). Mõõdulindiga mõõdeti 

proovitükile pindala ehk ringi raadius. Proovitüki pindalad olid kas 50 m2 (r=3,99m) või 100 

m2 (r=5,64m). Üheks kriteeriumiks oli, et raiesmiku kogupindalast tuli mõõta kokku 4 

protsenti. Pindala suurus sõltus sellest, kui tihe uuendus paiknes raiesmikul. Tiheda uuenduse 

puhul oli proovitüki ringi raadiuseks 3,99 meetrit, kuna seljuhul oli puude loendamine 

kergendatud. Samuti sõltus proovitüki pindala ka sellest, kui palju tuli raiesmikul mõõta. 

Eraldisel, mille kogupindala oli 0,1 hektarit, polnud vaja ringi raadiuseks võtta 5,64 meetrit, 

sest mõõta tuligi 50 m2 ehk 3,99 meetrit ning suuremat ringi raadiust polnud tarvilik teha. 

Proovitükid paigutati raiesmikule juhusliku valiku meetodil. Proovitüki seest tuli lugeda kõik 

puud ja määrata nende liigid. Samuti tuli võtta proovitükis paiknevate puude kõrgused 

vastavalt puude arvule ning selleks kasutati 2-meetrist mõõtelatti. Puude koguarvust tuli võtta 

ligikaudu pooltel puudel kõrgused. Eraldi tuli üles märkida proovitüki sees paiknevad 

kännuvõsud.  Teiseks kriteeriumiks oli, et proovitükk ei tohiks paikneda oksavallil. Samuti 

tuli märkida, kas raiesmiku läheduses leidub ka teisi metsi. Käsi GPS-seadet kasutati 

raiesmikel liikumiseks. Käesoleva töö koostamisel on kasutatud programmi Microsoft Excel 

2010. Sama programmiga  abil on autor koostanud andmetest vajalikud joonised ja tabelid. 

Erinevate tööosade kokkupanekuks on kasutatud tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word 
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2010 ning töö on koostatud ja vormistatud EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi 

kasutusel oleva juhendi „Lõputöö vormistamise nõuded” järgi. 
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4. TULEMUSTE ANALÜÜS 
 

4.1. Uuritavate lageraie eraldiste loodusliku uuenduse võrdlus 

 

Puude paiknemine raiesmikul oli paljudel juhtudel ebaühtlane (lisa 4).  Väiksem puude arv 

hektari kohta on maaüksusel Väljaotsa jänesekapsa kasvukohatüübis (jk), kus keskmine puude 

arv hektaril on 13 212. Sellele järgneb maaüksus Pudi jänesekapsa-mustika (jm) 

kasvukohatüübis, kus keskmine puude arv hektaril on 14 000. Maaüksusel Uue-Vastsemõisa 

jänesekapsa kasvukohatüübis (jk) ulatub keskmine puude arv hektaril 17 350-ni ja maaüksusel 

Uue-Vastsemõisa sinilille (sl) kasvukohatüübis on keskmiseks puude arvuks hektaril 18 692. 

Maaüksusel Haraku, mille lageraie eraldis asub jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis, on 

keskmiseks puude arvuks hektaril 18 440 (joonis 1). 

 

 

 

Joonis 1. Puude keskmine arv hektaril 

Maaüksusel Pudi oli lageraie eraldisel kasvukohatüübiks jänesekapsa-mustika (jm) ning 

keskmiseks puude kõrguseks kujunes 1,26 meetrit. Maaüksusel Väljaotsa oli lageraie 

eraldistel kasvukohatüübiks jänesekapsa (jk) ning keskmiseks puude kõrguseks kujunes 1,99 
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meetrit. Maaüksusel Uue-Vastsemõisa oli lageraie eraldisel kasvukohatüübiks jänesekapsa 

(jk) ning keskmiseks puude kõrguseks kujunes 3,36 meetrit. Maaüksusel Uue-Vastsemõisa oli 

lageraie eraldiste kasvukohatüübiks sinilille (sl) ja keskmiseks puude kõrguseks 2,77 meetrit. 

