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Metsaomanike seas on levinud arusaam, et viljakate kasvukohtade kuusikutes võivad 
harvendusraied tuua kaasa rahalisi kahjusid lõppraiest saadava tulu kaotamise näol 
erinevate kahjustuste tõttu. Harvendusraiete mõju hindamiseks jänesekapsakuusikute 
tervislikule seisundile analüüsiti Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku 11 
proovitükki, eesmärgiga hinnata kuidas mõjutavad antud raied ja raiete intensiivsus puude 
elujõulisust puistus.  

Tulemustest selgus, et viis aastat pärast raiet oli proovitükkidel keskmine surnud puude 
osakaal 12% ja kümme aastat pärast raiet 21%, mis on arvestatav kahju metsaomanikele 
kaotatud tulu näol lõppraiest. Harvendusraie mõjutas jänesekapsakuusikute tervislikku 
seisundit negatiivselt, kuna jänesekapsakuusikute tervislik seisund proovitükkidel on pärast 
harvendusraiet oluliselt halvenenud.  

Välitööde käigus puuriti resistograafiga enne sanitaar-lageraiet kahel proovitükil kasvavaid 
puid, eesmärgiga välja selgitada, kas otsus antud puistu, kus antud proovitükid asuvad, 
saatmine sanitaar-lageraiesse oli õige. 165-st uuritud puust tuvastati seitsmel puul mädanik. 
Pärast sanitaar-lageraiet hinnati kändudel visuaalselt mädanike olemasolu ja tumenemisi, 
kaheksal kännul tuvastati mädanik, 35-l tumenemine ja 89-l mädanikku ega tumenemisi ei 
tuvastatud.  

Antud töö põhjal võib väita, et harvendusraiete järgselt on jänesekapsakuusikutes puistu 
tervislik seisund oluliselt halvenenud ning puistutes on ulatuslikult levinud 
juuremädanikud. Autori hinnangul oli välitööde käigus uuritud puistu saatmine sanitaar-
lageraiesse õigustatud ja majanduslikust perspektiivist ainuõige otsus. 
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It is common knowledge among forest owners that thinning in fertile forest site types can 
cause damages to stands, which reduce the net income from clear-cuttings in the future. 
To assess the effects of thinning on Oxalis site type forests, 11 sample plots were chosen 
from the Estonian forest permanent sample plot network. The amount of injured trees, 
degree of thinning and causes of death on these plots was analyzed. This study shows, 
that five years after the thinning, the average percentage of dead trees on sample plots was 
12% and ten years after the thinning, the average percentage of dead trees on sample plots 
had risen to 21%.  

Before sanitary clear-cutting, all of the growing trees on two sample plots were drilled 
with a resistograph during field work, in order to verify the decision to sanitary clear-cut 
the stand. Out of 165 drilled trees, rot was ascertained in seven trees. After sanitary-
clearcutting, stumps on these sample plots were visually evaluated for darkening and rot, 
8 stumps ascertained rot, 35 darkening and 89 did not ascertain rot or darkening. 

Based on the results, the health conditions of stands on these sample plots have 
substantially deteriorated after thinning due to root rot. The author of this thesis believes 
that the decision to sanitary clear-cut the stand in which field work was conducted, was 
justified and the only right decision economically. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti metsamaa tagavarast moodustab harilik kuusk (Picea abies (L.) H. Karst) 23,9%, mis 

enamuspuuliigina hõlmab kogu Eesti metsamaa pindalast 17,6% (Keskkonnaagentuur 

2016). Kõige levinumaks kasvukohatüübiks, kus enampuuliigiks on kuusk, on Eestis 

jänesekapsa kasvukohatüüp (Keskkonnaagentuur 2016). Okaspuid mõjutavatest ja reaalset 

kahju tekitavatest seenhaigustest on Eestis levinuimad juurepess (Heterobasidion spp.) ja 

külmaseen (Armillaria spp.), mis tekitavad juuremädanikku (Hanso ja Hanso 1999a). 

Tugevaastmelist juurepessu kahjustust esineb kõige rohkem viljakates kasvukohtades 

(Hanso ja Hanso 1999b). Maapinnalähedase juurestiku tõttu on kuusk tormihell, st tormide 

korral või raiejärgselt hõredaks jäänud puistus esineb tuule korral tormimurdu ja tuuleheidet 

(Õunap ja Hanso 2016). Samuti muudavad kuuskesid tormihellaks juuremädanikud (Wang 

2012). Võttes arvesse kuusikute osatähtsust Eesti metsanduses ning seda, et viljakates 

kasvukohtades on kuused seenhaiguste poolt tugevalt ohustatud, tuleb kuusikute tervislikule 

seisundile olulist tähelepanu pöörata. 

Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks on uurida viljakates jänesekapsakuusikutes 

puude tervislikku seisundit, et hinnata, kuidas mõjutavad harvendusraied ning antud raiete 

intensiivsus puude elujõulisust, sealhulgas alles jäävate puude ellujäämist või suremust. 

Bakalaureusetööle püstitati järgnevad hüpoteesid: 1) viljakates jänesekapsakuusikutes 

halveneb harvendusraiete järgselt puude tervislik seisund; 2) harvendusraied viljakate 

kasvukohatüüpide kuusikutes suurendavad hüppeliselt puude suremust puistus; 3) mida 

suurema raiekraadiga on eelnimetatud puistutes harvendusraiet tehtud, seda suurem on 

puude suremus järgmise kümne aasta jooksul. 

Töös kasutati Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku (KKPRT) 

inventeerimisandmeid ning välitöödel kogutud andmeid. Uuringu teostamiseks valiti 

püsiproovitükkide võrgustikust välja proovitükid, kus vähemalt kaks inventeerimiskorda 

tagasi oli läbi viidud harvendusraie. Lisaks hinnati välitööde käigus kahte proovitükki, kus 

2016. aastal tehti juurepessu kahjustuse tõttu sanitaar-lageraiet. Tööde käigus hinnati puude 

tervislikku seisundit resistograafiga enne ning kändude seisundit visuaalselt pärast raiet.  
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Töö esimeses osas antakse ülevaade kirjanduses leiduvast informatsioonist 

metsakahjustajate, harvendus- ja sanitaarraiete ning raiete käigus põhjustatud mehaaniliste 

vigastuste kohta. Teises osas on iseloomustatud KKPRT võrgustikku ning töös kasutatud 

püsiproovitükke, toodud välja andmete analüüsi ja välitööde metoodikad. Kolmandas osas 

on kirjeldatud saadud tulemusi nii üldisemalt kui ka proovitükkide kaupa ning töö neljandas 

osas arutletakse saadud tulemuste üle. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Olulisemad metsakahjustajad Eestis 

 

Aastatel 1998-2014 registreeriti aastas keskmiselt 16 713 hektarit kahjustatud metsa. Aastal 

2014 võeti arvele kahjustusi 20 414 hektari suurusel alal, millest 41,7% moodustasid 

tormikahjustused, 27,4% ulukikahjustused, 6,9% juuremädanikud ning ülejäänud 24% muud 

kahjustused (Keskkonnaagentuur 2016). Hiljuti majandatud puistute puude suremuse 

põhjusteks KKPRT võrgustikus 2014. aastal avaldatud uuringu järgi olid 29,8% 

putukakahjustused, 20,8% konkurents, 18,2% tuulekahjustused ja 18% seenkahjustused 

(Sims jt 2014). Kahe eelnimetatud allika kahjustuste erinevaid osakaale vaadates võib väita, 

et hooldusraied avavad tee putuka- ja seenkahjustuste levimisele, samal ajal vähendades 

tormikahjustuste võimalust. Samas liiga suure hooldusraie raiekraadi korral võib tormi- ja 

tuulekahjustuste hulk suureneda. Puu diameetri suurenedes väheneb konkurentsi tõttu puude 

suremine ja suureneb tuule, ulukite, putukate ja seenhaiguste mõju (Laarmann jt 2009).  

Eestis esineb väga destruktiivseid torme harva, üks oli aastal 2005, mil võeti arvele 

kahjustusi kokku 32 138 hektari suurusel alal (Keskkonnaagentuur 2016). Suureks tormiks 

võib nimetada ka eelmise aasta kolmandal juulil Kagu-Eestit tabanud äikesetormi, mis 

vähendas tormi mõjusfääri jäänud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsades palgi 

väljatulekut umbes 5% (Laigu 2016). Tormikahjude likvideerimisega oli RMK septembri 

keskpaigaks ära koristanud 200 000 tihumeetrit tormipuitu (Sealsamas). Suurte tormide 

korral sõltub kahju kuusikutes sellest, kui suure raiekraadiga on puistus harvendusraiet 

tehtud – mida suurem on raiekraad, seda suuremad on tormikahjud (Wallentin ja Nilsson 

2014). Raiekraadist oleneb ka kuusikute tuulekindlus, st hõredaks raiutud puistus esineb 

rohkem tuulemurde ja tormiheidet (Õunap ja Hanso 2016). Kesk- ja vanemaealised 

kuusikud, mida on hiljuti tugevamalt harvendatud, on tormidele ja tuule mõjule kõige 

vastuvõtlikumad ehk kahjude oht on suurim (Sealsamas). Samuti mõjutab esimese 

harvendusraie raiekraad kuuskede lumekindlust – suurema raiekraadi korral on lume tõttu 

kahjustatud puude arv suurem (Wallentin ja Nilsson 2014). Uuringu järgi on talviste raiete 

korral olenevalt raiekraadist kahjustatud puude osakaaluks 12,5%, suviste raiete korral 

13,5%, väikese maapinna kalde korral on 4,5% talvisel raiel ja 18,5% suvise raie korral, mis 
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tuleneb suviste raiete korral juurte vigastamisest kuna maapind pole külmunud ja puudub 

kaitsev lumekiht (Limbeck-Lilienau 2003). Tormide esinemine sõltub geograafilisest 

piirkonnast ja riskiastmest selles piirkonnas (Sealsamas). Eesti aladel on riskiaste madalam 

kui näiteks Lääne-Euroopas. Tormi- ja tuulekahjustuste ennetamiseks soovitatakse puistus 

suurendada lehtpuude osakaalu kuna näiteks harilik kuusk on tormihell (Mayer jt 2005).  

