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Aastal 2014 rajati Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda katseala kvartalis JS260 eraldisel 6. 

Katseala loodi Järvselja looduskaitsealale eesmärgiga pärna kasvu soodustamiseks 

harvendusraie kaudu. Antud töö eesmärgiks on uurida, kuidas tehti harvendusraie ning 

kirjeldada milline oli katsealal paiknev puistu enne ja pärast raie läbiviimist. 

Harvendusraie toimus katsealal 2016 aasta talveperioodil. 

Töö koostamisel kasutati nii katseala rajamisaegseid kui ka 2016 aastal mõõdetud kuue 

püsiproovitüki andmeid. Töö käigus kordusmõõdeti kaks kontrollala ja nelja katsevariandi 

püsiproovitükkide raiejärgne olukord. Andmetöötlus teostati Microsoft Exceli keskkonnas. 

Andmete analüüsi tulemusena koostati raie-eelse ja raiejärgse peamiste takseertunnuste 

jaotused läbimõõduklasside lõikes. Arvutati proovitükkide raie-eelsete ja raiejärgsete 

rinnaspindalade, puude arvude, puude kõrguste ning mahtude muudatused. 

Andmete analüüsi käigus selgus, et raie tehti eesmärgiga tõsta pärna osakaalu antud 

eraldisel, mille tulemusel eemaldati eraldisel üle 30% kasvavast puidust. 

Katsealalt kogutud ja töödeldud andmeid saab kasutada edasiseks ja täpsemaks üksikpuu 

tasemel lehtpuistute tehtud harvendusraiete ruumiliseks analüüsimiseks ja edaspidi uute 

kordusmõõtmiste järgselt raiemomenti kirjeldava mudeli koostamiseks. Samuti saame 

teada kas ja kuidas praegu kasvama jäänud pärnad mõjutavad puistu edasise koosseisu 

kujunemist. 

Märksõnad: harvendusraie, püsiproovitükk, pärnik, lehtpuupuistu 
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In the year of 2014 an experimental area was established in the Järvselja Training and 

Experimental Forestry Centre on compartment JS260 subcompartment 6. Research area 

was established in the Järvselja nature protection area with the emphasis to promote the 

linden growth with thinning activities. The aim of the thesis is to analyse how the 

thinning was carried out and to describe stand conditions before and after the thinning. 

Thinning was carried out in the January of 2016. 

In the thesis is presented initial measurement data as well the data from the re-

measurements in 2016. The six permanent research plots were re-measured in 2016 and 

the post-harvest condition was assessed on two control and four thinned plots. Data 

analyses was conducted in the programme Microsoft Excel. Stands main descriptive 

characteristics were calculated before and after the thinning, and the tree numbers, trees 

heights and volumes were calculated following the diameter class distributions. 

In average 30% of the standing volume was removed from the stand with the aim to 

enhance the share and future growth of linden. 

A data gathered from the experiment can be used in future studies for more detail 

studies of tree stand structure and after the new re-measurements also for stand 

dynamics analysis.  
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Sissejuhatus 
 

Pärnaliste (Tiliaceae) sugukond koosneb 400 erinevast liigist. Pärna perekonda kuulub 

50 liiki mis kasvavad parasvöötmes, lähistroopikas ning isegi troopikas. Eestis kasvab 

looduslikult ainult harilik pärn (Tilia cordata), mille tuntumad kultivarid on 

püramidaalse võraga ´Greenspire´, keraja võraga ´Green Globe´ ja sammasjas ´Swedish 

Upright´ (Laas 1987). 

Kultiveeriva taimena kasvatatakse Eestis ka Kagu-Euroopast ja Edela-Aasiast pärit 

hõbepärna (Tilia tomentosa) ja Euroopa päritoluga suurelehist pärna (Tilia 

plathyphyllos) (Laas 1987). Pärn moodustab tihti ka omavahel ristandeid, nii on 

tekkinud läiklehine pärn (Tilia euchlora) ja läänepärn (Tilia europaea), mis on mõlemad 

hariliku pärna ja kaukaasia pärna ristandid. Sellised ristandid kasutatakse tihti 

ilupuudena linnahaljastuses, kuna nad on üsna põuakindlad ja taluvad õhusaastet 

paremini (Laas 1987). 

Eestis kasvab harilik pärn põhiliselt salumetsades ja üksikpuuna puisniitudel, 

puhtpuistuid on vähe. Pärnad on mullastiku suhtes nõudlikud ning kasvavad hästi 

parasniisketel huumusrikastel muldadel, kuid osa liike suudab kasvada ka poolvarjus ja 

liivakal mullal. Noores eas on pärnad tugevat varju taluvad. Eestis kasvatatavad liigid 

on täiesti külmakindlad ja pikaealised puud (Laas 1987). Pärn võib kasvada üle 30 

meetri kõrguseks ja elada isegi 1000 aasta vanuseks (European… 2016). 

Saaremaal Liikülas kasvab keset niitu Eesti vanim ja jämedaim harilik pärn (Täri pärn), 

millel on vanust üle 400 aasta. Puu on madal, kuid selle 12 m kõrguse puu võra 

alumised oksad koolduvad peaaegu maani ning tüvi on kaetud rohkete pahkade, 

muhkude, konarustega. Vanade pärimuste kohaselt ulatunud meri kunagi pärnale nii 

lähedale, et sama puu alt lastud paate vette (Hunt 2014). 
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Pärnad taluvad kärpimist ning nende võra saab kujundada soovitud vormi. Euroopa 

lossiaedades võib sageli näha pügatud sümmeetrilisi puid. Hinnatud ilu- ja alleepuudena 

näeb pärna tihti ka linnahaljastuses (Sibul 2002). Hõbepärn ja läiklehine pärn sobivad 

suurepäraselt istutamiseks üksiku haljastuspuuna nii suurematesse koduaedadesse kui ka 

parkidesse. Kaheksast Eestisse toodud liigist kasutatakse parkides kõige rohkem 

suurelehist pärna (Laas 1987). 

Eestlased on pärna pidanud pühaks puuks (hiiepuuks) ja kutsunud teda ka lõhmuseks ja 

niinepuuks. Tema lehtede kõdunemisel pidurdub toorhuumuse teke pinnases, lehtede 

kõrge kaltsiumisisalduse tõttu ning pinnase omadused paranevad (Laas 1987). Pärnast 

on kirjutanud kirjanikud, näiteks Uku Masing, kes on oma raamatus «Mälestusi 

taimedest» kirjeldanud pärna kohta järgmiselt: «Paratamatult on midagi pidulikku, sest 

ükski suur puu ei õitse nõnda, et pimedaski ta helendab.» (Valdaru, 2001). Pärna õied 

sisaldavad C vitamiini ja on seetõttu rahvameditsiinis kasutusel ravimtaimena. Teatakse, 

et pärna õitest tehtud tee alandab palavikku, vererõhku ja korrastab seedimist ning ka 

pärnaõiemesi on väga väärtuslik (Laas 1987). Mesilastele meeldivad pärnaõied niivõrd, 

et pärnade õitsemise ajal koguvad nad nektarit ka öösiti, mida nad muul ajal tavaliselt ei 

tee. Pärna kerget, pehmet ja vastupidavat puitu on kasutatud mööblit, muusikariistade ja 

nõude valmistamiseks, samuti on toodetud sellest õli, puitvilla ja joonistussütt. Niint 

tarvitatakse roguski, köie ja paberi tegemiseks ning aianduses (Sibul 2002). 

Metsanduslik katse on uurimus, mille käigus katse korraldaja testib oma hüpoteese 

välitingimustes. Katse eesmärk on hüpoteesidest lähtuvalt muuta või manipuleerida 

lähtetingimusi või mõjutada looduslike protsesside kulgu. Heaks näiteks 

metsanduslikust katsetööst ka raiete mõju uurimine. Pikemaajalised katsed võivad 

metsanduses kesta terve raieringi. Püsikaitsealade ajaline kestus sõltub suuresti uurimise 

eesmärkidest, uuritava puuliigi iseärasustest ja levikust. Saadud tulemused peaksid 

näitama tegelikke muutusi metsaökosüsteemis ning sellepärast on püsikatsealadelt 

kogutud andmed väga väärtuslikud (Kangur jt 2013). Teaduslik eesmärk harvendusraie 

uurimisel on välikatse korras takseertunnuste mõõtmine nii üksikpuu, kui ka puistu 

tasandil. Hiljem saab nendest andmetest koostada ülevaate raie käigus toimunud 

protsessidest (Gadow 2004). 
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Püsiproovitükkide rajamine ja kordusmõõtmine on üks tuntumaid viise puistu 

kasvukäigu uurimiseks. Esimesed sada proovitükki rajati Järvselja Õppe-ja 

Katsemetskonda kaheksateistkümne aasta vältel, alates 1920 aastast, millest mõned on 

säilinud tänapäevani. Proovitükkide rajamisele pani alguse professor Andres Mathiesen 

(Kiviste jt 2009). 