Maaüksusel Haraku oli lageraie eraldisel kasvukohatüübiks jänesekapsa-mustika (jm) ning 

puude keskmiseks kõrguseks 2,39 meetrit. Looduslikult uuenenud puude keskmine kõrgus oli 

kõige suurem maaüksusel Uue-Vastsemõisa jänesekapsa (jk) kasvukohatüübis ning kõige 

väiksem keskmine kõrgus oli maaüksusel Pudi jänesekapsa-mustika (jm) kasvukohatüübis 

(joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Looduslikult uuenenud puude keskmine kõrgus meetrites  

Järelkasvu ja eeluuendust mõjutavad mitmed tegurid: maa peal olev kasvuruum, 

valgustingimused ning konkurents (puude juured) (Laas et al. 2011: 425-426). Samuti 

mõjutab metsa looduslikku uuenemist ka alustaimestik. Üheaastased taimed soodustavad ja 

kõrrelised takistavad looduslikku uuenemist (Laas et al. 2011: 163). 

4.2. Uuritavate lageraie eraldiste looduslikult uuenenud puude arvukus 

 

Töös kasutatud kõigi üheksa lageraie eraldise hariliku kuuse ja hariliku männi looduslik 

uuendus loeti kokku. Välitööde käigus saadi tulemuseks 263 hariliku kuuse uuendust ning 11 

hariliku männi uuendust. Hariliku kuuse looduslik uuendus on jätkusuutlikum kui harilikul 

männil (joonis 3).  
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Joonis 3. Looduslikult uuenenud okaspuude arvukus üheksal lageraie eraldisel 

Töös kasutatud kõigi üheksa lageraie eraldise hariliku haava, kase, halli lepa, paju, hariliku 

pihlaka, hariliku sarapuu, hariliku tamme ja hariliku vahtra (Acer platanoides) uuendus loeti 

kokku. Välitööde käigus saadi tulemuseks 1471 hariliku haava, 1116 kase, 738 halli lepa, 610 

paju, 33 pihlaka, 707 sarapuu, 21 hariliku tamme ja 5 hariliku vahtra uuendust. Ülekaalukam 

looduslik uuendus on harilikul haaval ning väiksem harilikul vahtral (joonis 4). 

 

 

 

Joonis 4. Looduslikult uuenenud lehtpuude arvukus üheksal lageraie eraldisel 
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Männi kultiveerimine endistele männikutele on Lõuna-Eestis vajalik, kuna mändi ei teki 

looduslikul uuenemisel piisaval hulgal ning esimestel aastatel on uuenduse kasv halvem kui 

külvatud mändidel (Laas et al. 2011: 427). Enamik okaspuuragelaielanke uueneb lehtpuuga, 

juhul kui inimene ei sekku (Keskkonnaagentuur 2014: 39).  Joonisest 2 ja joonisest 3 selgub, 

et lehtpuudega uuenemine on jätkusuutlikum kui okaspuudega uuenemine. 

4.3. Uuritavate alade metsakasvukohatüüpide loodusliku uuenduse võrdlus 

 

Töös kasutatud lageraiealad asusid kolmel kasvukohatüübil, milleks olid jänesekapsa-

mustika, jänesekapsa ja sinilille. Saamaks teada, millisel kasvukohatüübil on looduslik 

uuenemine kõige jätkusuutlikum, tuli eelnimetatud kasvukohatüüpide looduslikult uuenenud 

puuliikide kõrgusi võrrelda. Selleks tuli MS Exceli (2010) keskkonnas teostada vastavaid 

päringuid. Esmalt tehti jänesekapsa kasvukohatüübi ja sinilille kasvukohatüübi valimi 

dispersioonide F-test (lisa 1), jänesekapsa-mustika kasvukohatüübi ja sinillille 

kasvukohatüübi valimi dispersioonide F-test (lisa 1) ning jänesekapsa kasvukohatüübi ja 

jänesekapsa-mustika kasvukohatüübi valimi dispersioonide F-test (lisa 1). Antud päring oli 

vajalik, kuna saadi teada, kas puude kõrguste keskväärtused on oluliselt erinevad ning kas t-