Eestis tekitab üraskitest kõige suuremat kahju kuuse-kooreürask (Ips typographus), kes võib 

asustada lamapuitu, seisvaid surnud puid või ajutiselt nõrgestatud elusaid puid (Õunap ja 

Hanso 2016). Sellest tulenevalt on üraskikahjustuste oht ka harvendusraiete korral 

kuusikutes, kui metsamasinad või langevad puud vigastavad elusaid puid ja annavad 

võimaluse üraskitele puid rünnata. Suurte tormide korral pole võimalik kuuse-kooreüraski 

massisigimist ära hoida sanitaarraietega, kuid sanitaarraie vähendab edaspidist ohtu puudele 

tormijärgselt (Stadelmann jt 2013). Just massisigimise korral ründavad üraskid 

populatsiooni suurenedes järjest elujõulisemaid puid kuna nõrgestatud puude näol ei jätku 

toitu kõigile. 

Põhilisteks ulukikahjustuste tekitajateks Eestis on põder (Alces alces), punahirv (Cervus 

elaphus) ja metskits (Capreolus capreolus). Põdra toidulauaks on okas- ja lehtpuude võrsed, 

samuti murrab ta noorte puude latvu ja koorib tüvesid, näiteid sellistest kooritud tüvedest 

näeb ka keskealistes kuusikutes (Metsaomaniku käsiraamat 2012). Kooritud kuusetüved on 

kohaks, kust erinevad seenhaigused puud nakatada saavad (Vasiliauskas jt 1996).  

Punahirve toidulaud on sama, kuid kahjustust saab eristada põdra omast puutüve järgi – 

punahirv närib võimaluse korral puutüve ümberringi ära (Sealsamas). Kui suvel on metskitse 

toiduks rohttaimed, siis talvel süüakse ka okas- ja lehtpuude võrseid ja lehtpuude koort 

(Velström 2012). Ühe Rootsi ulukikahjustuste uurimuse (Vasiliauskas jt 1996) kohaselt 

ründab hiidürask (Dendroctonus micans) umbes 15% ulukite poolt kooritud kuuskedest. 

Seenhaigustest nakatas ulukite poolt kooritud kuuski enim verev nahkis (Stereum 

sanguinolentum), mis avastati 26,7% tüvedest (Sealsamas). Lätis tehtud uurimuses rõhutati, 

et kõige suurema ulukikahjustuste riskiga on metsad, kus ulukipopulatsioonid on 

ebaproportsionaalselt suured, näiteks kui metsas ja seda ümbritseval metsaalal on väga suur 

põdrapopulatsioon (Burneviča jt 2016).  

Kõikidel Eestis kasvavatel puuliikidel võib esineda seenhaigusi, mis tungides puitu 

eraldavad fermente, mis muudavad ligniini, hemitselluloosi ja tselluloosi aineteks, mis on 
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vees lahustuvad ja seentele omastatavad, samaaegselt puidu omadusi halvendades (Saarman 

ja Veibri 2006). Eesti metsades on juuremädanike tekitajatest kõige suurema mõjuga 

juurepess, millest tulenevate juure- ja tüvemädanike tõttu võib metsaomanikul jääda saamata 

kuni 30% võimalikust tulust (Õunap ja Hanso 2016). Juurekahjustused mõjuvad puu kasvule 

tugevamalt kui tüvekahjustused, vähendades juurdekasvu kuni poole võrra (Isomäki ja 

Kallio 1974). Juurepessu levikut saab seostada metsamajandamise intensiivsusega, nagu 

näiteks harvendusraied, kevad-suvised raied, raskete masinate kasutamine metsas, 

puhtpuistute väljakasvatamine ja mitte-metsamaade metsastamine (Õunap ja Hanso 2016).  

Eestis levinuimad juurepessu liigid on männi-juurepess (Heterobasidion annosum) ja kuuse-

juurepess (Heterobasidion parviporum), mis levivad viljakeha poorides valmivate eostega 

ning kanduvad suvekuudel värsketele kändudele või vigastatud kohtadele puul 

(Metsaomaniku käsiraamat 2012). Talvisel raiel tekkinud kännud nakatuvad väga harva, 

kuna juurepessu eosed ei levi miinustemperatuuridel (Hanso ja Hanso 1999b). Samuti 

nakatuvad tihedalt koos kasvavad puud juurekontaktide kaudu. Nakatunud puu 

väljaraiumisel kiireneb juurepessu levik juurtes 2-3 korda (Sealsamas). Nakkusallikatena 

käituvad ka kännud, mis on jäänud puistusse eelmise metsapõlvkonna hooldus- ja lõppraiest 

ning nendele lisaks tulevad puistusse ka järgnevate hooldusraiete kännud (Sealsamas). 

Juuremädanike esinemine kuuskedel muudab puud vastuvõtlikuks tuulekahjustustele 

(Mattila ja Nuutinen 2007). 

Hanso ja Hanso (1999b) poolt korraldatud uuringu tulemusega võib väita, et mida suurema 

raiekraadiga puistut raiuda, seda tugevam on ka järgnev juurepessu kahjustus. Suvise 

harvendusraie järgselt on kuusekännu juurepessuga nakatumise tõenäosus ligikaudu 73%, 

sõltuvalt piirkonnast (Bendz-Hellgren ja Stenlid 1998). Juurepessu kahjustusi saab 

vähendada näiteks kuusekändude töötlemisega Rotstop-iga, mis sisaldab hiidkooriku 

(Phlebiopsis gigantea) eoseid, mille kaudu asustab hiidkoorik kännu ja ei lase juurepessul 

kändu nakatada (Drenkhan 2011). Rotstop-i kasutamine Eestis veel laialdaselt levinud ei ole, 

kuid kahjustatud alade hulga suurenedes võib see muutuda. 

Erinevalt näiteks Austraalia metsades, esineb Eestis metsapõlenguid vähe, aastatel 2013 ja 

2014 põles metsa pindalaliselt 80 hektaril (Keskkonnaagentuur 2016), eelmisel aastal veidi 

rohkem (Laigu 2016). Metsapõlengus kahjustada saanud puude puit kõlbab tarbe- ja 

küttepuiduks, kuid ei kõlba paberipuiduks (Alton 1994). Kuna uuritav jänesekapsa 
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kasvukohatüüp on piisavalt niiske, et metsapõlenguid esineb väikese tõenäosusega, siis 

edasipidisest arutelust on see välja jäetud. 

 

 

1.2 Harvendus- ja sanitaarraie kuusikutes 

 

Harvendusraie kuulub koos valgustusraie ja sanitaarraiega hooldusraiete hulka 

(Metsaomaniku käsiraamat 2012). Metsaseaduses sätestatuna tehakse harvendusraiet metsa 

väärtuse tõstmiseks, metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimiseks ning lähitulevikus 

väljalangevate puude puidu kasutamise võimaldamiseks (Metsaseadus 2007 §28 lg7). 

Harvendusraiet tehakse puistus, mille keskmine rinnasdiameeter on kaheksa sentimeetrit või 

suurem (Metsaseadus 2007 §28 lg4) ning harvendusraie järgselt ei tohi puistu esimese rinde 

rinnaspindala olla väiksem metsa majandamise eeskirjas kehtestatud alammäärast (Metsa 

majandamise eeskiri 2007 lisa 1). Harvendusraieid alustatakse 20-30-aastates puistutes, 

korratakse iga 10-15 aasta tagant ning lõpetatakse kuusikutes 40-50 aasta vanuses 

(Metsaomaniku käsiraamat 2012).  