A. Mathieseni eestvedamisel rajatud proovitükid koosnesid enamjaolt seirealadest, mille 

käigus jälgitakse metsa arengut ilma katsekorraldusliku sekkumiseta (Kangur jt 2013). 

Metsaseire alad valitakse teatud puistude majandamisreziime arvestades juhuslikult, 

eeldusel, et ka edaspidi toimub alal heaperemehelik metsamajandamine (Kangur jt 

2013). 

Bakalaureuse töö eesmärgiks oli kirjelda looduslikult kujunenud lehtpuu enamusega 

segametsast pärniku kujundamise võimalusi ja selle esmaseid tulemusi harvendusraie 

käigus Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda kvartalile JS260 eraldisele 6 rajatud katseala 

näitel. Harvendusraie katseala oli kavandatud ja esmased puistu mõõtmised teostatud 

2014 aastal. 2016 aasta talvel teostati katsealal harvendusraie, mis vastavalt 

katsekorraldusele oli suunatud pärna osakaalu suurendamiseks ning raiejärgne seisukord 

inventeeriti sama aasta oktoobris. 

Uurimustöö teema sai valitud, kuna hetkel puudub meil praktilistel katsel põhinev 

teaduslik arusaam, kuidas edukalt kujundada ja majandada pärnikuid. Töö raames 

mõõtis Autor üle katsealal kuus proovitükki ning tegi kokkuvõtte raie-eelsetest ning 

raiejärgsetest tulemustest. Kirjeldatud katsetööd ja metoodikat saab kasutada hilisemalt, 

et uurida harvendusraie läbiviimist teistel aladel. 

Soovin tänada Järvselja metskonda, kes katseala rajamise algatas. Aga ka maaülikooli 

õppejõude ja tudengeid, kes õppepraktika käigus esimesed mõõtmised teostasid ning 

ilma milleta oleks käesolev töö võimatu. 
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1. Pärnikud Eestis 
 

Pärn oli levinud puuliik meie aladel 4700-5800 aastat tagasi, kui ta levis põhiliselt 

salumetsades (Valk 1974). Peamiselt koosnevad pärnikud harilikust pärnast, kuid Eestis 

levib lisaks harilikule pärnale kultiveeritud liigina ka laialeheline pärn (Tilia 

platyphyllos), mis levib looduslikult Kesk-, Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Harilik pärn on 

pikaealine puuliik, mis on laialt levinud üle terve Euroopa (joonis 1). 

Joonis 1. Kaardil olev sinine ala näitab hariliku pärna leviala Euroopas (European... 

2016). 

 

Looduslikud puht pärnikud on leitavad mandri Eestis ainult rannikult Põhja- ja Lääne-

Eestis, lisaks veel ka saartel ja laidudel. Pärnikuid mille vanus on üle sajandi leidub Ida-

Virumaal, Tartumaal ja Viljandimaal. Üks uhkemaid pärnikuid, mis on üle 120 aasta 

vana asub Heimtalis, kus keskmine puu kõrgus metsas on üle 33 meetri (Valk 1974). 
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Tänapäeval kohtame pärna harva metsas domineeriva puuliigina ning tavaliselt esineb 

pärn segametsades esimeses rindes kaaspuuliigina või siis liigi varjutaluvusest 

tulenevalt teises rindes ja alusmetsas. Üheks selliseks näiteks on vahtra-pärna-jalaka 

segamets, kus nimetatud liigid võivad koosseisus vaheldumisi domineerida. Siiski 

enamasti võime leida pärna kaasikute või haavikute koosseisust (Kalda 1962). Kahjuks 

ei suuda ta kasvu kiiruselt haava ja kasega võistelda ning seetõttu esineb pärn 

madalamates metsarinnetes, madala puu või põõsana. Konkurentsi muutudes võib aga 

tõusta isegi domineerivaks liigiks (Paves 1974). 

Pärn on aeglase kasvuga ja levib enamasti ainult väga viljakatel muldadel. 

Metsakasvukohatüüpide kirjelduses on pärn märgitud esimesse rindesse ainult sõnajala 

kasvukohatüübis. Seda tõdemust kinnitab ka asjaolu, et lausmetsakorralduse käigus on 

leitud, et pärn esineb kõige rohkem sinilille kasvukohatüübi metsades, millele järgnevad 

jänesekapsa, kastikuloo ja naadi kasvukohatüübi metsad. Pärna leidumine teises rindes 

ja alusmetsas on märk viljakast kasvukohast ja headest kasvutingimustest (Lõhmus 

2004). Lätis uuriti mulla savisisaldust pärnaga ja pärnata metsades ning leiti, et pärnaga 

metsades oli savisisaldus mullas oluliselt suurem (53%) kui teisel juhul (23%) (Гаросс 

1957). On leitud, et pärnaga koos kasvab rohkem toomingat ja kuslapuud ning ilma 

pärnata puistutes esineb pigem pihlakat, saart ja halli-leppa. Samuti on pärna osakaaluga 

noorendikes puidu tootlikkus kümnendiku jagu suurem ning ülarinde puid (kask) on 

rohkem ja need on kõrgemad võrreldes puistutega kus pärn puudub (Rebane 1962). 

Täheldatud on ka, et pärna ja haava koosseisuga metsades on südamemädanikuga 

haabade osakaal tunduvalt väiksem kui pärnata haavikutes. Samas ei ole selge, kas 

selleks põhjuseks on pärn või heade omadustega savikas muld (Rebane 1965). Pärn on 

väga hea meetaim, millel õisi kasutatakse ka meditsiinis külmetuste raviks. 

Rahvameditsiinis teatakse, et pärnaõie tee ravib külmetust ning aitab kehal kiiremini 

taastuda. Ka on teada, et pärn parandab oma mineraalainerikaste ja kiirelt lagunevate 

lehtedega pinnast. 

Pärn paljuneb enamasti kännuvõsudest, mida toodab rikkalikult, eriti peale raiet. Ühest 

kännust võib kasvada 4-6 või enam sihvakat tüve, mistõttu pole haruldane leida pärna 

puistus “kimpudena”. Vähemlevinud viis paljunemiseks on aga võrsikud, mis 

moodustuvad maha ulatuvate okste juurdumisel. Pärna seemned on pinnase ja valguse 

osas väga nõudlikud (Kasesalu 2001). 
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Valdaval enamusel Eesti metsamaast, domineerisid 2014. aastal mänd, kuusk ja kask, 

mis katsid vastavalt 30,2%, 23,9% ja 22,3% metsamaast. Pärna tagavara oli 1000 m3 

metsamaal 1167 (ha/m3) mis moodustas 0.2% kogu metsamaast millest majandatav 

metsamaa moodustas 929 (ha/m3) (Aastaraamat 2014). 

Pärna enamusega mets on mets, kus pärn on suurima osakaaluga metsas kasvavatest 

puudest. Metsaregistri andmetel on selliste metsade kogupindala Eestis 545 hektarit,  

millest eramets moodustab 51,3% ehk 279,5 hektarit ning riigimets 48,7% ehk 265,5 

hektarit. Enamus erametsas asuvatest pärnikutest moodustab majanduspiiranguteta 

mets, kaitse all on 40,5% pärna enamusega metsadest. Seevastu moodustab riigimetsas 

kaitse all olev mets pea 65% (joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Pärna enamusega metsade pindala (ha) jaotumine metsaomandi ja 
majandamise kitsenduste järgi. 

