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Kased on Eestis metsanduslikult kõige tähtsamad lehtpuud, kuid nende puistute majanduslik 

väärtus sõltub oluliselt majandamisest. Õigeaegsete hooldusraiete abil on võimalik 

looduslikust puistust kujundada produktiivne ja kvaliteetset puitu tootev mets. Kuigi 

kaasikute majanduslik tähtsus on Eesti metsanduses viimastel aastakümnetel oluliselt 

suurenenud, on hooldusraite mõju neis metsades uuritud väga tagasihoidlikul määral. 

Käesoleva töö eesmärk on uurida majandamise mõju noore arukaasiku kasvudünaamikale 

põllumaale tekkinud puistute näitel. Harvendamise mõju puistu maapealsele biomassi- ja 

produktsioonidünaamikale uuriti endisele põllumaale looduslikult tekkinud arukaasikus 

(„Haaslava kaasik“). Selles puistus oli kaks proovitükki (harvendatud ja kontroll) ning neid 

mõõdeti viimase 16- aasta jooksul (vanuses 6-21 a.) igal aastal. Harvendamise mõju puude 

peenjuurte biomassile hinnati mullamonoliitide meetodil kahes põllumaakaasikus  (Haaslava 

ja Kambja katsealal). 

Selgus, et harvendusraied noores arukaasikus mõjutavad oluliselt puude diameetri ja 

kõrguskasvu. Tihedus mõjutab tugevalt nii maapealset-, kui ka maa-alust biomassi 

produktsiooni puistu tasandil. Samas harvendusraietest tingitud diameetri ja kõrguse 

kiirenenud kasv ei kata väljaraiest tulenevat biomassi erinevust. Seevastu üksikpuu tasandil 

on harvendusel tugev positiivne mõju. Kuigi harvendamine ei suurendanud peenjuurte 

biomassi puistu tasandil, siis peenjuurte biomass ühe puu kohta oli oluliselt suurem 

harvendatud alal. 

Hõredamas puistus on puudel vähenenud konkurentsi tõttu paremad võimalused rohkem 

peenjuuri produtseerida, ning seeläbi suudavad nad omastada rohkem toitaineid ja vett, mis 

omakorda tagab suurema produktsioonivõime sh. kiirendab puude diameetri ja kõrguse 

juurdekasvu.  

Märksõnad: harvendusraie, Betula pendula, maapealne biomass, peenjuurte biomass 
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Birches are the most important deciduous tree species from the economical point of view, 

however, the economical value of the birch stands depends largely on their management. Early 

pre-commercial thinnings can increase the growth of remained trees as well as the quality of 

stemwood. The economical value of birch stands in Estonian forestry has significantly increased 

during reacent decades. However, despite to high economical importance, there are still lack of 

corresponding research papers.  

The main aim of the present thesis is to study the effect of pre-commercial thinnings on a young 

silver birch stand’s growth dynamics. Studied silver birch stands are naturally afforested and they 

grow on the abandoned agricultural land. Long-term measurement data from Haaslava birch stand 

(during the age of 6-21 years) was used for the analyses. The studied stand was divided into two 

treatments (thinned and control) and effect of thinning to stand characteristics and biomass 

production were estimated on the basis of these plots. The soil coring method was used for 

estimating the effect of thinnings on fine root biomass in two silver birch stands that grow on 

abondened agricultural land (Haaslava and Kambja experimental sites).  

The results of the given thesis demonstrated that pre-commercial thinnings have an effect on 

birches’ diameter and height growth. Stand density effects strongly above- and belowground 

biomass production on a stand level. However, accelerated post-thinning growth of trees did not 

compensate decreased stand volume and increment due to the removed trees. The difference in 

aboveground biomass between thinned and control plots was induced by different stand densities. 

Thinnings didn’t increase fine root biomass on a stand level, neither the fine root distribution 

between soil depth layers. However, average fine root biomass per tree was significantly higher 

in thinned stands. Decreased competition between trees in stands with lower density favoured 

fine roots production  and thereby assured better water and nutrients uptake by trees. It increases 

trees’ diameter and height growth, contributing growth of more quality timber for the wood 

industry. 