Soomes teostatud uuringu põhjal on kuusepuistus, kus eelnevalt oli kasvanud 

juuremädanikesse nakatunud puistu, optimaalne 61-aastane raiering kahe talvise 

harvendusraiega (Möykkynen ja Miina 2002). Teise põlvkonna puistus noores eas 5%-10% 

suuruse juurepessunakkuse korral või suvise harvendusraiega ja kändude pritsimisega 

puistus oleks optimaalne 55-aastane raiering ühe harvendusraiega (Sealsamas). Suure 

raiekraadiga harvendusraie korral on võimalik saada lõppraies suuremat numbrit suure 

diameetriga puid, kuid seetõttu saadakse kogu puistust kehvema tüvekuju ja madalama 

keskmise diameetriga puid (Mäkinen ja Isomäki 2004). Samuti suurendab suurem raiekraad 

tuule- ja lumekahjustuste ohtu, mis suureneb vastavalt eemaldatud puude  mahule, mida võib 

võrrelda ka rinnaspindalaliselt, st mida suurem osa puistu rinnaspindalast eemaldatakse, seda 

suurem on tuule- ja lumekahjustuste oht (Valinger ja Pettersson 1996). Harvendusraiet 

tegemata jättes kaotab aga metsaomanik tulu turustatava kuusepuidu hulga vähenemise 

arvelt (Nilsson jt 2010).  

Metsaseaduse järgi tehakse sanitaarraiet kahjurite paljunemist soodustavate puude, 

nakkusallikaks olevate puude, oma ülesande täitnud seemnepuude ning ohuallikat 

mittekujutavate surevate või surnud puude metsast eemaldamiseks (Metsaseadus 2007 §31 
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lg3). Sanitaarraie käigus nii seisvate kui ka mahakukkunud üraskikahjustustega puude 

eemaldamine puistust vähendab kuusekooreüraski levimist lähedalasuvatele puudele 

(Stadelmann jt 2013). Juhul kui kuuseenamusega puistu on läinud sanitaar-lageraiesse 

ulatuslike juurepessu või teiste juuremädanike kahjustuste tõttu, tuleks puistusse kuuskede 

asemel istutada laialehiseid lehtpuid, kuna kuusekännud nakataksid uusi istutatud kuuski 

juurte kaudu (Piri 2003). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku üldiseloomustus 

 

KKPRT võrgustik rajati eesmärgiga koguda pikaajalisi takseerandmeid Eesti metsade kohta 

(Kiviste jt 2015). Kogutud andmed võimaldavad uurida, kuidas Eesti metsade struktuur ajas 

muutub ning koostada eri metsatüüpides paiknevate puistute kasvukäigumudeleid. 

Võrgustik loodi 1995. ja 1996. aastatel Urmas Petersoni juhtimisel, kui Elva, Pikknurme ja 

Aakre metskondadesse rajati 200 proovitükki (Kiviste ja Hordo 2002). Tänaseks päevaks on 

proovitükke rajatud kõikidesse Eesti maakondadesse kokku 1027 tükki. Võrgustiku rajamist 

on läbi aegade toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, RMK ja Eesti teadusfond 

(Kiviste ja Hordo 2002). 

Proovitükid on ringikujulised raadiusega 15, 20, 25 või 30 meetrit, olenevalt puistu 

tihedusest. Vastavalt metoodikale peab proovitükil kasvama vähemalt 100 esimese rinde 

puud ning puude väljalangemisel tuleb proovitüki raadiust suurendada. Proovitüki tsenter 

märgitakse metall- või plastmasstoruga. Kõik proovitükil kasvavad puud, mis on saavutanud 

rinnasläbimõõduks neli cm, takseeritakse põhja suunast liikuma hakates päripäeva suunas 

terve ringi ulatuses. Igal puul mõõdetakse tema täpne asukoht proovitüki tsentri suhtes, et 

kõik puud oleksid kordusmõõdetavad. Proovitükil pannakse kirja iga puu puhul järgmised 

näitajad: puu rinne, liik, asimuut, puu kaugus tsentrist ja rinnasdiameetrid kahes suunas. Igal 

viiendal puul ehk mudelpuul mõõdetakse ka puu kõrgus, võra alguse kõrgus ja kuiva 

oksaraja alguse kõrgus. Lisaks märgitakse oluliste tunnustena üles ka kõik puudel esinevad 

rikked, kui võimalik määratakse puude kahjustuse põhjustaja kui mitte, siis märgitakse üles 

visuaalsed tunnused, nt vaigujooks, murdunud või kuivanud latv jne. (EMÜ, 

Metsakorralduse osakond 2008) 

Alates 2006.a. on puudel, mis eelmisel mõõtmiskorral olid elus ja järgmisel mõõtmiskorral 

surnud, määratud suremise põhjuseid (Kangur jt 2013), mis märgitakse mõõtmislehtedele 

põhjusele vastava koodiga. Puude suremuse põhjuseid hindasid proovitükkide inventeerijad. 

Ühel puul võidi märkida ka rohkem kui üks suremise põhjus olenevalt puul leiduvatest 

tunnustest. Kui puu suremise põhjust ei suudetud tuvastada, kirjeldati puul esinevaid rikkeid, 
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näiteks murdunud latv või kuivanud ladvaga. Proovitükke kordusmõõdetakse üldiselt iga 

viie aasta tagant. 

 

 

2.2 Uurimuses kasutatud püsiproovitükkide iseloomustus 

 

Käesolevas töös kasutatakse KKPRT inventeerimisandmeid. Võrgustikust valiti välja 

jänesekapsa kasvukohatüübi kuusikutes paiknevad proovitükid, kus kindlal mõõtmisaastal 

oli kändude osakaal vähemalt 15%, mis näitab, et puistus on tehtud raiet. Lisanõudeks oli, 

et raiejärgselt on puistut inventeeritud veel kaks korda, et näha, kui suur on surnud puude 

osakaal raiejärgselt. Valikust jäid välja kaitsealade proovitükid, valituks osutusid 11 

uuritavat proovitükki numbritega 131, 159, 396, 408, 413, 433, 642, 645, 646, 742 ja 743. 

Iga proovitüki kohta välja toodud takseerandmed on arvutatud esimese rinde puude põhjal.  
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2.2.1 Proovitükk 131 

 

Proovitükil 131 (joonis 1) kasvab 48-aastane jänesekapsakuusik, mis asub Põlvamaal 

endises Erastvere metskonnas kvartali PW177 eraldisel 2. 

 

 

Joonis 1. Proovitükk nr. 131, 2014.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist Ia boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel on proovitüki reljeef tasane, mikroreljeef nõrgalt künklik. Proovitükil kasvab 

esimeses rindes 99% osakaaluga harilik kuusk, ülejäänud 1% moodustavad kased (Betula 

pendula, B. pubescens), harilik tamm (Quercus robur) ja harilik mänd (Pinus sylvestris). 

Kuused on proovitükil kultuurtekkelised, kased on loodusliku tekkeviisiga. Proovitüki 

keskmine puude kõrgus on 18,6 m ja diameeter on 18,1 cm, rinnaspindala 27,5 m2ha-1 ning 

täius 86%. Riketega puid on proovitükil kuus, neist kolm ulukikahjustusega, kaks 

vaigujooksuga ja üks murdunud ladvaga. 
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2.2.2 Proovitükk 159 

 

Proovitükil 159 (joonis 2) kasvab 65-aastane jänesekapsakuusik. Proovitükk asub Tartumaal 

endise Peedu metskonna kvartali PE039 eraldisel 3. 

 

 

Joonis 2. Proovitükk nr. 159, 2014.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist I boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel on proovitüki reljeef künklik, mikroreljeef tasane. Esimeses rindes kasvab 46% 

osakaaluga harilik kuusk, 41% osakaaluga kask, 11% osakaaluga harilik mänd ja 2% 

osakaaluga harilik haab (Populus tremula). Teises rindes kasvab 100% osakaaluga kuusk. 

Kuused on proovitükil kultuurtekkelised, kased, männid ja haavad on loodusliku 

tekkeviisiga. Puude keskmiseks kõrguseks on 30,8 m ja diameetriks 32,6 cm, rinnaspindala 

31,5 m2ha-1 ning täius 83%. Riketega puid on proovitükil üheksa, neist kolm mehaanilise 

vigastusega, neli ulukikahjustusega ja kolm külmakahjustusega. 
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2.2.3 Proovitükk 396 

 

Proovitükk 396 (joonis 3) on 50-aastane jänesekapsakuusik, mis paikneb Valga maakonnas, 

endises Aakre metskonnas, kvartalil OP006, eraldisel 6. 

 

 

Joonis 3. Proovitükk nr. 396, 2015.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist Ia boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel on proovitüki reljeef suure kaldega, mikroreljeef tasane. Proovitükil kasvab 

esimeses rindes 97% osakaaluga harilik kuusk ning 3% osakaaluga kask. Teises rindes 

kasvab 98% osakaaluga harilik kuusk ning 2% osakaaluga harilik tamm. Kuused on 

proovitükil kultuurtekkelised, kased ja tammed on loodusliku tekkeviisiga. Puude 

keskmiseks kõrguseks on 24,6 m ja diameetriks 22,4 cm, rinnaspindala 31,6 m2ha-1 ja täius 

85%. Riketega puid kasvab proovitükil 17, neist 12 ulukikahjustusega, kaks 

külmakahjustusega, üks ulukikahjustuse ja külmakahjustusega, üks kuiva ladvaga ning üks 

murdunud ladvaga. 
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2.2.4 Proovitükk 408 

 

Proovitükil 408 (joonis 4) kasvab 49-aastane jänesekapsakuusik, mis asub Valga maakonnas 

endises Otepää metskonna OP153 kvartali eraldisel 5. 