 

Enamlevinud on Eestis küpsed (61-120 aastased) pärna enamusega puistud, millest 

suurem osa kasvavad sinilille kasvukohatüübis (44,5%), järgneb naadi (26%) ning siis 

jänesekapsa kasuvukohatüüp (9%). Noored ja keskealised pärnikud (vanuses 0-61 

aastat) moodustavad kokku kõigest 30% pindalast (joonis 3). Sellest võib järeldada, et 

enamus pärnadest raiutakse puistutest välja juba noores eas. Ilmselt tehakse seda, kuna 

pärnal ei nähta puistus olulist väärtust. Martin Maurach (1893) on oma raamatus 

“Praktikaline metsaasjandus” öelnud pärna kohta järgnevalt: ”Temal ei ole meie 

metsaasjanduses suurt tähtsust; kasuline on tema meile sagedaste selle läbi, et tema kui 

varjamist kannatav puu metsas tühjad kohad ära täidab ning maa ära katta.” 
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Joonis 3. Eestis pärna enamusega puistute pindala (ha) kasvukohatüüpide ja vanuse 
järgi. 

 

Hoolimata sellest, näitab pikemaajaliste uurimuste statistika , et pärna enamus on Eestis 

siiski kasvuteel. Kui 2002 aastal oli pärna enamusega puistuid kokku 292 hektarit, 

millest 92 olid riigimetsas, siis tänaseks leidub pärna isegi 545 hektaril (Metsaregister 

2015). 

 

 

1.1. Pärnikud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 
 

Eestimaa metsades on pärn enamuspuuliigina puistu esimeses rindes suhteliselt 

haruldane nähtus. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna hallatavad metsad on küll tuntud 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

P
in

d
a

la
 (

h
a

)
121-

91-120

61-90

31-60

0-30

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

P
in

d
a

la
 (

h
a

)

121-

91-120

61-90

31-60

0-30



13 

oma liigirikkuse poolest, kuid pärnaenamusega puistuid esineb sealgi võrreldes teiste 

enamlevinud lehtpuu liikidega suhteliselt vähe. Enamasti võib pärna leida alusmetsast 

või kasvamas teise rinde puuliigina okas-ja lehtpuu segametsas. Samas on mõnedel 

headel kasvukohtadel pärnad sattunud ka esimesse rindesse. Järvseljal on metsi mida 

praegu võib nimetada pärnikuteks, kuid kus mõned aastakümned tagasi domineeris veel 

kas kuusk või haab. Kui esimese rinde puuliigid saavutasid oma vanuse ülempiiri, siis 

langesid nad aja jooksul puistu koosseisust välja ning nende asemele tõusis pärn, mille 

eluiga on kuusest ja haavast oluliselt pikem. Pärna maapinna lähedase juurekava tõttu 

on ta eriti vastuvõtlik tormikahjustustele ning vanemates puistutes esineb seetõttu palju 

tormiheidet. (Kasesalu, 2009).  

Järvselja Õppe-ja Katsemetskonnas kasvab 2016 aasta andmetel pärna enamusega mets 

25,5 hektaril ja valdavalt asuvad naadi kasvukohatüübis. Kuid pärnikuid leidub lisaks ka 

jänesekapsa- ning angervaksa kasvukohatüüpides. Kuigi ka Järvseljal moodustab 

enamuse pärnikutest küpsed puistud, siis noorte ja keskealiste puistute osakaal pärnikute 

kogupindalast on 35%, mis Eesti keskmisega võrreldes on 5% võrra enam (joonis 4).  

Joonis 4: Järvseljal pärna enamusega puistute pindala (ha) kasvukohatüüpide ja vanuse 
järgi. 

 

Pärna enamusega puistute arv on suurenenud ka Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. 

Kuuekümne aasta eest kasvas Järvseljal pärna enamusega metsi 8,1 hektaril, mis 

koosnes 0,3-0,8 hektari suurustest puistudest (Reim 1937). 2001. aasta andmetel oli 

Järvseljal selliseid metsi kokku 20 hektarit, millest enamus olid saavutanud 

küpsusvanuse. On teada, et puistu koosseis võib aastate jooksul muutuda ning üks näide 

5,6

2,8

10,1

3,7

0,3

0,4

2
0,2

0,4

0

2

4

6

8

10

12

14

0-30 31-60 61-90 91-120 121-

P
in

d
a

la
 (

h
a

)

Puistu vanus (a)

Angervaksa

Jänesekapsa-mustika

Naadi



14 

sellest on ürgmetsakvartal, kus 60. aasta jooksul on kuuse- haavapuistu asemele 

tekkinud pärna-kuuse segamets. Sellest, et pärna koosseisus säilitamisel võib temast 

saada puistus domineeriv liik, on leitav kinnitused ka puistute kohta kvartalitel JS241, 

JS260, JS261 ja JS274. Järvseljal kvartalis 241 on gleistunud mullaga eraldised kaheksa 

ja kümme. kasvab 100 aastane pärnamets, kus pärn on nii esimeses kui teises rindes 

esindatud. Kasvukohatüübilt on enamus puistuid naadi kasvukohatüübis, kus lisaks 

liigirikkale alustaimestikule on koos pärnaga teises rindes esindatud veel sarapuu, 

kuslapuu, näsiniin ja pihlakas. Teisel kvartalil on leetunud gleistunud muld. Seal kasvab 

üle 100 aastane pärnik, mille kõrval, teises rindes leidub rühmiti ka kuuske. 

Kasvukohatüübiks on alustaimestiku järgi jänesekapsa-naadi. Mõlemad eraldised on 

suure täisusega 0,70-0,85 ning kuuluvad esimesse boniteedi klassi (Järvselja 

metsamajandamise infosüsteem 2016, Metsaregister 2015). 

Looduskaitse all oleval kvartalil 226 on selgesti näha, kuidas pärn suudab oma 

varjutaluvate omaduste ja kõrge eaga saada valitsevaks puuliigiks. Kuna sellel kvartalil 

pole kunagi tehtud ühtegi metsamajanduslikku tööd, siis on pärna vaheldus hästi 

märgatav. 1922. aastal on märgitud ära, et kvartal oli kuusik, kus kasvasid ka üksikud 

kased. Kusjuures pärna pole selles metsas üldse märgitud. Viiskümmend aastat hiljem  

on pärn jõudnud juba teise rindesse ning 2000. aastal moodustab pärn juba suurema osa, 

olles nii esimese kui ka teises rindes (koosseisuvalem 4 Pä 3 Ku 1 Lm 1 Ks 1 Sa). Sama 

asi on juhtunud ka looduskaitsekvartali kaguosas, kus kuuse-haava segapuistus on 

pärnad tõusnud teisest rindest esimesse. Teodor Krigul on selle puistu kohta kirjutanud 

järgmiselt: “Teises rindes leidub rohkesti kuuski ja pärni, kohati saari, harvemini 

vahtraid ja pihlakaid, seejuures üksikud pärnad 40 cm läbimõõduga küünitavad endid 

peaaegu esimesse rindesse”, seda kõike kirjeldas ta kõigest kuus aastakümmet tagasi 

(Krigul 1961). 
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2. Materjal ja metoodika 
 

2.1. Katseala asukoht ja üldkirjeldus 
 

Katseala on rajatud Järvselja looduskaitsealale Tartumaal Meeksi vallas Järvselja Õppe-

ja Katsemetskonnas ning paikneb kvartalil JS260 eraldisel nr 6 (Järvselja 

metsamajandamise … 2016). Eraldis asub kvartali idapoolsel küljel kvartali keskosas 

ning selle suuruseks on 2,96 hektarit.  

2016 aasta metsakorralduse andmetel on kasvukohatüübiks naadi ning enamuspuuliigiks 

kask, mis moodustab esimesest rindest 85% ja haab 15% mille keskmine vanus on 61 

aastat. Teise rinde moodustab pärn (70%) ja kuusk (30%), mille keskmine vanus on 31 

aastat. Tegemist on esimesse boniteediklassi kuuluva, küpse metsaga, mis on arenenud 

uuendusraie järgselt looduslikult uuenedes. (Järvselja metsamajandamise … 2016). 

Varasema metsakorralduse järgi oli määratud eraldise numbriks seitse, kuid 2016 aasta 

lõpus toimus kvartalil eraldiste numeratsiooni muutus, mille käigus muutuska kõnealuse 

eraldisenumber kuueks (Järvselja metsamajandamise … 2016).  