Test tuleb teostada assuming equal variances või assuming unequal variances. F-testidest 

selgus, et puude kõrguse dispersioonide erinevust õnnestus tõestada. Jänesekapsa 

kasvukohatüübi ja sinilille kasvukohatüübi valmi dispersioonide F-testist selgus, et olulisuse 

tõenäosus on antud juhul 2,49 (lisa 1). Jänesekapsa-mustika kasvukohatüübi ja sinilille 

kasvukohatüübi valimi dispersioonide F-testist selgus, et olulisuse tõenäosus on antud juhul 

6,0 (lisa 1). Jänesekapsa kasvukohatüübi ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüübi valimi 

dispersioonide F-testist selgus, et olulisuse tõenäosus on antud juhul 1,55 (lisa 1).  

Jänesekapsa kasvukohatüübi ja sinilille kasvukohatüübi valimi keskväärtuste võrdlustest t-

Test tõestas, et jänesekapsa kasvukohatüübi ja sinilille kasvukohatüübi puude kõrgused on 

erinevad, olulisuse tõenäosuseks on antud juhul 1,6. Väite, et sinilille kasvukohatüübis on 

puude kõrgused suuremad kui jänesekapsa kasvukohatüübis, saame tõestada olulisuse 

tõenäosusega (ühepoolne hüpotees) 8,2 (lisa 2) Sinilille kasvukohatüübi ja jänesekapsa-

mustika kasvukohatüübi valimi keskväärtuste võrdlustest t-Test tõestas, et sinilille 

kasvukohatüübi ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüübi puude kõrgused on erinevad, 

olulisuse tõenäosuseks on antud juhul 1,9. Väite, et sinilille kasvukohatüübis on puude 

kõrgused suuremad kui jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis, saame tõestada olulisuse 

tõenäosusega (ühepoolne hüpotees) 9,3 (lisa 2). Jänesekapsa kasvukohatüübi ja jänesekapsa-
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mustika kasvukohatüübi valimi keskväärtuste võrdlustest t-Test tõestas, et jänesekapsa 

kasvukohatüübi ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüübi puude kõrgused on erinevad, 

olulisuse tõenäosuseks on antud juhul 1,8. Väite, et jänesekapsa kasvukohatüübis on puude 

kõrgused suuremad kui jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis, saame tõestada olulisuse 

tõenäosusega (ühepoolne hüpotees) 8,8 (lisa 2). 

4.4. Loodusliku uuenduse ja eelmise metsapõlve võrdlus 

 

Enne lageraie teostamist oli maaüksuse Uue-Vastsemõisa eraldisel 4 esimeseks puurindeks 

vastavalt harilik mänd, kask, harilik kuusk, lehis (Larix), hall lepp ja remmelegas (Salix 

fragilis). Eraldisel 5 oli enne raiet esimeseks puurindeks vastavalt harilik mänd, kask, harilik 

kuusk, hall lepp  ja remmelgas. Eraldisel 6 oli esimeseks puurindeks enne raiet vastavalt 

harilik mänd, hall lepp ja kask. Eraldisel 7 oli enne raiet esimeseks puurindeks vastavalt 

harilik mänd, hall lepp ja kask. Eraldisel 8 oli esimeseks puurindeks enne raiet vastavalt hall 

lepp, kask, remmelgas, harilik kuusk  ja harilik mänd. Maaüksuse Väljaotsa eraldisel 6 oli 

enne raiet esimeseks puurindeks vastavalt kask, harilik haab ja harilik kuusk. Eraldisel 7 oli 

enne raiet esimeseks puurindeks vastavalt harilik haab, harilik kuusk ja kask. Maaüksuse Pudi 

eraldisel oli enne raiet esimeseks puurindeks vastavalt harilik kuusk, kask ja harilik haab. 