 

 

Joonis 4. Proovitükk nr. 408, 2015.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist Ia boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel on proovitüki reljeef nõrga kaldega, mikroreljeef tasane. Proovitükil kasvab 

esimeses rindes 100% osakaaluga harilik kuusk. Kuused on proovitükil kultuurtekkelised. 

Puude keskmiseks kõrguseks on 23,9 m ja diameetriks 22,8 cm, rinnaspindala 32,5 m2ha-1, 

täius on 88%. Riketega puid on proovitükil kuus, neist neli põdrakahjustusega ja kaks 

murdunud ladvaga. 
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2.2.5 Proovitükk 413 

 

Proovitükil 413 (joonis 5) kasvab 95-aastane jänesekapsakuusik, mis asub Võru maakonnas 

endises Rõuge metskonnas kvartalil RG120 eraldisel 4. 

 

 

Joonis 5. Proovitükk nr. 413, 2015.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist I boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel on proovitüki reljeef tasane, mikroreljeef tasane. Proovitükil kasvab esimeses 

rindes 62% osakaaluga harilik kuusk, 38% osakaaluga harilik mänd. Teises rindes kasvab 

100% osakaaluga harilik kuusk. Kuused on proovitükil kultuurtekkelised, kased ja männid 

on loodusliku tekkeviisiga. Puude keskmiseks kõrguseks on 33 m ja diameetriks 29,7 cm, 

rinnaspindala 41,3 m2ha-1, täius on 98%. Riketega puid on proovitükil 14, neist üheksa 

põdrakahjustusega, kaks külmakahjustusega, kaks vaigujooksuga ja üks kuivanud ladvaga. 
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2.2.6 Proovitükk 433 

 

Proovitükil 433 (joonis 6) kasvab 87-aastane jänesekapsakuusik, mis asub Võru maakonnas 

endises Kubja metskonnas kvartalil RG120 eraldisel 4. 

 

 

Joonis 6. Proovitükk nr. 433, 2015.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Proovitükk asub erametsas. KKPRT andmetel on proovitüki reljeef osaliselt kaldu, 

mikroreljeef tasane. Proovitükil kasvab esimeses rindes 76% osakaaluga harilik kuusk, 22% 

osakaaluga harilik mänd, 1% osakaaluga kask ja 1% osakaaluga harilik pihlakas (Sorbus 

aucuparia). Teises rindes kasvab 73% osakaaluga harilik kuusk, 10% osakaaluga remmelgas 

(Salix sp.), 9% osakaaluga harilik vaher (Acer platanoides) ja 8% osakaaluga harilik 

pihlakas. Kuused on proovitükil kultuurtekkelised, kõik teised puuliigid on loodusliku 

tekkeviisiga. Puude keskmiseks kõrguseks on 28,6 m ja diameetriks 32,5 cm, rinnaspindala 

32,9 m2ha-1, täius on 82%. Riketega puid on proovitükil 16, neist kümme põdrakahjustusega, 

kolm külmakahjustusega, kaks mehaanilise vigastusega, üks murdunud ladvaga ja üks 

külmaseenekahjustusega. 
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2.2.7 Proovitükk 642 

 

Proovitükil 642 (joonis 7) kasvab 56-aastane jänesekapsakuusik, mis asub Pärnu maakonnas 

endises Lodja metskonnas kvartalil LD099 eraldisel 10. 

 

 

Joonis 7. Proovitükk nr. 642, 2016.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist Ia boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel on proovitüki reljeef tasane, mikroreljeef nõrgalt mätlik. Proovitükil kasvab 

esimeses rindes 84% osakaaluga harilik kuusk, 7% osakaaluga kask, 6% osakaaluga 

remmelgas ja 3% osakaaluga harilik saar (Fraxinus excelsior). Teises rindes kasvab 100% 

osakaaluga harilik kuusk. Kuused on proovitükil kultuurtekkelised, teised puuliigid on 

loodusliku tekkeviisiga. Puude keskmiseks kõrguseks on 23,5 m ja diameetriks 25,9 cm, 

rinnaspindala 20,4 m2ha-1, täius on 59%. Riketega puid on proovitükil 12, neist kuus 

mehaanilise vigastusega, neli põdrakahjustusega ja kaks murdunud ladvaga. 

 

  



22 

2.2.8 Proovitükk 645 

 

Proovitükil 645 (joonis 8) kasvab 51-aastane jänesekapsakuusik, mis asub Pärnu maakonnas 

endises Lodja metskonnas kvartalil LD099 eraldisel 10. 

 

 

Joonis 8. Proovitükk nr. 645, 2016.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist Ia boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel oli proovitüki reljeef tasane, mikroreljeef tasane. Proovitükil kasvab esimeses 

rindes 91% osakaaluga harilik kuusk, 7% osakaaluga kask, 2% osakaaluga sanglepp (Alnus 

glutinosa) ja harilik saar. Teises rindes kasvab 100% osakaaluga harilik kuusk. Kuused on 

proovitükil kultuurtekkelised, teised puuliigid on loodusliku tekkeviisiga. Puude keskmiseks 

kõrguseks on 24,2 m ja diameetriks 25,6 cm, rinnaspindala 17,3 m2ha-1, täius on 48%. 

Riketega puid on proovitükil neli, neist kolm murdunud ladvaga ja üks mehaanilise 

vigastusega. Riketega puid proovitükil ei esinenud. 
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2.2.9 Proovitükk 646 

 

Proovitükil 646 (joonis 9) kasvab 51-aastane jänesekapsakuusik, mis asub Pärnu maakonnas 

endises Lodja metskonnas kvartalil LD099 eraldisel 10. 

 

 

 Joonis 9. Proovitükk nr. 646, 2016.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Metsaregistri andmetel on tegemist Ia boniteedi puistuga (Metsaregister…). KKPRT 

andmetel oli proovitüki reljeef tasane, mikroreljeef mätlik. Proovitükil kasvab esimeses 

rindes 97% osakaaluga harilik kuusk ja 3% osakaaluga kask. Teises rindes kasvab 100% 

osakaaluga harilik kuuske. Kuused on proovitükil kultuurtekkelised, teised puuliigid on 

loodusliku tekkeviisiga. Puude keskmiseks kõrguseks on 25 m ja diameetriks 25 cm, 

rinnaspindala 17 m2ha-1, täius on 46%. Riketega puid on proovitükil kaks, neist üks 

mehaanilise vigastuse ja üks vaigujooksuga. Riketega puid proovitükil ei esinenud. 
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2.2.10 Proovitükk 742 

 

Proovitükil 742 (joonis 10) kasvas 54-aastane jänesekapsakuusik, mis asus Lääne-Viru 

maakonnas endises Triigi metskonnas kvartalil TR067 eraldisel 5. 

 

 

Joonis 10. Proovitükk nr. 742, 2012.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Puistus tehti 2016. aasta kevadel lageraie. KKPRT andmetel oli proovitüki reljeef tasane, 

mikroreljeef nõrgalt mätlik. Enne lageraiet kasvas proovitükil esimeses rindes 98% 

osakaaluga harilik kuusk, 1% osakaaluga hall lepp (Alnus incana) ja 1% osakaaluga harilik 

mänd. Teine rinne puudus. Kuused olid proovitükil kultuurtekkelised, teised puuliigid olid 

loodusliku tekkeviisiga. Puude keskmiseks kõrguseks oli 25 m ja diameetriks 26,3 cm, 

rinnaspindala 26,5 m2ha-1, täius oli 70%. Riketega puid oli proovitükil 12, neist kümme 

ulukikahjustusega ja kaks mehaanilise vigastusega. 
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2.2.11 Proovitükk 743 

 

Proovitükil 743 (joonis 11) kasvas 59-aastane jänesekapsakuusik, mis asus Lääne-Viru 

maakonnas endises Triigi metskonnas kvartalil TR067 eraldisel 5. 

 

  

Joonis 11. Proovitükk nr. 743, 2012.a. Allikas: metsakorralduse osakond 

 

Puistus tehti 2016 aasta kevadel lageraie. KKPRT andmetel oli proovitüki reljeef tasane, 

mikroreljeef tasane. Enne lageraiet kasvas proovitükil esimeses rindes 95% osakaaluga 

harilik kuusk, 4% osakaaluga hall lepp ja 1% osakaaluga harilik mänd. Teises rindes kasvas 

100% osakaaluga harilik kuusk. Kuused olid proovitükil kultuurtekkelised, teised puuliigid 

olid loodusliku tekkeviisiga. Puude keskmiseks kõrguseks oli 23,7 m ja diameetriks 25,4 cm, 

rinnaspindala 19,2 m2ha-1, täius oli 53%. Riketega puid oli proovitükil 19, neist 16 

põdrakahjustusega ja neli mehaanilise vigastusega. 