Kvartal JS260 eraldis 6 asub Järvselja looduskaitseala Apna piiranguvööndis (joonis 5) 

ning eraldisel on kaitsekorralduslikult seatud eesmärgiks koosseisus vähemuses oleva 

pärna kasvu soodustamine metsamajanduslike võtetega (Järvselja looduskaitseala … 

2016). Eraldisel on lubatud lisaks sihtkaitsevööndis lubatule, teha lõket, telkida, 

korraldada kuni 40 inimesega rahvaüritusi ning valitseja loal isegi ehitiste püstitamine 

(Kaitstavate... 2004). Piiranguvööndis võib teha raieid, kuid raiete ajale ning 

raieviisidele on kaitseala valitseja poolt enamasti seatud tingimused. Lageraied on 

piiranguvööndis üldjuhul keelatud (Viilma 2009, Järvselja looduskaitseala … 2006). 

Antud eraldise kõrval (JS260 eraldis 4) asub samuti pärna enamusega puistu ja teisel 

pool sihti (JS261 eraldis 5) paikneb mõnevõrra sarnane puistu, mis on ka eraldatud 

vääriselupaigaks ja milles paikneb vana püsikatseala (Siim ja Kangur, 2013). 
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Raieala valikul ja katseala rajamisel seati eesmärgiks vähendada teiste kiirema kasvuga 

puuliikide (kased, haavad, sanglepad) konkurentsist tulenevat negatiivset mõju pärna 

kasvule. Samuti sooviti katsekorralduslikult analüüsida kahe erineva raiekraadi 

kasutamise mõju pärna arengule. Kuna pärn kasvab aeglaselt ja on suhteliselt 

pikaealine, siis on tõenäoline, et temast võiks saada kunagi puistut domineeriv liik. 

 

2.1.2. Katseskeem ja katseruutude rajamine 
 

Katsekorralduslikult kavandati harvendusraie mõju uurimiseks kaks erineva 

raiekraadiga katsevarianti: 1) väljaraie olemasolevast puistu rinnaspindalast 20% 

(katsevariant H20) ja väljaraie olemasolevast puistu rinnaspindalast 30% (katsevariant 

H30). Lisaks katsevariantidele jäeti kontrollala (katsevariant K), kus raiet ei teostatud. 

Kõik katsevariandid tehti kahes korduses. Katsevariandid paigutati eraldisele 60m x 

60m katseruutudena (prooviruut pindalaga 0,36 Ha, katseruutude alune pindala kokku 

2,16 Ha), mis looduses on eraldatud 2m laiuste sihtidega. Puistu arengu uurimiseks 

rajati iga katseruudu sisse 15 meetrise raadiusega ringproovitükid (2,16 hektarit,), mis 

on näha katseala kaardil (joonis 5). Üks H30 (H30 2) katsevariant on jagatud 

katsekorralduslikult kaheks, kus põhja poolsel osal proovitükist on tehtud ulatuslikum 

raie ning alale on istutaud 25 kahe aastast pärna taime (hariliku pärna taimed pärinevad 

Järvselja taimeaiast).  

Katseala katseruutude loodusesse märkimise ja ülepinnalise kluppimise teostasid 2014 

aastal tollane metskonna abimetsaülem Aare Tuul ja metsaülem Priit Kask. Katseala 

rajamisel tehti detailsed esmamõõtmised kuuel proovitükil, proovitükid rajati Metsa- ja 

puidu mõõtmise ning Metsade hindamise 2014 aasta suvepraktikumi raames tudengite 

poolt praktikumi õppejõudude Ando Lillelehe ja Ahto Kanguri juhendamisel (ForMIS 

2017). 

Katsealal kasutati ka teistsugust raie ja kokkuveo viisi, kui tavalisel harvendusraiel. JS 

kvartalil 260 eraldisel 6 toimus harvendusraie, mille käigus raiuti põhiliselt valitsevaid 

kaski ja haabu. Raie teostas OÜ Müüri talu saemeestega ning materjal veeti välja ATV-

ga. Järvselja abimetsaülema Priit Kase andmetel (2016) oli väljaraiutav raiemaht 127,58 

tm, millest saadi paberipuuiduks sobivat kaske 55,7 tm ning 20,96 tm haaba. Palki saadi 
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kuusest 2,19 tm ning kasest 3,.02 tm ning küttepuitu 45,71 tm leppa. Kogu raietöö 

maksumus oli 1187,36 eurot ning koondamistööde maksumus 6200 eurot. 

 

 

 

Joonis 5. Katseala katse variantide skemaatiline paigutus kvartalil JS260 eraldisel 6 
(Järvselja pärna harvendusraie… 2014). 
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2.2. Proovitükkide rajamine katsevariantidele 
 

Katsealale rajatud proovitükkide mõõtmisprotokoll jälgib Eesti kasvukäigu 

püsiproovitükkide mõõtmisel kasutatavat üksikpuude ruumilise kaardistamisega 

mõõtmise metoodikat. Enne raiet kaardistati proovitükkidel kõik puud 15 meetri 

raadiuses.  

 

2.2.1. Proovitükkide rajamine ja esmane mõõtmine 

 

Katseala rajati 2014. aastal juuni kuus metsa-ja puidu mõõtmise praktika käigus. Katse 

variandid on katsealal jagatud katse ruutudeks suurusega 60*60 m, mille vahel on kahe 

meetri laiune siht. Katse ruutude sisse paigutati ringproovitükid raadiusega 15m. 

Proovitükkide kaardistamisel jälgiti, et tsenter oleks arvestuslikult 30m kaugusel 

katsevariandi ruudu piirist. Proovitükkide tsentri kohad tähistati loodusess kolme 

metallist vardaga, mille otsad värviti punaseks. Tesentripost, mis paigutati  

metallvarrastest moodustatud kolmnurga keskkohast 1m põhja suunas on puust ning 

selle tipp värviti, et lihtsustada hilisemat proovitüki tsentri leidmist. Tsentri 

geograafiline asukoht fikseeriti GPS mõõteseadmega.  

Proovitükkide asukoha juures kirjeldati ka puistu maapinna reljeefi ja mikroreljeefi. Iga 

metsaelemendi jaoks kirjeldati tekkeviis ja mõõdeti vanus. Samuti kirjeldati E. Lõhmuse 

tüpoloogia järgi määratud kasvukohatüüp ning märgiti üles tööde tegemiseks kulunud 

aeg. 

Iga puu mõõtmistulemused kirjeldati välitööde blanketil. Kõigepealt jagati puud 

esimesse ja teise rindesse ning edasi takseeriti järelkasvu, alusmetsa, tüügaste, kändude 

ja surnud puude rinded, kui need esinesid. Puuliigid tähistati vastavalt Metsa 

korraldamise juhendi (2009) lisale 14. 

Tsentrisse asetatud bussooliga mõõdeti iga puu asimuut ning Vertexiga fikseeriti kaugus 

tsentrist. Asimuudi mõõtis astmega 0,5 “kirjutaja”. Mõõtmisi teostama kellaosuti 

liikumise suunas ning esimene mõõdetud puu tähistati 0,1 meetrise astmega. Kaugus 
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mõõdeti 1,3 meetri kõrguselt puu keskelt kuhu paigutati kauguse mõõtmiseks Vertexi 

transponder. Diameetri mõõtmiseks klupiti puu kahes suunas 0,1 sentimeetrise astmega 

ning seda 1,3 meetri kõrguselt puu juurekaelast. Esimene mõõtmine tehti klupi 

asetusega proovitüki tsentri suunas ja teine sellega risti suunas. Kui mõõtmise kõrgusel 

oli tüvevigastus, siis mõõdeti diameeter standardsest kõrgusest madalamal või kõrgemal 

ning selle kohta tehti tabelisse ka vastav märge. Koht puul, kust diameeter mõõdeti 

tähistati väikese punase või sinise värvitäpiga proovitüki tsentri suunas. Rikked ja 

kahjustused märgiti lehele ära koodina (vt. pt. Töös kasutatud lühendid). Märkuste 

lahtrisse lisati puud iseloomustavad iseärasused ja tunnused, mis aitaksid tsentrit leida. 

“Kirjutaja” mõõtis mudelpuude kõrguse 0,1 meetrise astmega ning lisab 

mõõtmistulemused lehele. Lisaks läbimõõdule mõõdeti ära ka kõikide proovitükil 

asuvate puude kõrgused. 