Keywords: pre-commercial thinning, Betula pendula, aboveground biomass, fine root biomass 
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SISSEJUHATUS 
 

Kased on nii Eestis, kui ka suures osas Põhja-Euroopas majanduslikult olulised 

lehtpuuliigid. Eestis kasvavad looduslikult kaks puukujulist kaseliiki: arukask ja sookask. 

Nad mõlemad on valgusnõudlikud pioneerpuuliigid, kes suudavad kiiresti hõivata 

kasvukohti peale metsapõlenguid ja lageraiet, samuti mahajäetud põllumajanduslikke maid. 

2014. aasta seisuga oli Eestis ligi 660 000 ha kaasikuid, mis katavad ca 30 % metsamaast. 

Viljakatel ja parasniisketel kasvukohtadel domineerivad arukaasikud, liigniisketel aladel 

sookaasikud ning kahe erineva puuliigi koos käsitlemine tagab kaasikute suure osakaalu 

metsades. Üsna palju kasvab meil noori ja keskealisi kase puistusid, ligi 30% on kuni 30 

aastased (Keskkonnaagentuur 2016).   

Kaasikutest kvaliteetse puidu, eeskätt oksavaba jämesortimendi, saamiseks on väga tähtis 

selliste puistute õige majandamine. Eriti olulised on õigeaegsed hooldusraied, kuna kaskede 

kõrguskasv on kõige intensiivsem umbes 20-aastastes puistutes (Eriksson et al. 1997). 

Seetõttu on tähtis võimaldada tulevikupuudele suuremat kasvuruumi, sest kase tüve ja võra 

kujunemine on väga sõltuv puistu tihedusest (Hynynen et al. 2010). Oluline on alustada 

noorte arukaasikute hooldamist varakult, sest varajase valgustusraie käigus harvendatud 

puistud on tugevamad ja vastupidavamad ka lume- ja tormikahjustustele võrreldes 

hooldamata metsadega. 

Kaasikute majandamise „rusikareegliks“ on kujunenud, et elus võra osakaal peaks olema 

vähemalt 50 % puu kõrgusest, tagamaks puude maksimaalset produktsioonivõimet. 

Harvendamine kiirendab diameetri kasvu, lühendab raieringi ja suurendab hilisemaid 

raietulusid. Arukase puistute kiire kasv ei halvenda puidu tehnilisi omadusi (puidu tiheduse 

näol), nagu see on omane okaspuudele. Saadava kasepuidu majanduslik väärtus sõltub väga 

palju selle kvaliteedist; kui kvaliteetse saepalgi või vineeripaku hind ületab okaspuupalgi 

hinda, siis madalama kvaliteediga paberipuit on ca 2,5-3 korda madalam (Hepner 2016). 

Kuna looduslikult uuenenud kaasikutes kasvab sageli kõveratüvelisi, kaheladvalisi ja 

okslikke puid, siis õigeaegsete hooldusraietega on võimalik metsa majanduslikku väärtust 

tõsta väga olulisel määral. Lühem raiering vähendab ka tüvemädaniku ohtu, mis on tavaline 
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probleem vanemates kasepuistutes (Hynynen et al. 2010). Kuigi kaasikute majanduslik 

tähtsus ja sellega ka nende roll Eesti metsanduses on viimase veerandsajandi jooksul väga 

oluliselt suurenenud, on Eestis uurimustöid kaasikute majandamisest siiski suhteliselt vähe 

(Tullus 2011, Henno 1960). Harvendamise mõju arukase peenjuurte biomassile pole Eestis 

varem uuritud.   