 

 

2.3 Välitööd 

 

2016. aastal uuriti välitööde käigus proovitükkide 742 ja 743 kasvavate puude tervislikku 

seisukorda enne ja pärast raiet. Antud proovitükid määrati aastal 2016 sanitaar-lageraiesse 

ulatusliku juurepessu kahjustuse tõttu. Proovitükkidel tehti viimane harvendusraie 2012. 

aastal ning pärast seda toimus ulatuslik puude suremine. Proovitükkidel viidi läbi raie-eelne 



26 

inventuur ning puude seisundi hinnang 2016. aasta talvel. Sama aasta kevadel, pärast 

lageraiet, hinnati kändude seisukorda. 

Raie-eelsel inventuuril kontrolliti kõikide puude (viimati mõõdetud 2012.a.) seisukorda, 

märgiti üles surnud puud ning tüükad. Kõikidel elusatel puudel mõõdeti juurekaela kõrguselt 

diameeter ning puuriti ka resistograafiga, eesmärgiga tuvastada mädaniku esinemist puul. 

Raiejärgseks puude tuvastamiseks lisati iga puu juurekaelale plastmassist number. Rikete 

esinemisel märgiti üles kahjustuse tüüp ja aste ning muud märkused, näiteks ühepoolne võra 

ning tehti igast puust üks foto. 

Raiejärgse inventuuri (joonis 12) eesmärgiks oli üles leida märgistatud kännud, et 

kontrollida neis mädaniku esinemist või puudumist. Selleks tuli leida üles proovitüki tsenter, 

et saaks kaardi ja kändude tähistuste järgi otsida üles konkreetsed kännud, mille kaudu saaks 

inventuuri andmeid eelnevate inventuuri andmetega siduda. Kõiki kände ei olnud võimalik 

inventeerida – osa kändudest oli jäänud oksavalli alla, osa liiga porised mädaniku 

tuvastamiseks ning osad purustatud sellisel määral, et polnud võimalik kahjustust tuvastada. 

Ülejäänud kändudel märgiti üles nähtavad mädanikud ja tumenemised ning igast kännust 

tehti ka foto. 

 

 

Joonis 12. Töö autor proovitükil 743, hoidmas juurepessu viljakeha. Allikas: 

metsakorralduse osakond 
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2.4 Andmete analüüsi metoodika 

 

KKPRT andmestikust antud uurimustöö eesmärkidele vastava info saamiseks ja jooniste 

koostamiseks kasutati keskkonda R (R Core Team 2017). Andmestikust võeti R päringuga 

välja jänesekapsa kasvukohatüübi kuusikud, kus kändude osakaal oli 15% või enam. Sellise 

osakaalu piir seati raie miinimumpiiriks proovitükil. Päringust saadud andmed kanti MS 

Excel tabelisse, kus järgnes andmetöötlus elusate puude, surnud puude ja kändude 

osakaalude leidmiseks igal vaatlusaastal proovitüki kaupa. R keskkonnas koostati lisaks 

erinevatel mõõtmisaastatel proovitükil kasvanud puude paiknemise skeemid. Proovitükkide 

puistutes tehtud raiete kohta saadi andmed RMK andmebaasist, andmete vahendajaks oli 

RMK metsanduse IT-spetsialist Urmas Uus. Proovitükkidel oli RMK andmetel läbi viidud 

harvendus- ja sanitaarraied, mida proovitükkidel üks-ühele ei tuvastatud, seetõttu kasutati 

antud töös peamise raie nimetusena harvendusraie. Proovitükkidel teostatud harvendusraiete 

raiekraad arvutati rinnaspindala järgi. Välitööde andmete analüüsil hinnati mädaniku 

esinemist resistograafi puurimisprofiilidel ning kändudel.  
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3. TULEMUSED 

 

Antud bakalaureusetöö käigus hinnati puude suremust KKPRT proovitükkidel 

harvendusraie-järgselt 11 proovitükil. Hinnates surnud puude osakaalu mõõtmiskorral enne 

raiet ja teisel mõõtmiskorral pärast raiet selgus, et enne raiet ei leidunud viiel proovitükil 

ühtegi surnud puud (tabel 1). Kuna proovitükkidel 742 ja 743 puuduvad andmed enne 

esimest harvendusraiet, aga harvendusraie mõõtmisaastal ei leidunud neist esimesel ühtegi 

surnud puud (suure tõenäosusega raiuti ära) ja teisel leidus 1% surnud puid, siis võib arvata, 

et ka neil proovitükkidel oli surnud puude osakaal enne raiet 1% või alla selle. Teisel 

mõõtmiskorral pärast raiet olid surnud puude osakaalud väga erinevate suurustega, kuid 

suurte raiekraadide korral (proovitükid 642, 645 ja 646) on ka surnud puude osakaalud väga 

kõrged. 

 

Tabel 1. Uuritud proovitükkide andmed (harvendusraie aasta märgitud paksus kirjas) 

PRT nr. Raiekraad (%) Surnud puude osakaal (%) 

131 41% 
1999 2004 2009 2014 
1% 0% 2% 9% 

159 11% 
1999 2004 2009 2014 
3% 5% 18% 14% 

396 15% 
2000 2005 2010 2015 
2% 11% 21% 23% 

408 18% 
2000 2005 2010 2015 
1% 4% 4% 16% 

413 14% 
2000 2005 2010 2015 
0% 0% 8% 13% 

433 23% 
2000 2005 2010 2015 
0% 0% 3% 5% 

642 52% 
2001 2006 2011 2016 
0% 13% 17% 21% 

645 55% 
2001 2006 2011 2016 
0% 3% 16% 38% 

646 23% 
2001 2006 2011 2016 
0% 5% 17% 64% 

742 32% / 31% 
2002 2007 2012 2016 
0% 6% 11% 15% 

743 28% / 29% 
2002 2007 2012 2016 
1% 3% 19% 24% 
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Viis aastat pärast raiet olid püsiproovitükkide puude suremuse põhjustajateks 30% puudel 

üraskid, 20% puudel külmaseen, 13% puudel konkurents, 13% tormimurd või tuuleheide, 

10% puudel juurepess, 7% ulukikahjustused ja 7% teised põhjused. Kümne aasta jooksul 

pärast raiet olid puude suremuse põhjusteks 57% puudel tormimurd või tuuleheide, 13% 

puudel märge puudus, 11% puudel üraskikahjustus, 7% puudel külmaseen, 6% puudel 

lumekahjustus, 4% puudel konkurents ja 2% teised põhjused. 

 

Proovitükil 131 oli harvendusraie-eelselt surnud puid kaks, viis aastat pärast harvendusraiet 

kolm puud ning kümme aastat pärast harvendust 14 puud. Viie aasta jooksul pärast 

harvendusraiet tehti puistus ka sanitaarraiet. Puude suremuse põhjusteks esimese viie aasta 

jooksul olid kahel puul ulukid ja ühel puul üraskid ning järgmise viie aasta jooksul kaheksal 

puul lumi, kahel puul konkurents ja ühel puul üraskid. Proovitüki puistust raiuti 

harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala kokku oli 10,4 m2ha-1, mis andis 

raiekraadiks 41%. Surnud puude osakaal proovitükil oli tõusnud kümme aastat pärast 

harvendusraiet 9% peale. Surnud ja elusate puude proovitükil paiknemise skeemid erinevatel 

mõõtmisaastatel on toodud joonisel 13. 

 

 

Joonis 13. Proovitükk 131 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 
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Proovitükil 159 oli harvendusraie-eelselt surnud puid viis, viis aastat pärast sanitaarraiet 22 

puud ning kümme aastat pärast sanitaarraiet 18 puud. Puude suremuse põhjusteks olid 

esimese viie aasta jooksul kolmel puul üraskid, kahel puul tormimurd, ühel puul ulukid ja 

ühel puul külmaseen koos üraskitega ning järgmise viie aasta jooksul neljal puul külmaseen, 

ühel puul konkurents, ühel puul külmaseen koos ulukitega ja ühel puul puudus märge 

põhjuse kohta. Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala 

kokku oli 4,5 m2ha-1, mis andis raiekraadiks 11%. Vahemikus 2009-2014 tehti puistus 

sanitaarraiet. Surnud puude osakaal proovitükil oli tõusnud kümme aastat pärast raiet 14% 

peale. Surnud ja elusate puude proovitükil paiknemise skeemid erinevatel mõõtmisaastatel 

on toodud joonisel 14. 

 

 

Joonis 14. Proovitükk 159 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 



31 

Proovitükil 396 oli harvendusraie-eelselt surnud puid neli, viis aastat pärast harvendusraiet 

32 puud ning kümme aastat pärast harvendust 40 puud. Puude suremuse põhjusteks olid 

esimese viie aasta jooksul üheksal puul konkurents, kahel puul konkurents koos üraskitega, 

kahel puul külmaseen koos tormimurruga, ühel puul külmaseen, ühel puul tormimurd ja ühel 

puul lumi koos tormimurruga ning järgmise viie aasta jooksul kolmel puul üraskid, kahel 

puul konkurents, ühel puul külmaseen koos tuuleheitega, ühel puul üraskid koos tuuleheitega 

ja ühel puul üraskid koos ulukitega. Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja 

puid, mille rinnaspindala kokku oli 4,9 m2ha-1, mis andis raiekraadiks 15%. Surnud puude 

osakaal proovitükil oli tõusnud kümme aastat pärast raiet 23% peale. Surnud ja elusate puude 

proovitükil paiknemise skeemid erinevatel mõõtmisaastatel on toodud joonisel 15. 