 

2.2.2. Proovitükkidel tehtud kordusmõõtmised 

 

Töö autor ja juhendaja tegid 2016 aasta sügisel raie järgsed kordusmõõtmised, mille 

eesmärgiks oli uurida proovitükkidel tehtud harvendusraie järgset olukorda, mis oli  

tehtud 2016. aasta talveperioodil (04.01.16-22.02.16). Harvendusraie viidi läbi 

proovitükkidel H20_(1), H20_(2), H30_(1), H30_(2), kontrollalasid (K_(1) ja K_(2) ei 

raiutud ning seetõttu tehti uued mõõtmised ainult raiutud proovitükkidel, kontrollaladel 

kontrolliti looduslikku väljalangevust.  

 

2.2.3. Kordusmõõtmiste metoodika proovitükkidel 

 

Kuigi püsiroovitükkidel on kordusmõõtmised nähtud ette iga viie aasta tagant, tehti 

käesoleval katsealal kordusmõõtmine kohe raiejärgse kasvuperioodi lõpus. Mõõtmiste 

käigus mõõdetakse eelnevalt kirja pandud diameetri ja kõrguse andmed. 

Kordusmõõtmiseid on tavaliselt lihtsam teha, kuna eelnevalt kirja pandud üksikpuude 

koordinaadid märgivad iga puu täpse asukoha. Raie registreerimiseks on vaja välja 
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selgitada millised puud on välja raiutud. Kirjeldatud metoodikat on kasutatud kõigil 

kuuel proovitükil, kus mõõtmistööd toimusid. 

Välitööde alguses otsiti kõigepealt igal proovitükil ülesse proovitükkide tsentrid, kuhu 

asetati bussool. Tsentrite leidmine oli kohati keeruline, kuna enamus metallvardad olid 

värvimata ning osad ka suvel kasvanud heina varjus. Mõõtmistööd viidi osadel 

proovitükkidel läbi mehhaanilise bussooli ja Vertex kaugusmõõtjaga ning teistel 

elektroonilise laser kaugus-kõrgus-nurga mõõtjaga TruPulse. Üks mõõtjatest jäi 

bussooli/kaugusmõõtja taha ning teine proovis leida ülesse kõik märgitud puud ning 

mõõta nende diameetrid. Proovitükil toimus liikumine asimuudi järgi, lähtepunktiks 

võeti põhjasuund (0 kraadi) ning mõõtmine toimus asimuutide kasvavas järjekorras 

(kellaosuti liikumise suunas). Mõõtja, kes teostas puude mõõtmisi ja määramist teatas 

kauguse ja asimuuti kontrollivale mõõtjale iga puu kohta vajaliku informatsiooni, mille 

järgi sai eelnevatest andmetes üles leida vajaliku puu. Kui puu kaugus ja asimuut 

sobisid eelmise mõõtmise tulemustega siis mõõtis üks mõõtja ära puu diameetri ning 

hoidis märgistusvaia 1,3 meetri kõrgusel puu juurekaelast, et teine mõõtja saaks 

kõrgusmõõtjaga ära mõõta puu kõrguse. Kuna raietööd tehti käsitsi ning veeti välja 

kasutades ATV-d siis olid raie käigus tekkinud kahjustusi vähe. Leitud kahjustused 

märgiti ära kas nõrgaks, keskmiseks või tugevaks mehhaaniliseks kahjustusena. 

Sammuti prooviti välja selgitada raie käigus eemaldatud puude asukohad. Iga proovitüki 

mõõtmise lõpus värviti üle tsentrit tähistavad metallvardad ning vajadusel paigaldati uus 

tsentripost. Tehti ka pilt raiejärgsetest tulemustest proovitüki põhja ja lõuna suunal. 

Tehtud kordusmõõtmised kanti MS Excel-i tabelisse, mille alusel tegi töö Autor 

vajaliku andmetöötluse. Mõõdetud proovitükkide arvutatud takseertunnused on esitatud 

tabelis 1. 

 

2.3. Mõõtmistel saadud andmetel kasutatud arvutuste 
metoodika 
 

Igale proovitükile arvutas autor nii üksikpuude arvutuslikud takseertunnused kui ka 

puuliikide kaupa keskmised takseertunnused, mille abil saab proovitükkidel asuvast 
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puistust ülevaatliku ettekujutuse. Puuliikide kaupa leiti keskmine diameeter ja kõrgus, 

rinnaspindala, mahud ja tagavara. Arvutused teostati Microsoft Exceli keskkonnas. 

Üksikpuu rinnaspindala arvutati ringi pindala valemit (1) kasutades: 

 

� = � ((�1 + �2)/2)�

4  (1.) 

kus d1 ja d2 on mõõdetud diameetrid rinnaskõrguselt sentimeetrites. 

 

Keskmine diameetri arvutamiseks leiti esmalt igale puule diameetri ruut (2):  

�� = (�1 + �2
2 )� (2.) 

  

kus, d1 ja d2 on diameetrid rinnaskõrguselt sentimeetrites. 

 

Järgnevalt arvuti igale puuliigile keskmine diameeter. Selleks leiti iga puuliigi 

diameetrite ruutude keskmine ning võeti sellest ruutjuur.  

Keskmine kõrgus arvutamiseks  arvutati esmalt kõigile sama puuliigi puudele suhteline 

tugikõrgus, kasutades valemit (3) (ForMIS valem ID 148): 

ℎ�(�) = �1( �
� + �2)�� (3.) 

kus, c1, c2 ja c3 on kasutatavad koefitsiendid ja d on puu diameeter rinnaskõrguselt 

sentimeetrites. 

Konstant Mänd Kuusk 
Kask;Pärn;  
Pihlakas 

Haab Vaher 

C1 1.5601 1.7731 1.5231 1.5093 1.7079 

C3 9.9241 10.8578 1.4625 2.4979 8.2934 

C2 1.1 1.3 8 4.3 1.6 

 

Edasi arvutati igale puuliigile tugikõrgus. Selleks jagati puu kõrgus puu suhtelise 

tugikõrgusega. Saadud tugikõrgustest võeti aritmeetiline keskmine, mis korrutati 
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omakorda keskmise diameetri suhtelise tugikõrgusega. Mainitud viisil leiti 

proovitükkidel olevate puude keskmised kõrgused. 

 

Puude mahud arvutati üksikpuu mahuvalemiga (4.) (ForMIS ID 66): 

V = π ∗ d� ∗ h 
���

� + ��
� + ��

�∗��
40000  (4.) 

 

 

C1, C2,C3,C4 on valemi kordajad mis sõltuvad puuliigist  

Konstant Mänd Kuusk 
Kask;Pärn;  
Pihlakas 

Haab Vaher 

C1 0.3571 0.4216 0.408 0.4723 0.4033 

C3 2.156 1.19 0.801   1.586 

C4 -8.312 -1.309 -10.707 12.724 1.44 

C2 0.66 0.181 0.757 -0.608   

 

d on üksikpuu diameeter sentimeetrites, h on üksikpuu kõrgus meetrites. 

 

 

2.3.1. Kordusmõõtmistel kasutatud andmetöötluse metoodika 

 

Harvendusraie järgsete muutuste analüüsimiseks kasutati raiutud ja raiumata puude 

diameetrite, kõrguste ja mahtude jaotuste võrdlust. Töös tehtud andmetöötlus teostati 

programmis Microsoft Excel. Raiutud ja raiumata puude diameetri jaotused  tehti 

kasutades PivotTable funktsiooni. 

Diameetrite klassid moodustati jaotades metsast kluppimise käigus saadud keskmised 

diameetrid nelja sentimeetriste vahedega diameetri klassidesse. Näiteks 12 diameetri 

klassi kuulusid puud mille diameeter oli 12-16 sentimeetrit (Vaus 2005). 
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Mahu arvutamiseks leiti iga puu kohta eraldi kõrgus mahu valemiga (ForMIs ID 66). 

Proovitükkidele arvutati  raiutud ja raiumata puude osa vastavalt eelnevalt diameetri 

klassidele. 

Üksikutel puudel oli eelmiste mõõtmiste käigus erinevatel põhjustel mõõtmata puu 

kõrgus (nt. puu kaldus). Nende puude kõrgused arvutati välja kasutades üksikpuu 

kõrguse arvutamise valemit (5) (ForMIS ID 206): 

! = "�

(1 − ($% − $� ∗ "�) ∗ �1 − �&�
&�

� '�  )�
 (5.) 

kus, C1,C2,C3 on valemi kordajad ning sõltuvad puuliigist, 

P2 on puistu elemendi kõrgus meetrites, 

P3 on puistu elemendi diameeter sentimeetrites, 

P4 on üksiku puu diameeter sentimeetrites. 