Käesolevas töö eesmärk on uurida harvendamise mõju noore kaasiku kasvudünaamikale ja 

peenjuurte biomassile põllumaale tekkinud arukaasikute näitel. Püstitatud tööhüpoteesi 

kohaselt on puistu peenjuurte biomass harvendatud ja harvendamata alal erinev.  
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1. KAASIKUTE MAJANDAMINE 
 

1.1 Uuendamine 
 

Kask pioneerpuuliigina uueneb hästi looduslikult, kuid kui soovitakse kasvatada 

kõrgekvaliteedilist puhtpuistut on kultiveerimine siiski eelistatud. Külvamine on 

teoreetiliselt võimalik lahendus, aga seda pole siiani ulatuslikult kasutatud. Looduslikule 

uuenemisele jäetakse alad peamiselt peale lageraiet, ning langi suurus ja kuju on kompromiss 

valgustingimuste ja potentsiaalse seemnehulga vahel. Maapinna ettevalmistus mängib 

samuti suurt rolli kase loodusliku uuenemise edukuse osas. Samas on looduslikul uuenemisel 

ka mitmesuguseid riske. Kase looduslikku uuendust ohustavad kõige rohkem intensiivne 

alustaimestiku kasv ning teiste kiirekasvuliste lehtpuuliikide kännu- ja juurevõsud. Kevadine 

ja suvine põud ning paduvihmad raskendavad seemnete idanemist nende varajases 

arengustaadiumis. See võib luua ebaühtlaselt, gruppidena uuenenud noore puistu, mistõttu 

on istutamine kõige kindlam, kuid samas ka kõige kallim meetod ühevanuselise puhtpuistu 

kasvatamiseks. Põhjamaades kasutatakse kultiveerimisel peamiselt üheaastaseid 

konteinertaimi. Istutatud suuremõõtmelised seemikud on konkurentsivõimelisemad nii 

alustaimestiku, kui ka teiste kiirekasvuliste liikide vastu. Arukase puhtpuistu rajamisel 

istutatakse tavaliselt 1600-2500 taime hektarile. Kultuuri hooldamine on samuti oluline 

tegevus peale metsa kultiveerimist. (Hynynen et al. 2010) 

 

 

1.2 Hooldusraied 
 

Valgusnõudliku puuliigina vajab kask palju kasvuruumi ning seega peaks puistu tihedus 

olema optimaalne. See omakorda tingib kõrgekvaliteedilise toodangu saamiseks vajaduse 

intensiivsete hooldus- ja harvendusraiete järele (Hynynen et al. 2010). Seniste 

metsakasvatuslike teadmiste põhjal ei ole kase noorendikes valgustusraiete teostamine 

vanuses 1-10 a. vajalik, sest sobival kasvukohal ei ole neile kiire kasvu tõttu konkurente kuid 
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soovi korral võib langetada teisi puuliike, nagu haab, hall lepp ja paju (Vares et al. 2006). 

Noorendikus peaks kindlasti kasvama jätma seemnetekkelised arukased algtihedusega 5000-

6000 taime hektarile, liiga suur raiekraad võib kaasa tuua metsloomade kahjustuse ning 

lumevaalimise ohu (Vares et al. 2006). 

Kaasikute kasvu teisel kümnendil on eriti oluline valgustusraie käigus eemaldada 

väheväärtuslikud lehtpuud ning harvendada ka kaski, et parandada puude valgustingimusi, 

mis omakorda kiirendab nende kasvu. Kui eesmärgiks on puhtkaasiku kujundamine, peaks 

puistu kvaliteedi parandamiseks kindlasti eemaldama alla jäänud, kõverad, mitmeladvalised 

ja vigastustega puud. (Vares et al. 2006) 

Puistu majandamisel ühe hooldusraiega ~ 15 aastaselt, saadakse tihedam puistu, mille 

diameetri juurdekasv on tagasihoidlik, kuid see soodustab puude looduslikku laasumist, tänu 

millele kasvavad parema tüve kvaliteediga puud (Vares et al. 2006). Teine võimalus on 

majandada puistu kahe hooldusraiega. Sel juhul raiutakse noorendik 10 aasta vanuses 

tiheduseni 2000-2500 puud hektarile, mis kiirendab kaskede diameetri- ja kõrguskasvu 

(Vares et al. 2006). Sellises hõredas puistus võib väheneda tüvede looduslik laasumine, kuid 

seda saab hiljem parandada kunstliku laasimise teel. Kõikide raiete käigus tuleks alles jätta 

kuuskede järelkasv, millest hiljem areneb II rinne. Kuused ei avalda kaskedele olulist 

konkurentsi, kuid samas aitavad nad kaasa kaskede looduslikule laasumisele. On leitud, et 

segapuistu koosseisuga 70Ks30Ku, on parima produktsioonivõimega (Henno 1960). 