Maaüksuse Haraku oli eraldisel 8 enne raiet esimeseks puurindeks vastavalt harilik kuusk, 

harilik mänd  ja harilik haab (tabel 2). 

Tabel 2. Esimene puurinne enne lageraiet (Metsaregister 2016) 

 

Maaüksus Eraldis 4 Eraldis 5 Eraldis 6 Eraldis 7 Eraldis 8

Uue-Vastsemõisa

MA 55%; 

KS 20%; 

KU 10%; 

LH 5%; 

LV 5%; 

RE 5%

MA 55%; 

KS 15%; 

KU 15%; 

LV 10%; 

RE 5%

MA 80%; 

LV 15%; 

KS 5%

MA 80%; 

LV 15%; 

KS 5%

LV 50%; 

KS 15%; 

RE 15%; 

KU 10%; 

MA 10%

Väljaotsa

KS 80%; 

HB 15%; 

KU 5%

HB 80%; 

KU 10%; 

KS 10%

Pudi

KU 70%; 

KS 20%; 

HB 10%

Haraku

KU 60%; 

MA 20%; 

HB 20%
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MA – harilik mänd, KS – kask, KU – harilik kuusk, LH – Lehis, LV – hall lepp, RE – remmelegas, HB – harilik 

haab 

Maaüksuse Pudi lageraie eraldisel 5 on looduslikult uuenenud peapuuliigiks kask (Betula), 

seejärel harilik kuusk ja paju (lisa 3). Enne lageraiet oli antud eraldisel esimese rinde 

peapuuliigiks harilik kuusk (tabel 2). Maaüksuse Väljaotsa eraldisel 6 on looduslikult 

uuenenud peapuuliigiks hall lepp, seejärel esinevad ka harilik haab ja harilik tamm (lisa 3). 

Enne lageraiet oli antud eraldisel esimese rinde peapuuliigiks kask (tabel 3). Väljaotsa 

lageraieraldisel 7 on looduslikult uuenenud peapuuliigiks hall lepp, jõudsalt on uuenenud ka 

harilik haab ja vähem leidub kaske (lisa 3). Enne lageraiet oli antud eraldisel esimese rinde 

peapuuliigiks harilik haab (tabel 2) Uue-Vastemõisa lageraie eraldisel 4 on looduslikult 

uuenenud peamiselt pajuga, domineerib ka sarapuu, samuti leidub kaske ja pihlakat ning 

vähesel määral ka harilikku tamme, harilikku kuuske ja harilikku vahtrat (lisa 3). Enne 

lageraiet oli antud eraldisel peapuuliigiks harilik mänd. Maaüksuse Uue-Vastsemõisa lageraie 

eraldisel 5 on looduslikult uuenenud peapuuliigiks sarapuu, jõudsamalt on uuenenud ka 

harilik haab ja paju, samuti leidub ka kaske, halli leppa ning vähesel määral ka harilikku 

mändi, harilikku tamme, harilikku vahtrat ja pihlakat (lisa 3). Enne lageraiet oli antud 

eraldisel esimese rinde peapuuliigiks harilik mänd (tabel 2). Uue-Vastsemõisa lageraie 

eraldisel 6 on looduslikult uuenenud peapuuliigiks harilik haab, leidub ka halli leppa, kaske ja 

sarapuud (lisa 3). Enne raiet oli antud eraldisel esimese rinde peapuuliigiks harilik mänd 