Kõrguste jaotamine teostati Exceli keskkonnas PivotTable funktsiooniga, mille abil leiti 

raiutud ja raiumata puude kõrguste jagunemine, arvestades keskmist puu kõrgust ja 

standarthälvet. Kuna raie teostati mootorsaagide ja saemeestega siis vigastusi alles 

jäänud puudel oli vähe. Küll oli aga mitmeid puid millel olid tormi tõttu ladvad 

murdunud. Kui puul oli tekkinud raie käigus vigastus siis on see märgitud ära vastavalt, 

kas nõrk, keskmine või tugev vigastus. Nõrk vigastus, on kahjustus mis ei mõjuta puu 

edaspidist arengut ning tugev kahjustus on vigastus mille tagajärjel vigastatud puu 

lähiaastate jooksul hukkub. 

Andmetöötluse tulemused on esitaud kolmetiselt, millest esimesena käsitletakse 

proovitükke eraldiseisvalt, teiseks kokkuvõetult ning lõpuks on koostatud üldistused 

kogu eraldisele. 
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3. Tulemused ja arutelu 
 

3.1. Raie-eelsed ja raiejärgsed takseertunnused 
 

Selles tabelis (tabel 1) kujutatakse eraldistel asuvate proovitükkide keskmiseid 

arvutatud takseertunnuseid.  

Tabel 1. Kontrollalade ja raiealade takseertunnused. 

 

 

 

Prt
Liik ja 
rinne

Koosseis
%

H         
(m)

D       
(cm)

G    

(m2/ha)

M    

(m3/ha)

K_1 1

KS 67% 28.2 22.0 19.3 254.8

HB 24% 31.5 33.3 6.9 109.4

PN 10% 21.9 19.0 2.8 32.0

Kokku 29.0 396.1
2

PN 73% 15.7 11.8 8.6 67.1

KS 20% 21.4 13.8 2.4 24.0

KU 3% 17.8 18.9 0.4 3.5

RE 2% 14.3 15.6 0.3 1.8

VA 1% 15.1 10.4 0.1 0.8

Kokku 11.7 97.2
K_2 1

KS 74% 26.4 22.5 22.9 288.0

HB 13% 30.8 42.6 4.1 58.7

PN 13% 19.4 17.5 3.9 40.3

Kokku 30.9 387.0
2

PN 68% 12.3 11.6 5.5 37.8

KS 18% 17.2 11.8 1.5 12.8

KU 8% 8.0 11.2 0.6 3.5

SA 4% 14.1 17.2 0.3 2.1

VA 2% 10.4 7.2 0.2 0.9

Kokku 8.1 57.2



25 
 

Tabel 1. jätkub 

 

 

Liik ja rinne
Koosseis

%
H         

(m)
D            

(cm)

G    

(m2/ha)

M    

(m3/ha) Liik ja rinne
Koosseis

%
H         

(m)
D       

(cm)

G    

(m2/ha)

M    

(m3/ha)

H20_1 1 1

KS 70% 22.45 18.6 17.4 185.7 KS 78% 23.4 19.4 15.8 171.6

HB 29% 24.49 25.4 7.3 85.6 HB 22% 23.7 25.5 4.4 47.9

KU 1% 9.1 9.2 0.1 0.5

Kokku 24.8 271.8 Kokku 20.2 219.6
2 2

KS 71% 16.0 10.9 5.6 39.4 KU 52% 9.4 9.9 1.4 6.5

KU 19% 9.3 10.1 1.5 8.4 KS 35% 16.6 10.7 1.0 7.8

HB 5% 18 13.775 0.4 3.7 PN 11% 11.7 9.4 0.3 1.6

PN 4% 11.7 9.4 0.3 1.6 VA 2% 10.7 7.7 0.1 0.3

VA 1% 10.7 7.7 0.1 0.3

Kokku 7.9 53.3 Kokku 2.7 16.2
H20_2 1 1

KS 56% 22.7 17.6 13.5 148.0 KS 57% 24.2 20.1 5.6 68.4

HB 42% 26.1 30.9 10.4 132.0 HB 41% 26.3 32.4 4.1 50.1

KU 2% 19.5 23.4 0.6 5.8 KU 2% 19.5 23.4 0.2 1.9

Kokku 24.5 285.7 Kokku 4.3 52.0
2 2

KU 64% 9.7 12.3 6.6 40.1 KU 68% 10.2 12.7 3.9 24.0

PN 18% 7.9 10.4 1.8 9.5 PN 23% 6.5 9.5 1.4 5.5

KS 13% 15.0 12.2 1.4 9.6 VA 5% 18.1 19.6 0.3 2.8

VA 4% 18.1 19.6 0.4 3.6 HB 2% 25.0 7.1 0.1 1.3

HB 1% 25.0 7.1 0.1 0.6 KS 2% 13.9 11.0 0.1 1.0

Kokku 10.3 63.4 Kokku 5.9 34.6

Raiejärgne

Prt
Raie-eelne
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Tabel 1. jätkub 

 

Liik ja rinne
Koosseis

%
H         

(m)
D          

(cm)

G    

(m2/ha)

M    

(m3/ha) Liik ja rinne
Koosseis

%
H         

(m)
D       

(cm)

G    

(m2/ha)

M    

(m3/ha)

H30_1 1 1

KS 68% 26.6 22.2 17.1 209.9 KS 68% 27.0 22.9 15.7 201.4

HB 26% 28.1 28.0 6.5 88.5 HB 28% 28.1 28.0 6.5 85.7

KU 5% 23.0 19.5 1.3 14.2 KU 4% 22.5 21.6 1.0 11.2

Kokku 24.8 312.6 Kokku 23.2 298.4
2 2

KU 40% 11.1 11.6 5.7 38.6 KU 49% 11.1 11.6 4.7 31.7

PN 29% 10.6 10.1 4.1 22.7 PN 34% 11.8 10.5 3.2 22.8

KS 23% 19.4 11.7 3.3 30.8 RE 6% 21.0 22.0 0.5 5.4

RE 4% 21.0 22.0 0.5 5.2 KS 5% 15.8 11.1 0.4 4.3

VA 3% 13.5 10.3 0.5 3.1 VA 5% 13.9 11.4 0.4 3.2

PI 1% 11.1 8.5 0.1 0.4 PI 1% 11.1 8.5 0.1 0.5

Kokku 14.2 100.8 Kokku 9.4 67.9
H30_2 1 1

KS 71% 25.3 21.3 22.7 278.7 KS 61% 28.2 25.3 6.7 91.6

HB 22% 31.5 35.4 7.2 20.6 HB 33% 30.6 39.8 3.6 12.7

PN 4% 15.9 15.9 1.1 8.3 PN 6% 17.2 16.4 0.6 5.2

KU 3% 19.2 27.8 0.9 7.8

Kokku 31.9 315.4 Kokku 10.8 109.5
2 2

PN 49% 12.2 11.0 2.7 17.2 PN 69% 12.5 11.5 1.4 10.5

KU 47% 9.8 9.6 2.9 16.3 KU 31% 11.0 10.3 0.6 3.2

KS 4% 14.0 13.7 0.2 1.3

Kokku 5.7 34.9 Kokku 2.1 13.7

Prt
Raie-eelne Raiejärgne
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Tabel 1 selgitab puistu raie-eelset ja –järgset olukorda proovitükkidel ning annab 

ülevaate rinnetest ning sinna kuuluvatest liikidest. Tabelist võib näha, et tegemist on 

segapuistuga, milles esineb kokku seitse erinevat puuliiki. Proovitükke oli kokku kuus, 

millest raie toimus neljal.  

Tabel 1 esimeses osas on märgitud proovitükid K_1 ja K_2 on kontrollalad ning nendel 

proovitükkidel raiet ei toimunud ning seetõttu nende seisukord ei ole mõõtmiste 

vahepealsel ajal muutunud. . Eelmise mõõtmisega võrreldes oli proovitükil K_1 surnud 

puid ja tüükaid ühe võrra rohkem. Proovitükil K_2 surnud puid juurde tulnud ei ole, 

kuid tüükaid on seitsme võrra rohkem kui 2014. aastal.  