 

 

Joonis 15. Proovitükk 396 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 408 oli harvendusraie-eelselt surnud vaid üks puu, viis aastat pärast 

harvendusraiet viis puud ning kümme aastat pärast harvendust 20 puud. Puude suremuse 

põhjusteks olid esimese viie aasta jooksul neljal puul juurepess ning järgmise viie aasta 
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jooksul neljal puul märge põhjuse kohta puudus, kolmel puul oli põhjuseks üraskid, kolmel 

puul üraskid koos ulukitega, kahel puul ulukid, ühel puul tormimurd ja ühel puul tuuleheide. 

Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala kokku oli 6,6 

m2ha-1, mis andis raiekraadiks 18%. Vahemikes 2005-2010 ja 2010-2015 tehti puistus 

sanitaarraieid. Surnud puude osakaal proovitükil oli tõusnud kümme aastat pärast raiet 16% 

peale. Mõõtmiskordadele vastavad joonised puude seisukorra kohta on toodud joonisel 16. 

 

 

Joonis 16. Proovitükk 408 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 413 ei olnud harvendusraie-eelselt ühtegi puud surnud, viis aastat pärast 

sanitaarraiet oli surnuks märgitud 11 puud ning kümme aastat pärast sanitaarraiet 18 puud. 

Puude suremuse põhjusteks olid esimese viie aasta jooksul seitsmel puul üraskid, kahel puul 

külmaseen, ühel puul konkurents koos üraskitega ja ühel puul tormimurd ning järgmise viie 

aasta jooksul kolmel puul juurepess, kahel puul juurepess koos tuuleheitega, ühel puul 

külmaseen koos tormimurruga ja ühel puul mehaaniline vigastus koos tuuleheitega. 

Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala kokku oli 7,4 

m2ha-1, mis andis raiekraadiks 16%. Surnud puude osakaal proovitükil oli tõusnud kümme 
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aastat pärast raiet 13% peale. Mõõtmiskordadele vastavad joonised puude seisukorra kohta 

on toodud joonisel 17. 

 

 

Joonis 17. Proovitükk 413 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 433 ei olnud harvendusraie-eelselt ühtegi surnud puud, viis aastat pärast 

harvendusraiet oli surnud puid kolm puud ning kümme aastat pärast harvendust kuus puud. 

Puude suremuse põhjusteks olid esimese viie aasta jooksul kahel puul külmaseen ja ühel 

puul juurepess ning järgmise viie aasta jooksul ühel puul tuuleheide, ühel puul juurepess 

koos tuuleheitega ja ühel puul ulukid koos tuuleheitega. Proovitüki puistust raiuti 

harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala kokku oli 9,4 m2ha-1, mis andis 

raiekraadiks 23%. Surnud puude osakaal proovitükil oli tõusnud kümme aastat pärast raiet 

5% peale. Mõõtmiskordadele vastavad joonised puude seisukorra kohta on toodud joonisel 

18. 
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Joonis 18. Proovitükk 433 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 642 ei olnud harvendusraie-eelselt surnud puid, viis aastat pärast harvendusraiet 

oli surnud 14 puud ning kümme aastat pärast harvendust 27 puud. Puude suremuse 

põhjusteks olid esimese viie aasta jooksul neljal puul üraskid, ühel puul külmaseen, ühel 

puul külmaseen koos üraskitega, ühel puul tormimurd ja ühel puul ulukid koos üleujutusega 

ning järgmise viie aasta jooksul seitsmel puul tuuleheide, kahel puul külmaseen, ühel puul 

külmaseen koos üraskitega, ühel puul ulukid koos tuuleheitega, ühel puul üraskid ja ühel 

puul üraskid koos ulukitega. Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja puid, mille 

rinnaspindala kokku oli 20,8 m2ha-1, mis andis raiekraadiks 52%. Surnud puude osakaal 

proovitükil oli tõusnud kümme aastat pärast raiet 21% peale. Mõõtmiskordadele vastavad 

joonised puude seisukorra kohta on toodud joonisel 19. 
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Joonis 19. Proovitükk 642 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 645 ei olnud harvendusraie-eelselt surnud puid, viis aastat pärast harvendusraiet 

oli surnud 18 puud ning kümme aastat pärast harvendust 42 puud. Puude suremuse 

põhjusteks olid esimese viie aasta jooksul kuuel puul külmaseen, neljal puul üraskid, kolmel 

puul tormimurd, ühel puul tormimurd koos üraskitega ja ühel puul teised tüvemädanikud 

ning järgmise viie aasta jooksul 15 puul tuuleheide, kolmel puul põhjus puudus ja ühel puul 

üraskid. Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala 

kokku oli 20,6 m2ha-1, mis andis raiekraadiks 55%. Surnud puude osakaal proovitükil oli 

tõusnud kümme aastat pärast raiet 38% peale. Mõõtmiskordadele vastavad joonised puude 

seisukorra kohta on toodud joonisel 20. 
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Joonis 20. Proovitükk 645 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 646 ei olnud harvendusraie-eelselt ühtegi surnud puud, viis aastat pärast 

harvendusraiet oli surnud 17 puud ning kümme aastat pärast harvendust 65 puud. Puude 

suremuse põhjusteks olid esimese viie aasta jooksul 11 puul üraskid, ühel puul konkurents 

ja ühel puul külmaseen ning järgmise viie aasta jooksul 49 puul tuuleheide, kümnel puul 

põhjus puudus ja kahel puul tormimurd. Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja 

puid, mille rinnaspindala kokku oli 8,1 m2ha-1, mis andis raiekraadiks 23%. Surnud puude 

osakaal proovitükil oli tõusnud kümme aastat pärast raiet 64% peale. Mõõtmiskordadele 

vastavad joonised puude seisukorra kohta on toodud joonisel 21. 
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Joonis 21. Proovitükk 646 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 742 tehti enne 2002. a. mõõtmiskorda harvendusraie ja vahemikus 2007-2012 

harvendusraie ning sanitaarraie. Viis aastat pärast harvendusraiet oli proovitükil surnud puid 

üheksa, kümme aastat pärast harvendusraiet oli surnud 13 puud ja 14 aastat pärast 

harvendusraiet 17 puud. Puude suremuse põhjusteks olid vahemikus 2002-2007 kolmel puul 

külmaseen, kolmel puul juurepess ja kolmel puul ulukid. Vahemikus 2007-2012 oli 

põhjuseks viiel puul ulukid, kolmel puul tuuleheide, kahel puul külmaseen ja kahel puul 

juurepess. Vahemikus 2012-2016 oli põhjuseks kuuel puul külmaseen, viiel puul juurepess 

ja kahel puul lumi koos tormimurruga. Proovitüki puistust raiuti harvendusraie käigus välja 

puid, mille rinnaspindala kokku oli 11,4 m2ha-1, mis andis raiekraadiks 32% ning teise 

harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala kokku oli 12,7 m2ha-1, mis andis 

raiekraadiks 31%. Surnud puude osakaal proovitükil oli tõusnud 14 aastat pärast esimest 

raiet 15% peale. Mõõtmiskordadele vastavad joonised puude seisukorra kohta on toodud 

joonisel 22. 
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Joonis 22. Proovitükk 742 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

 

Proovitükil 743 tehti enne 2002.a. mõõtmiskorda harvendusraie ja vahemikus 2007-2012 

harvendusraie ja sanitaarraie. Viis aastat pärast harvendusraiet oli proovitükil surnud puid 

neli, kümme aastat pärast harvendusraiet 22 puud ja 14 aastat pärast harvendusraiet 24 puud. 

Puude suremuse põhjusteks olid vahemikus 2002-2007 kahel puul ulukid ja kahel puul 

mehaaniline vigastus. Vahemikus 2007-2012 oli põhjuseks kaheksal puul ulukid, viiel puul 

tuuleheide, neljal puul külmaseen ja neljal puul juurepess. Vahemikus 2012-2016 oli 

põhjuseks kuuel puul ulukid, kolmel puul juurepess, kolmel puul külmaseen, kahel puul 

tuuleheide koos ulukitega ja kahel puul tormimurd. Proovitüki puistust raiuti harvendusraie 

käigus välja puid, mille rinnaspindala kokku oli 7,8 m2ha-1, mis andis raiekraadiks 28% ning 

teise harvendusraie käigus välja puid, mille rinnaspindala kokku oli 9,6 m2ha-1, mis andis 

raiekraadiks 29%. Surnud puude osakaal proovitükil oli tõusnud 14 aastat pärast esimest 
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raiet 24% peale. Mõõtmiskordadele vastavad joonised puude seisukorra kohta on toodud 

joonisel 23. 