(tabel 2). Uue-Vastemõisa lageraie eraldisel 7 on looduslikult uuenenud peamiselt sarapuu, 

leidub ka kaske ja vähesel määral harilikku tamme ja harilikku kuuske  (lisa 3). Enne lageraiet 

domineeris antud eraldisel harilik mänd (tabel 2). Uue-Vastsemõisa lageraie eraldis 8 on 

looduslikult uuenenud peamiselt sarapuu ja pajuga, esineb ka hall lepp ja vähesel määral 

harilikku tamme ja harilikku kuuske (lisa 3). Enne raiet domineeris antud eraldisel hall lepp 

(tabel 2).  Maaüksuse Haraku lageraie eraldis 8 on looduslikult uuenenud peamiselt hariliku 

haava ja kasega, esinevad ka vähemal määral harilik kuusk, paju, harilik mänd ja harilik tamm 

(lisa 3). Enne lageraiet domineeris antud eraldisel harilik kuusk (tabel 2). 

Produktiivsemad puuliigid Eestis on harilik kuusk, harilik haab ja hall lepp, võõrpuuliikidest 

esineb enim lehist. Hall-lepikud saavutavad nooremas eas juurdekasvu maksimumi kiiremini 

kui kaasikud või kuusikud (Tullus 2004). 
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5. ARUTELU 

 

Välitöödel teostatud mõõtmistulemuste kokku võtmisel selgus, et suurim puude arv hektaril 

oli maaüksusel Uue-Vastsemõisa sinilille kasvukohatüübis. Antud kasvukohatüüp oli töös ka 

enim esitatud. Keskmine puude kõrgus kujunes suurimaks maaüksusel Uue-Vastsemõisa 

jänesekapsa kasvukohatüübis, kuigi maaüksusel Väljaotsa oli jänesekapsa kasvukohatüüp 

esindatud suuremal pindalal. Põhjuseks võib olla see, et maaüksusel Väljaotsa paiknes 

looduslik uuendus ebaühtlasemalt, kui maaüksusel Uue-Vastsemõisa.  Võttes kokku liigiti 

lehtpuude ja okaspuude loodusliku uuenduse, võib väita, et lehtpuudega uuenemine on 

jätkusuutlikum kui okaspuudega uuenemine. Lehtpuudest olid enam uuenenud harilik haab, 

kask ja hall lepp. Okaspuudest on looduslik uuenemine jätkusuutlikum harilikul kuusel. 

Lõuna-Eestis tuleb endistele männikutele harilikku mändi kultiveerida, muidu ei teki 

looduslikku uuenemist piisavalt ning domineerima hakkavad Eestis produktiivsemad 

puulliigid harilik kuusk, harilik haab ja hall lepp. 

Töös kasutatud kasvukohatüüpide looduslikult uuenenud puude kõrguste analüüsil selgus, et 

sinillille kasvukohatüübis olid puude kõrgused suuremad, kui jänesekapsa ja jänesekapsa-

mustika kasvukohatüübis. Põhjuseks võib olla see, et sinilille kasvukohatüübis paiknes 

looduslik uuendus tihedamalt, kui jänesekapsa ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. 

Võrreldes jänesekapsa ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüüpi, selgus, et jänesekapsa 

kasvukohatüübi puude keskmine kõrgus on suurem kui jänesekapsa-mustika kasvukohatüübi. 

Põhjuseks võib olla see, et jänesekapsa kasvukohatüübis on puistute tootlikkus kõrgem, kui 

jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. 

Uue-Vastsemõisa lageraie eraldistel oli enne raiet domineerivaks peapuuliigiks harilik mänd, 

vaid eraldisel 8 oli enne raiet peapuuliigiks hall lepp. Kuna eraldised 6 ja 7 on pindalalt alla 

0,5 hektari, ei ole seal metsa uuendamistööd kohustuslikud, kuid üldiselt metsa arvestades, 

oleks pidanud harilikku mändi kultiveerima, kuna antud liik uueneb puudulikult. Eraldisel 8 

oli halli lepa looduslik uuendus olemas, kuid mitte piisav. Tuleb teostada valgustusraiet. 