Raie eelselt oli puudest suurima koosseisuga kask, mis moodustas ka suurema osa 

tagavarast. Temale järgnes haab mis oli suurima keskmise kõrguse ja diameetriga 

esimese rinde puu puistus. Esimeses rindes oli pärn esindatud vähesel määral. 

Okaspuudest kasvas esimeses rindes ainult kuusk mis esines suurema mahuliselt ainult 

teises rindes. Teises rindes oli puudest suurima koosseisuga kuusk ning pärn, järgnesid 

kask ja haab. Vähesel määral olid esindatud ka vaher remmelgas ja pihlakas.  

Harvendusraie käigus raiuti välja puid pea igast diameetriklassist ning esimeses rindes 

on suurima tagavaraga endiselt kask, mis moodustab ligikaudu 66% esimese rinde 

osakaalust. Raie käigus raiuti esimesest rindest proovitükkidel H20_1 ja H30_2 välja 

kuusk ning  H30_1 pärn. Teises rindes raiuti proovitükilt H20_2 välja kuusk ja 

proovitükilt H30_2 kask. Raie käigus eemaldati eelkõige puid mis piirasid pärnade 

levikut.  

 

 

3.2. Takseertunnuste muutumine harvendusraiel 
 

3.2.1. Diameetri jaotused 
 

Harvendusraie mõjude paremaks mõistmiseks on koostatud Joonis 1, kus on kujutatud 

puuliigiti ja diameetrite jaotuste alusel raie eelset ja raiejärgset olukorda proovitükkidel. 

Joonistel K_1 ja K_2 on kujutatud kontrollalasid ning seal raiet ei toimunud (joonis 6). 



28 

 

Joonis 6. Proovitükkidelt raiutud ja raiumata puude arv diameeriklasside lõikes 
proovitükkide kaupa. 

 

Proovitükkidel asus arvuliselt kõige rohkem puid kaheksandas ja kaheteistkümnendas 

diameeriklassis, kus raiuti puid ka kõige mahukamalt. Jooniselt 2 on näha, et suuremate 

diameetriklasside korral, suureneb ka raie mahukuse osakaal diameeriklassides. Raie 

eelselt kuulusid enamuste jaotuse keskväärtused kaheksandasse diameetriklassi. 

Erandiks oli ainult proovitükk H20_2, kus raie eelselt oli kõige arvukam 

kaheteistkümnes diameetriklass. Raie järgselt olid proovitükkide läbimõõdu jaotuste 

keskväärtused teised ning nüüd kuulusid enamus keskväärtusi kuueteistkümnendasse ja 

kahekümnendasse diameetriklassi.  
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3.2.2. Puistuelemendi kõrgus 
 

Tabelis 2 on välja toodud puistuelemendi kõrguste jaotused liigi kaupa. Kõrgus on 
arvestatud puistuelemendi keskmise kõrguse ja standarthälve suhtena. 

Tabel 2. Puistuelemendi kõrgused (aritmeetiline keskmine ± standardhälve) 
proovitükkidel. 

 

 

Puuliigid millel on välja toodud ainult keskmine kõrgus, on liigid mida ei olnud 
proovitükkidel piisavalt, et leida standarthälvet. 

 

 

Rinne ja 

liik

 Kõrgus 

(m) Prt

Rinne ja 

liik

 Kõrgus 

(m)

K1 1 K2 1

HB 31.5±6.3 HB 30.8±0.4

KS 28.2±3.3 KS 26.4±3.6

PN 21.9±5.8 PN 19.4±6.9

2 2

KS 21.4±2.7 KS 17.2±5.3

KU 17.8 KU 8±3.9

PN 15.7±3.5 PN 12.3±5.2

RE 14.3 SA 14.1

VA 15.1 VA 10.4±4.4

Prt

Kontrollalad

Prt
Rinne ja 

liik

Raie- 

eelne

Raie-

järgne Prt
Rinne ja 

liik

Raie-

eelne

Raie '- 

järgne

H20 1 H20_2 1

HB 24.5±3.5 23.7±2.65 HB 26.1±2.4 26.3±24

KS 22.5±4.6 23.4±3 KS 22.7±3.8 24.2±3.3

KU 9.1 - KU 19.5 19.5

2 2

HB 18±0.8 - HB 25 25

KS 16±2.9 16.6±3.2 KS 15±1.8 13.9

KU 9.3±2.7 9.4±2.8 KU 9.7±3.9 10.2±4

PN 11.7±0.6 11.7±0.6 PN 7.9±6.5 6.5±6

VA 10.7 10.7 VA 18.1 18.1

H30 1 H30_2 1

HB 28.1±3.3 28.1±3.3 HB 31.5±2.1 30.6±2.6

KS 26.6±3.5 27±3.3 KS 25.3±4.6 28.2±5.4

KU 23±1.3 22.5±1.4 KU 19.2±0 -

PN 0.4 - PN 15.9±2 17.2±1.4

2 2

KS 19.4±4 15.8±8.1 KS 14 -

KU 11.1±3.5 11.1±3.5 KU 9.8±2.5 11±2.4

PI 11.1 11.1 PN 12.2±4 12.5±4.2

PN 10.6±4.6 11.8±4.1

RE 21 21

VA 13.5±1.3 13.9±1.2

 Kõrgus (m) Kõrgus (m)
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3.2.3. Kasvava metsa tagavara 
 

Mahtude raiutud ja raiumata osasid kirjeldab diameetriklasside lõikes joonis 7. Kaks 

esimest proovitükki (K_1 ja K_2) tähistavad kontrollalasid, kus raiet ei toimunud. 

Joonist vaadates võib öelda, et kõige rohkem raiuti puitu välja diameetriklassidest  

kaksteist, kuusteist ja kakskümmend kaheksa. Samale olukorrale viitab ka joonis 6. 

Mahuliselt toimus suurim raie kahekümne kaheksandas ja kahekümne neljandas 

diameetri klassis. 

Joonis 7. Proovitükkidelt raiutud ja raiumata puude maht, diameetri klasside alusel. 

 

Mahtude alanemine oli enamustel eraldistel, diameetriklassi alusel selgesti märgatav. 
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3.3. Väljaraie proovitükkidelt kogu eraldise lõikes 
 

Joonisel 8 on kujutatud jaotus näitab, et suurimad raied toimusid kaheksandas ja 

kaheteistkümnendas diameetriklassis, kust raiuti välja üle poole sinna kuulunud puudest 

ning seal oli raie ka arvuliselt kõige suurem. Peale nende raiuti pea pooled puud välja ka 

kahekümne neljandast ja kahekümne kaheksandast diameetriklassist. Nendes klaassides 

olid raied kõige suuremad ka mahuliselt. 

 

                            
Joonis 8. Proovitükkidelt kokku raiutud ja raiumata puude arv diameetriklassi alusel 

 

                            
Joonis 9. Proovitükkidelt kokku raiutud ja raiumata puude maht diameetriklassi alusel. 

0

5

10

15

20

25

30

35

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

M
a

h
t 

(m
3

) 
 

D (cm)

Raiutud

Raiumata



32 

Joonisel 9 on näha, et välja raie on olnud suur ning pea igast klassist on maht vähenenud 

pea 50%. Erandiks on neljakümne kaheksas klass, kus maht vähenes 99% ning 

neljakümne neljas klass, kus maht ei vähenenud üldse. 

                          
Joonis 10. Proovitükkidelt kokku raiutud ja raiumata puude arv puuliigi alusel. 

 

Joonisel 10 on näha, et enamus raiutud puid olid lehtpuud. Kõige rohkem raiuti 

lehtpuudest arvuliselt kaske ja pärna, protsendiliselt aga vahtrat. Palju raiuti ka kuuske, 

mille raie oli arvult teisel kohal. Kuna pihlakat ja remmelgat leidus ainult üksikute 

puudena, siis ei ole nad joonisel märgatavad. 

 

                         
Joonis 11. Proovitükkidelt kokku raiutud ja raiumata puude maht puuliikide lõikes. 
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Raie analüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et harvendusraie käigus toimus raie pea igas 

diameetriklassis. Kõige rohkem raiuti maha kaske ning väiksema diameetriklassiga 

puid, mis moodustasid ka mahuliselt kogu mõõdetud proovitükkide summast suure osa 

(joonis 11). 

 

Tabel 3. Raie-eelsed takseertunnused. 

 

 

 

Tabel 4. Raiejärgsed takseertunnused. 