 

 

Joonis 23. Proovitükk 743 erinevatel mõõtmiskordadel (rohelisega tähistatud elusad puud, 

mustaga kännud ja punasega surnud puud) 

Täpsemaks puude kahjustuste hindamiseks vaadati detailselt välitööde käigus puistu 

tervislikku seisukorda kahel proovitükil, mis olid määratud Keskkonnaameti poolt sanitaar-

lageraiesse. Selleks teostati proovitükkidel raie-eelne ja raie-järgne inventuur, mille käigus 

hinnati resistograafiga mädanike esinemist puudes enne ja kände visuaalselt peale sanitaar-

lageraiet. Resistograafi ja visuaalse kändude hindamise tulemuste võrdlus on toodud tabelis 

2. Proovitükil 742 esines resistograafi andmetel mädanikku kolmel puul, kände hinnates 

esines mädanikku neljal puul. Resistograafi puurimisprofiile hinnates tuvastati mädanikku 

kolmel puul, millel kändude visuaalselt hindamisel mädanikku ega tumenemist ei tuvastatud. 

Kändude hindamisel leiti mädanikku neljal puul, mis resistograafi puurimisprofiile hinnates 

olid terved. Proovitükil 743 tuvastati resistograafi puurimisprofiile hinnates mädanikku 

neljal puul, kändudelt visuaalselt kolmel puul. Ühel puul, kus resistograafi puurimisprofiililt 

mädanikku tuvastati, leiti kännu hindamisel lõhe ning ühel resistograafi puurimisprofiililt 
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terveks hinnatud puul leiti kännu hindamisel mädanikku. Kokku kasvas proovitükil 742 94 

puud ja proovitükil 743 71 puud, millest tumenemisega oli vastavalt 24 ja 11 puud.  

 

Tabel 2. Resistograafi puurimisprofiilide ja visuaalselt kändude hindamise tulemused. 

Selgusetu lahtrites on toodud kändude arvud, mida polnud võimalik inventeerida 

PRT 
nr. 

Resistograafiga puurimine Kändude visuaalse hindamine 

 terve mädanikuga terve tumenemisega mädanikuga selgusetu 

742 91 3 49 24 4 17 

743 67 4 40 11 4 16 

 

  



41 

 

 

4. ARUTELU 

 

Tänapäeva Eesti metsanduses eelistavad metsaomanikud metsa uuendamisel istutada või 

külvata ainult ühte okaspuuliiki, mis on majanduslikult nende jaoks kõige efektiivsem. Kuigi 

viljakates kasvukohatüüpides, näiteks jänesekapsa kasvukohatüübis uuenevad lehtpuuliigid 

looduslikult koos istutatud liikidega, raiutakse need tavaliselt valgustus- ja harvendusraiete 

käigus välja, et kujundada suurima rahalise väärtusega okaspuupuistut. Sellisel 

majandamisviisil jäetakse tihti arvesse võtmata võimalikke ohtusid, nagu näiteks tuule- ja 

tormikahjud või juuremädanikud. 

Proovitükkidel 413 ja 433 asuvates puistutes, mis on vastavalt 95 ja 87 aasta vanused, 

kasvavad puud olid viis aastat enne harvendusraiet kõik elus ning ka kümme aastat pärast 

raiet pole olukord oluliselt halvenenud ega surnud puude osakaal hüppeliselt suurenenud. 

Antud proovitükkidel asuvate puistute vanuse põhjal võib eeldada, et juuremädanike 

kahjustused võiksid harvendusraie järgselt olla tugevamad kui teistel uuritud proovitükkidel, 

mis olid nooremad, sest vanematel puudel on suurem tõenäosus nakatuda juuremädanikku 

tekitavatesse seenhaigustesse (Drenkhan 2014). Mõlemas puistus esineb märgatavalt 

põdrakahjustusega puid, kuid seenhaigused pole proovitükkidel suuremaid kahjusid 

tekitanud, mis on mõnevõrra üllatav, kuna põtrade poolt kooritud kohtadest puu tüvel võivad 

seenhaigused puud nakatada (Vasiliauskas jt 1996). Ka raied olid puistutes tehtud 

raiekraadidega 14% (prt 413) ja 23% (prt 433), mis on olnud piisavalt madalad, et hoida ära 

suuremaid tuulekahjustusi.  

Proovitükkide 642 ja 645 puhul, kus oli kümme aastat pärast raiet vastavalt 15 ja 49 tuule 

poolt heidetud puud, võib arvata, et liiga suure raiekraadi (vastavalt 52% ja 55%) korral 

esineb ka rohkem tuuleheidet, mis on vastavuses erialase kirjandusega (Õunap ja Hanso 

2016). Kõikidest uuritud proovitükkidest kõige tõsisema kahjustusega oli proovitükk 646, 

kus kümme aastat pärast raiet oli surnud puude osakaal 74%. Kõik kolm proovitükki asuvad 

ühes ja samas kvartalis. On tõenäoline, et 43% raiekraad kvartali kohta keskmiselt 

proovitükkide järgi oli antud puistu jaoks liiga kõrge, mistõttu tekkis puistusse ulatuslik 

tormikahjustus. Kuna viis aastat pärast raiet oli 30% puudel suremise põhjustajatena 

märgitud juuremädanikud, võib uskuda, et juuremädanikud muutsid kuused tormihellaks ja 



42 

mädanikuga kahjustatud puid võis olla veelgi rohkem kui tuvastati. Näiteks võisid puud, 

mille suremise põhjuseks oli märgitud üraskid, tormimurd või tuuleheide, olla eelnevalt juba 

nakatunud juuremädanikega ning märgitud põhjused olla teisejärgulised. Samale järeldusele 

on jõudnud ka Mäkinen jt (2007) Soomes läbi viidud uuringus. Kümme aastat pärast raiet 

esinenud suur tormimurdude ja tuuleheite arv viitab jällegi juuremädanike võimalikele 

kahjustustele proovitükkidel, mis on nõrgestanud puude vastupanu tuule mõjule.  

Kuuel proovitükil kasvasid puhtkuusikud, kolmel kuuse-kase segapuistud ning kahel 

proovitükil kuuse-männi segapuistud. Kuuse-männi segapuistutes oli vähem surnud puid kui 

teistes ning esines küll juuremädanikke, kuid puude suremuse protsent ei olnud raiejärgselt 

hüppeliselt suurenenud. Juuremädanike vähese edasileviku võimalikeks põhjusteks antud 

proovitükkidel võivad olla vähesed juurkontaktid teiste puistus kasvavate puudega või 

väikesest raiekraadist tulenev vähene kändude hulk puistus. Proovitükkide 642 ja 645 

erinevate mõõtmiskordade jooniseid (joonis 19 ja joonis 20) hinnates võib väita, et 

harvendusraie käigus raiuti sisse suured häilud, mis tekitavad suuremaid tuulekahjustuste 

riske (Quine ja Bell 2008). Märkusena võib lisada, et esimese rinde lehtpuude osakaal antud 

proovitükkidel oli küllaltki väike (7%), mille tõttu ei saa antud proovitükkide tulemustest 

hinnata üldisemalt kuuse-kase segapuistute tormikindlust. Kolmandas kuuse-kase 

segapuistus tuulekahjustusi ei esinenud ning lehtpuude osakaal puistus oli 43%.  

Detailsemalt puhtkuusikute proovitükkide nr 742 ja 743 tervislikku seisundit hinnates võib 

öelda, et puud olid juuremädanikega nakatunud harvendusraie järgselt. Välitööde käigus 

tuvastati nii juurepessu viljakehi, leiti, et resistograafi puurimisprofiili andmetel olid osad 

puud mädanikuga ning ja ka seda, et märkimisväärne osa kändudest oli tumenemisega, 

vähem ka mädanikuga. Viiel resistograafiga puuritud puul, millel mädanikku ega 

tumenemisi puurimisprofiililt ei tuvastatud, leiti kändude visuaalsel hindamisel mädanikku. 

Kolmel puul resistograafiga tuvastatud mädanik tuvastati ka kändudel. Ühel resistograafi 

puurimisprofiili andmetel mädanikuga puul leiti kännu hindamisel lõhe. Samuti ei leitud ühe 

resistograafi puurimisprofiili andmetel mädanikuga puu kännu hindamisel mädanikku, mis 

võis tuleneda sellest, et resistograafiga puuriti puid madalamalt kui kändude kõrgus, millel 

mädanikke visuaalselt hinnati. Resistograaf tuvastab ainult kaugele arenenud mädanikku, 

mistõttu ei saa puistus esinevate juurdemädanike tuvastamisel tugineda ainult resistograafi 

andmetele. Puudel võis näha nii vanemaid kinnikasvanud kui ka uuemaid põdrakahjustusi, 

mille kaudu võivad puud nakatuda seenhaigustesse (Bendel 2006). Kuna uuritud puistud olid 
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ulatuslikult juuremädanikega kahjustunud, siis autori arvates oli otsus määrata puistu 

sanitaar-lageraiesse õigustatud, sest juuremädanike arenedes oleksid tumenemised 

muutunud mädanikeks (Drenkhan 2014), mis oleksid vähendanud saadavat tulu hilisemast 

lageraiest veelgi, kuna esimene lõigatav palk ehk kõige jämedam osa puust oleks sisaldanud 

mädanikku ja oleks välja praagitud saeveskis. 