Maaüksusel Väljaotsa olid enne raiet domineerivateks peapuuliikideks vastavalt kask ja 

harilik haab. Lageraie eraldisel, kus enne raiet domineeris kask, ei ole kase uuendust 
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täheldatud. Lageraie eraldisel, kus enne raiet domineeris harlik haab, on uuenud peamiselt 

halli lepaga, kuid on olemas ka hariliku haava uuendus. Lageraie eraldistel tuleb looduslikule 

uuenemisele kaasaaidata ning tuleks teha valgustusraiet. 

Maaüksustel Pudi ja Haraku domineeris enne raiet harilik kuusk. Pudil on looduslikult 

uuenenud peamiselt kask, kuid on olemas ka küllaldane hariliku kuuse uuendus. Harakul on 

looduslikult uuenenud peamiselt harilik haab ja kask. Samuti tuleb antud lageraie eraldistel 

looduslikule uuendusele kaasaaidata, istutada sobilikke puuliike ja teostada valgustusraiet. 
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KOKKUVÕTE 
 

Mitmed metsaomanikud jätavad lageraie alad looduslikule uuendumisele, kuid loodusliku 

uuendumisega kaasnevad probleemid: liigiline koosseis, mis ei ole vastavuses kasvukoha 

potentsiaaliga ja uuendus võib paikneda ebaühtlaselt. Seadus näeb ette, et alates 0,5 hektari 

suurusel metsaalal tuleb teostada uuendamistöid 2 aastat pärast lageraiet. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade loodusliku uuenduse tekkimisest 2011. aasta 

lageraie aladel ning samuti tuli võrrelda saadud tulemusi kolme kasvukohatüübi lõikes. Antud 

töös on esindatud jänesekapsa, jänesekapsa-mustika ja sinilille kasvukohatüübid. Uurimuse 

välitööd teostati 2015. aasta oktoobris. Töös kasutatud kinnistud asusid Lõuna-Eestis 

erinevates piirkondades. Andmeid loodusliku uuenduse kohta saadi välitööde käigus, mis 

hõlmasid proovitükkide tegemist, puuliikide määramist, puude lugemist ja vastavalt puude 

arvule kõrguse mõõtmist. 

Lageraie eraldised paiknesid teiste metsade läheduses. Kahel kinnistul olid ka raiesmikele 

oksavallid jäetud, kuid uuendus oli neist läbi kasvanud ning leidus ka raiesmikke, mille 

pinnad olid liigniisked. Looduslikult uuenenud puude paiknemine raiesmikul oli paljudel 

juhtudel ebaühtlane. Tulemuste analüüsist selgus, et sinilille kasvukohatüübis on puude 

kõrgused suuremad kui jäneskapsa ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis ning jänesekapsa 

kasvukohatüübis olid puude kõrgused suuremad kui jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. 

Puude arv hektaril kujunes suurimaks Uue-Vastsemõisa sinillille kasvukohatüübis ning 

keskmine puude kõrgus oli suurim maaüksusel Uue-Vastsemõisa jänesekapsa 

kasvukohatüübis.  

Antud töö tõestas, et looduslik uuenemine on jätkusuutlikum pigem lehtpuudega kui 

okaspuudega. Ilma inimese sekkumiseta uueneb enamik okaspuuraielanke lehtpuudega. Töös 

kasutatud 2011. aasta lageraie eraldised ei olnud uuenenud puuliikidega, mis domineerisid 

enne raiet. Metsaomanikud ei olnud teostanud metsa uuendustöid ja jätnud raiesmikud 

looduslikule uuenemisele. Siiski oleks tulnud kõikidel töös kasutatud kinnistutel looduslikule 

uuendusele kaasaaitamist ja valgustusraiet teha ning peale raiet oleks tulnud Uue-Vastsemõisa 

eraldistel 4 ja 5 kultiiveerida harilikku mändi.  
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Metsaomanikud peavad metsa uuendamistöid valima vastavalt metsale ja oma soovidele. Töö 

tõestas, et looduslik uuenemine ei arene tihti kasvukohatüübile sobivas suunas ning inimene 

peaks sekkuma, kas siis looduslikule uuendusele kaasaaitama või kultiveerima. 
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OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF FOREST 