 

 

 

Raie-eelset olukorda kirjeldab tabel 3 ning raiejärgset olukorda tabel 4, kus hektari 

kohta on kujutatud puistu keskmised takseertunnused. Tabelis 3 olevad tulemused 

näitavad, et enamuspuuliigiks oli kask, mille koosseisuks oli esimeses rindes 78%. 

Rinne ja 

liik 

Koosseis 

(%)
H             

(m)

D        

(cm)

G     

(m
2
/ha)

M    

(m
3
/ha)

1

KS 78% 24.2 19.9 17.7 205.6

HB 16% 27.5 29.9 7.8 81.7

KU 3% 17.7 20.0 0.7 7.0

PN 3% 8.1 12.0 0.6 4.2

2 Kokku 26.8 298.5
KU 41% 10.0 10.9 4.2 25.8

KS 27% 16.1 12.1 2.6 20.3

PN 27% 10.6 10.2 2.2 12.8

VA 2% 13.1 10.1 0.6 4.4

HB 1% 21.5 10.4 0.2 2.2

RE 1% 21.0 22.0 0.5 5.2

PI 1% 11.1 8.5 0.1 0.4

Kokku 10.5 70.9

Rinne ja 

liik 

Koosseis 

(%)
H             

(m)

D        

(cm)

G     

(m
2
/ha)

M    

(m
3
/ha)

1

KS 77% 25.7 21.9 10.9 133.3

HB 19% 27.2 31.4 4.6 49.1

KU 2% 21.0 22.5 0.6 6.6

PN 2% 17.2 16.4 0.6 5.2

2 Kokku 16.8 194.1
KU 50% 10.4 11.1 2.7 16.4

PN 35% 10.6 10.2 1.6 10.1

KS 8% 15.4 11.0 0.9 6.7

VA 4% 14.2 12.9 0.3 2.1

HB 1% 25.0 7.1 0.1 1.3

RE 1% 21.0 22.0 0.5 5.4

PI 1% 11.1 8.5 0.1 0.5

Kokku 6.2 42.5
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Suuremas osas leidus alal ka haaba, mis moodustas 18% esimese rinde koosseisust. 

Kõrgused ja diameetrid varieerusid esimeses rindes vastavalt 8 ja 27 meetri vahel ning 

12 ja pea 30 sentimeetri vahel. Teises rindes on enamuspuuliigiks kuusk, mis hõlmab 

40% koosseisust. Suuremas osas leidub veel kaske ja pärna, mis mõlemad moodustavad 

27% koosseisust. 

 

Tabelite 3 ja 4 võrdlusel võib öelda, et hektari kohta raiuti esimeses rindes 35% 

esialgsest tagavarast ja rinnaspindala vähenes 37%. Peapuuliigil (kasel), on toimunud 

keskmise kõrguse ja keskmise diameetri suurenemine, mis viitab sellele, et raie käigus 

raiuti enamjaolt välja väiksema diameetri ja kõrgusega puud. Pärna osakaal on 

raiejärgselt küll vähenenud, kuid samas on maht 24% suurenenud. 

 

Metsamajandamise eeskirja lisas 1 on nimetatud harvendusraie rinnaspindala esimese 

rinde alammäärad, mis sätestavad puuliigiti kõrguse alusel minimaalse kõrguse puistus 

peale raiet. Puuliigi valik toimub peapuuliigi alusel. Konkreetses puistus oli 

peapuuliigiks kask, millel eeskirja alusel peab 24 meetrise keskmise kõrgusega puistus 

olema raiejärgselt rinnaspindala 17,3 ruutmeetrit hektari kohta. Uuritud puistus oli 

esimese rinde rinnaspindala 17,7 ruutmeetrit hektari kohta, mis kinnitab, et tehtud raie 

oli igati seaduslik (Metsa majandamise..., 2006). 

 

Harvendusraie järgselt olid harvenduse käigus tekkinud vigastused minimaalsed alla 1% 

järelejäänud puudest. Kuid metsa oli kahjustanud sügistorm, mille tõttu olid mitmel 

puul murtud ladvad. Neid tulemusi saab võrrelda Mihkel Metsa lõputöös kirjeldatud 

harvendusraiega, kus raie toimus harvesteriga ning kus raiejärgselt oli 18% puudest 

vigastatud. Vähene vigastuste arv on tingitud harvendusraie viisist, mis kinnitab, et 

harvendusraie mis on tehtud saemeestega ning millel on koondamine toimunud ATV 

abiga, on kahjustused oluliselt väiksemad, kui raieks oleks kasutatud harvesteri ja 

väljaveoks traktorit. Enamjaolt kasutatakse mugavuse ja efektiivsuse pärast suuremate 

raiete puhul lõikamiseks harvesteri ning veetakse materjal kokku kokkuveo traktoriga. 

Selline viis on küll efektiivne, kuid suurte masinatega kiire ja vahel ka hooletu puude 

langetamisega võib teha metsas palju kahju. Tavaliselt on kahju näha kohe peale raiet, 

näiteks on vigastatud ühe puu langetamisel kõrval olevat puud, raske masinaga või on 
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kokku veomasinast väljaveo teedele jäänud sügavad väljaveoteed. Mõnes metsas 

(kuusik), kus juurestik asub maapinna lähedal on oht raskete masinatega lõhkuda ära 

raiesse mitte kuuluvate puude juured, mille tagajärjel võib puu pikalt kiratseda või üldse 

hukkuda. Selline raie on küll kogukuludelt tunduvalt kallim, kuid kahjustused mis raie 

käigus tekkisid olid palju väiksemad.  
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Kokkuvõte 
 

Töö eesmärgiks oli kirjeldada hariliku pärna kaitsealal harvendusraie käigus toimunud 

struktuurilisi muudatusi. 

Proovitükkidel raiuti arvuliselt enam kaheksandasse ja kaheteistkümnendasse 

diameetriklassi kuulunud puid, mis olid ka madalaima läbimõõduga puud. 

Harvendusraie tehti valikuliselt. Harvendusraie käigus raiuti alal välja 36% esialgsest 

tagavarast, 38% esialgsest rinnaspindalast ning 58% esialgsest puude arvust. Eraldisel 

toimunud harvendusraie oli kooskõlas Eesti vabariigis sätestatud seaduste ja normidega. 

Harvendusraie järgselt olid harvenduse käigus tekkinud vigastused minimaalsed, alla 

1%. Kuid metsa oli kahjustanud sügistorm, mille tõttu olid mitmel puul murtud ladvad. 

Tulevikus saab jälgida, kui suur oli toimunud harvendusraie mõju peamiselt teises 

rindes kasvava pärna olukorra soodustamiseks ja kasvu kiirendamiseks. Kuna pärnade 

lehtedel on pinnast parandavad omadused, siis võiks edaspidi uurida kas ja millises 

ulatuses kasvutingimused pärna sisaldusega lehtmetsades paremad pärna sisalduseta 

lehtmetsas. Samuti saab uurida väljaraie käigus saadud metsamaterjali sortimentatsiooni 

kasvavas metsas prognoositaval sortimenteerimisel saadava metsamaterjali 

väljatulekuga. 

 

Hoolimata sellest, et pärna enamusega puistuid on Eestis õige vähe, loovad nad siin 

meeldivat vaheldust ning suurendavad meie metsade mitmekesisust ja viljakust. 
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Summary 
 

Thinning experiment in a linden stand was established at the Järvselja Training and 

Experimental Centre in sub-compartment JS260-6 in 2014. The aim of this research 

area is to analyse different thinning schemes in a naturally regenerated broadleave 

stand. The purpose of this thesis is to analyse thinning decisions and schemes through 

assessment of conditions in the stand before and after the thinning. The thinning was 

done in winter. 

 

For this thesis the data from 2016 was used as a base data. Six permanent research plots 

were measured in the research area in 2016. The thinning was done on four research 

plots, two research plots were control areas without treatment. Data analyses was done 

with the Microsoft Excel®. This included the calculations of diameter distributions 

before and after the thinning, volume change and standing tree numbers. Stand main 

descriptive characteristics were also calculated. 

 

The used thinning method was the below thinning and the initial basal area was reduced 

by 35% and the number of trees by 58% during thinning. The data from the research 

area can be used for further in-depth single tree level harvest event analysis in naturally 

established broadleave stands and for making descriptive models of stand development 

after thinning. There is also possible to study how removing of certain trees will affect 

the remaining trees and further development of the stand  

. 
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