Sims jt 2014 tehtud uurimuses leiti, et kuusikutes on keskmine puude väljalangemise hulk 

aasta jooksul 0,68%, saadud puude väljalangevuse protsenti arvesse võttes oleks kümne 

aasta jooksul pidanud välja langema ligikaudu 6,8% proovitükkidel kasvavatest puudest. 

Vaadeldud proovitükkidel langes keskmiselt välja aga 21% puudest, mis põhjustab aga pikas 

perspektiivis metsaomanikele väga suurt kahju. Tervisliku seisundi hindamiseks läbiviidud 

välitööd andsid puistu tervislikule seisundile pärast harvendusraiet suhteliselt täpse 

hinnangu nägemaks juuremädanike mõjusid. Eelpool väljatoodud tulemustele põhinedes 

võib väita, et ka esimene püsitatud hüpotees, et viljakates jänesekapsa kuusikutes halveneb 

harvendusraiete järgselt puude tervislik seisund, leidis vähemalt antud proovitükkide näitel 

tõestust. 

Kuigi harvendusraieid tegemata jättes kaotab metsaomanik lõppraies saadava tulu arvelt 

(Nilsson jt 2010), tuleb raieid planeerides kaaluda ka puude juuremädanikesse nakatumise 

ja liigsest hõrendamisest tekkinud tormi- ja tuulekahjustuste riski, et leida sobivaim variant, 

kuidas oma metsa majandada. Kui raiete tegemist ei planeerita talvisele perioodile, on 

variandiks ka RotStop®-iga kändude pritsimine, mis vähendab oluliselt juuremädanike 

levikut puistus harvendusraiete järgselt (Drenkhan 2011). Puistu majandamise planeerimisel 

oleks mõistlik juuremädanikest kahjustatud aladel rakendada efektiivsemaid raieringe, 

näiteks Soome uuringus (Möykkynen ja Miina 2002) välja toodud variante, millest pikemalt 

räägiti ka kirjanduse ülevaate peatükis. Praeguse hetke metsaseadus (Metsaseadus 2007) nii 

lühikese raieringiga meetodit aga ei võimalda. Seetõttu võib osutuda mõistlikuks 

juuremädanikest kahjustatud viljakate kasvukohatüüpide kuusikutes alandada raievanust, 

mis võimaldaks kahjustatud puistusid raiuda enne mädanike laialdast levikut. 

Tabelis 1 väljatoodud raiekraade ja surnud puude osakaale võrreldes võib väita, et suurema 

raiekraadi korral on suurenenud ka surnud puude osakaal rohkem kui väiksema raiekraadiga 

raiete puhul. Saadud tulemuste järgi võib metsaomanikele soovitada, et kuusikutes tuleks 

harvendusraiete korral hoida raiekraad alla 30%, efektiivseim vahemik on 15-20%. Siiski 
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tuleb arvestada ka puistu omapäradega ning vältida häilude tekitamist puistusse, mis 

võimendaksid võimalike kahjustuste teket. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös uuriti harvendusraiete mõju jänesekapsa kasvukohatüübi kuusikute 

tervislikule seisundile püsiproovitükkidel. Samuti hinnati harvendusraie intensiivsuse mõju 

puude väljalangemisele puistus. 

KKPRT võrgustik annab teadlastele võimaluse jälgida Eesti metsade struktuuri ja 

dünaamikat. Käesolevas töös uuriti 11 proovitükki jänesekapsa kasvukoha kuusikutes, 

milles oli tehtud harvendusraiet. Töö tulemustest selgus, et raiejärgsel inventeerimisel 

saadud surnud puude osakaalu protsent oli keskmiselt viie aasta jooksul tõusnud neljalt 

protsendilt 12% peale ning kümne aasta jooksul 21% peale, mis viitab puistute sanitaarse 

seisundi olulisele halvenemisele. Vaid ühel proovitükil 11-st võib väita, et surnud puude 

osakaal on kümme aastat pärast raiet keskmise suremuse piires (Sims jt 2014), ülejäänud 

proovitükkidel on osakaalud üle eeldatava suremuse piiri. Kuigi tulemused põhinevad ainult 

11 proovitükil, võib väita, et viljakate kasvukohtade kuusikute tervislik seisund on KKPRT 

aladel pärast raieid oluliselt halvenenud.  

Detailsema hinnangu proovitükkidel 742 ja 743 oli raie-eelsel inventuuril näha palju 

vaigujooksuga ja põdrakahjustusega puid. Välitööde käigus leiti ka juurepessu viljakehi 

maha kukkunud kuuse juurtelt. 165-st uuritud puust tuvastati seitsmel puul mädanik. Pärast 

sanitaar-lageraiet hinnati kändudel visuaalselt mädanike olemasolu ja tumenemisi, kaheksal 

kännul tuvastati mädanik, 35-l tumenemine ja 89-l mädanikku ega tumenemisi ei tuvastatud. 

Kändudelt leitud tumenemised viitavad ulatuslikule juuremädanike esinemisele puistus, 

mistõttu võib õigeks lugeda otsust saata puistu sanitaar-lageraiesse. Kuna tegemist oli neil 

proovitükkidel puhtkuusikutega, võib väita, et harvendusraied suurendavad juurepessu 

levikut, mis võib puistus tekitada suuri rahalisi kahjusid lõppraies saadava puidu arvelt. 

Kuigi tervisliku seisundi täpsemaks hindamiseks uuriti välitööde käigus ainult kahte 

proovitükki, on need proovitükid siiski heaks näiteks võimalike ohtude kohta puistu 

tervislikule seisundile harvendusraie järgselt puhtkuusikus. 

Uuritud proovitükkide raiekraade ja surnud puude osakaale võrreldes võib väita, et suurimad 

kahjud puistutele tekivad harvendusraie raiekraadidel üle 30%, efektiivseimaks vahemikuks 

on 15%-20%. Puistus, kus raiekraad ületab 40%, olid kahjustused kõige suuremad.  
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Püstitatud hüpoteesidest võib lugeda antud andmete põhjal tõestatuks kolm: 1) viljakates 

jänesekapsa kuusikutes halveneb harvendusraiete järgselt puude tervislik seisund; 2) 

harvendusraied viljakate kasvukohatüüpide kuusikutes suurendavad hüppeliselt puude 

suremust puistus; 3) mida suurema raiekraadiga on eelnimetatud puistus harvendusraiet 

tehtud, seda suurem on puude suremus puistus järgmise kümne aasta jooksul. Üldistuste 

tegemiseks jänesekapsakuusikutes tuleks läbi viia aga täiendavaid uuringuid, sest 11-st 

proovitükist koosnev valim ei ole piisavalt suur tulemuste üldistamiseks. 
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ASSESSMENT OF POST-THINNING SPRUCE STAND HEALTH CONDITIONS ON 

FOREST PERMANENT SAMPLE PLOTS 

SUMMARY 

 

The most common forest site type in which Norway spruce (Picea abies) is the dominant 

tree species in Estonia is wood sorrel site type. Main causes of fungal disease in this site type 

are Heterobasidion and Armillaria, which cause root- and stem rot. Due to its near-surface 

roots, Norway spruce has low resistance to wind damage. These damages are enhanced by 

root rot, which weaken the roots of the trees. 

The aim of this Bachelor’s Thesis was to convey the effects of thinning and degree of 

thinning to the health of spruce stands on forest permanent sample plots in Estonia. Three 

main hypothesis were: 1) thinning of wood sorrel site type spruce stands deteriorate the 

health of trees in these stands; 2) thinning of fertile site type spruce stands drastically 

increase the mortality rate of spruces; 3) with increased thinning intensity, comes increased 

mortality rate of trees in aforementioned stands. To test these hypothesis, 11 permanent 

sample plots with recent thinning were chosen and studied. Two of these plots were visited 

twice by the author and the supervisors of the thesis, before and after sanitary clear-cutting. 

Before sanitary clear-cutting, all of the growing trees on two sample plots were drilled with 

a resistograph during field work. Out of 165 drilled trees, rot was ascertained in seven trees. 

After sanitary-clearcutting, stumps on these sample plots were visually evaluated for 

darkening and rot, 8 stumps ascertained rot, 35 darkening and 89 did not ascertain rot or 

darkening. Based on these results, root rot would have been found in many more trees if the 

site had not been sanitary clear-cut, which is why it is safe to say that it was a correct decision 

to remove the stand before further infection spread and damages to the stand.  

Five and ten years after thinning, the studied 11 sample plots on average had 12 and 21 

percentage of dead trees respectively. On two of the plots, mortality rate after thinning was 

within the normal range and on the other nine plots, mortality rate was outside than the 

normal range, which implies that after thinning, mortality rate of fertile site type spruce 

stands rises above the normal range.  

Degree of thinning increased the percentage of dead trees on the studied sample plots, mainly 

due to increased wind damages, which may have been caused by root rot weakening the 
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trees. The optimal degree of thinning on the sample plots was 15-20%, plots with over 40% 

degree of thinning had the largest increase of dead trees. 

Based on the results, the author of this thesis believes that all three raised hypothesis have 

been proven on these sample plots, but wider studies should be conducted to confirm these 

results. 
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