NATURAL REGENERATION FIVE YEARS AFTER CLEAR-

CUTTING 

SUMMARY 
 

Many forest owners reserve clear-cutting areas for natural regeneration, but natural 

regeneration includes several problems: species composition, which does not correspond to 

the potential of the habitat, and renewal may occur unevenly. Legislation prescribes that in the 

0.5-hectare forest area, renewing works should be carried out two years after clear-cutting.  

The aim of the present thesis was to provide an overview of natural regeneration in 2011 

clear-cutting areas, as well as to compare the results obtained in the three types of habitat. The 

present thesis represents habitat types of wood sorrel, wood sorrel / blueberry, and hepatica. 

The fieldwork for the research was carried out in October 2015. The properties used in the 

research were located in different regions in South-Estonia. Data on natural regeneration were 

obtained during the fieldwork, which included creating the plots, determining tree species, 

counting trees, and measuring tree heights according to their number. The clear-cutting areas 

were situated nearby the other forests. On two properties, twig heaps had been left in the 

cutting areas, but regenerated plants had grown through them; there were also cutting areas, 

which surfaces were excessively wet. The arrangement of naturally regenerated trees on 

cutting areas was uneven in many cases.  

The results of the analysis revealed that in the habitat type of hepatica, trees were taller than 

in the habitat types of wood sorrel and wood sorrel / blueberry; and in the habitat type of 

wood sorrel, trees were taller than in that of wood sorrel / blueberry. The number of trees per 

hectare was the largest in Uue-Vastsemõisa hepatica’s habitat type, and the average height of 

the trees was the biggest on properties in Uue-Vastsemõisa habitat type of wood sorrel. 

The present thesis proved that natural regeneration is more sustainable with deciduous than 

with coniferous trees. Without human intervention, the majority of cut areas of coniferous 

trees regenerates with deciduous trees. The 2011 clear-cutting areas used in the research, had 

not regenerated with the tree species that had dominated before harvest. Forest owners had not 
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carried out renewal works, and they had allowed the cut areas to develop natural regeneration. 

However, all properties would have needed contribution to natural regeneration or tree felling 

to let light in. After harvest, Uue-Vastsemõisa areas 4 and 5 would have needed cultivation of 

ordinary pine.  

The forest owners have to choose when to do forest renewal works, on the basis of their 

wishes and the condition in forests. The research proved that natural regeneration does often 

not develop in the required direction for the habitat type, and people should intervene, 

whether through contributing to natural regeneration, or forest cultivation. 
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Lisa 1. Uuritavate alade metsakasvukohatüüpide valimite dispersioonide F-test(id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-Test Two-Sample for Variances

Jänesekapsa kkt Sinilille kkt

Mean 2,496355841 2,768718802

Variance 1,137175547 0,478486522

Observations 933 601

df 932 600

F 2,376609358

P(F<=f) one-tail (olulisuse tõen.) 2,49E-29

F Critical one-tail 1,130624327

F-Test Two-Sample for Variances

Jänesekapsa-mustika kkt Sinilille kkt

Mean 2,100308008 2,768718802

Variance 0,755488086 0,478486522

Observations 974 601

df 973 600

F 1,578911945

P(F<=f) one-tail (olulisuse tõen.) 6,00307E-10

F Critical one-tail 1,129562805

F-Test Two-Sample for Variances

Jänesekapsa kkt Jänesekapsa-mustika kkt

Mean 2,496355841 2,100308008

Variance 1,137175547 0,755488086

Observations 933 974

df 932 973

F 1,505219696

P(F<=f) one-tail (olulisuse tõen.) 1,53507E-10

F Critical one-tail 1,112488099
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Lisa 2. Uuritavate alade metsakasvukohatüüpide valimite keskväärtuste võrdlustestid t-

Test(id) 

 

 

 

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

Sinilille kkt Jänesekapsa kkt

Mean 2,768718802 2,496355841

Variance 0,478486522 1,137175547

Observations 601 933

Hypothesized Mean Difference 0

df 1532

t Stat 6,067527914

P(T<=t) one-tail 8,16957E-10

t Critical one-tail 1,64584886

P(T<=t) two-tail 1,63391E-09

t Critical two-tail 1,961513668

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

Sinilille kkt Jänesekapsa-mustika kkt

Mean 2,768718802 2,100308008

Variance 0,478486522 0,755488086

Observations 601 974

Hypothesized Mean Difference 0

df 1475

t Stat 16,85947394

P(T<=t) one-tail 9,27402E-59

t Critical one-tail 1,645887344

P(T<=t) two-tail 1,8548E-58

t Critical two-tail 1,961573602

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

Jänesekapsa kkt Jänesekapsa-mustika kkt

Mean 2,496355841 2,100308008

Variance 1,137175547 0,755488086

Observations 933 974

Hypothesized Mean Difference 0

df 1798

t Stat 8,868116835

P(T<=t) one-tail 8,76342E-19

t Critical one-tail 1,645701546

P(T<=t) two-tail 1,75268E-18

t Critical two-tail 1,961284253
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Lisa 3. Mõõtmisandmed (algandmed) lageraie eraldiste kohta 

 

Uue-
Vastsemõisa, 
eraldis 4 (jk)     

Liik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

SP 3,9 4150 

KU   25 

PI 1,9 725 

PA 3,7 10250 

TA   25 

VA   50 

KS 0,8 2125 

 

Uue-Vastsemõisa, eraldis 5 (sl) 

Liik Keskmine kõrgus tk/ha 

SP 3,1 6600 

KU 1,26 575 

KS 3 1175 

HB 2,3 1900 

MA   25 

TA   100 

VA   75 

LV 2,7 1400 

PI   100 

PA 2,8 1500 

 

Uue- Vastsemõisa, eraldis 6 
(sl)     

Puuliik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

LV 2,4 2500 

HB 1,8 4500 

KS 2,4 1700 

SP 1,8 900 
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Lisa 3. Järg 
 
 

Uue-Vastsemõisa, eraldis 7 
(sl)     

Puuliik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

SP 2,7 11900 

KS 1,6 5500 

TA   100 

KU   400 

   Uue-Vastsemõisa, eraldis 8 
(sl)     

Puuliik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

SP 3,6 7000 

PA 2,9 5250 

LV 3,2 2900 

TA   50 

KU   100 

   Väljaotsa, eraldis 6 (jk)     

Puuliik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

LV 2,3 2900 

HB 1,7 1950 

TA 1 600 

   Väljaotsa, eraldis 7 (jk)     

Puuliik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

LV 2 7213 

HB 1,9 6560 

KS   27 

   Pudi, eraldis 5 (jm)     

Puuliik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

KS 1,2 8475 

KU 1,3 5225 

PA 1,25 300 
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Lisa 3. Järg 
 
 

Hark, eraldis 8 (jm) 
 

Puuliik 
Keskmine 
kõrgus tk/ha 

HB 2,6 10247 

KS 2,6 7400 

KU 0,8 326 

PA 3,3 307 

MA   120 

TA   40 
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Lisa 4. Pildid raiesmikest 

 

 

Autor: Merilyn Kasepuu . Haraku 

 

Autor: Merilyn Kasepuu . Uue-Vastsemõisa 
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Lisa 4. Järg 

 

Autor: Merilyn Kasepuu. Pudi 

  

Autor: Merilyn Kasepuu. Väljaotsa 
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