Senised uurimistulemused on näidanud, et arukased reageerivad harvendamisele väga 

intensiivselt, st harvendamise mõju on väga tugev: nelja aasta jooksul peale raiet võib 

kaskede jämeduskasv suureneda 30-85 % ning kõrguskasv 15-25 % võrreldes raie-eelse 

perioodiga (Vares et al. 2006). See näitab, et hooldusraietega on võimalik arukaasikute 

kasvu oluliselt kiirendada ja seeläbi raieringi lühendada. 

Üldiselt meil puistusid, sh. arukaasikuid ei laasita, kuid kaasikutes on seda vajadusel kõige 

ohutum teha juulis ja augustis. Laasimisel tuleb arvestada asjaoluga, et oksatüükad 

suurendavad tüvemädaniku leviku riski ja puidu hilisemat värvumist. Üheks heaks 

variandiks loetakse tüükaga laasimist, mille puhul jäetakse algselt alles 10 cm pikkune 

tüügas, mis peale kuivamist eemaldatakse. Kaski ei tohiks kindlasti laasida kevadel, ega ka 

talvel. (Vares et al. 2006) 
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Viljakate kasvukohtade vanemates arukaasikutes võiks läbi viia 2 harvendusraiet, üks 25 ja 

teine 35-40 aastaselt. Need on soovitav teha alameetodil, et eemaldada puistust kehvemad 

puud. Vajadusel tuleks välja raiuda ka teised madala majandusliku väärtusega lehtpuuliigid. 

Esimesel harvendusel saab enam puid eemaldada, kui puistu noores eas on puud hästi 

laasunud. Üldistatud seisukoht on, et puistu harvendamine parandab puude diameetri 

juurdekasvu kuni 30 aasta vanuseni. (Vares et al. 2006) 
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2. KASEPUIDU MAJANDUSLIK TÄHTSUS 
 

Looduslikud kaasikud on väga varieeruva kvaliteediga. Hooldamata puistud on tihedad, 

madala tüvekvaliteediga ning nendest kallimate sortimentide väljatulek on enamasti väike. 

Kaasikute majandamise peamiseks eesmärgiks loetakse kvaliteetse kasepaku ning saepalgi 

kasvatamist st. kasvatatakse toorainet vineeri- ja saetööstusele, (kõrgekvaliteedilist 

saematerjali või vineeripakku). Selliste metsade majandamisel on eesmärgiks kasvatada 

suure diameetriga, sirgeid ja terveid puid (Hynynen et al. 2010). Kasevineeritööstuse areng 

Eestis on olnud viimase 15 - aasta jooksul väga kiire. Vineeri tootmise mahud on oluliselt 

kasvanud, ning nõudlus kvaliteetse kasepaku järele on tõusnud.  

Spoonipakuks sobib veatu ja oksavaba tüükapakk, mille diameeter on minimaalselt 24 

sentimeetrit, pikkus sõltub tootja soovidest. Vineeripakuks sobivad oksavabad pakud, kuid 

ka väheste okstega pakud tüve keskelt ja tüükaosast. Punasüdamik on lubatud 1/3 

diameetrist. Paku diameeter peaks olema minimaalselt 18 sentimeetrit ja pikkus tavaliselt 

3,3 meetrit. Kase saepakuks sobivad minimaalselt 14 sentimeetrise diameetriga pakud. (Eller 

2013) 

Eesti suurim kasevineeritehas, mis asutati 2000. aastal, asub Otepääl. See kuulub Soome 

puidu– ja metatööstuskontsernile UPM Kymmene. Kuni 2016. aastani oli tootmismaht 

50 000 m3 kasevineeri aastas, kuid 2016. aastal tehast laiendati (investeering 40 miljonit 

eurot), tänu millele tõusis aastane tootmismaht 90 000 m3-ni. Antud investeeringut peetakse 

viimaste aastate Soome suurimaks välisinvesteeringuks. (Otrokova 2016) 

Eestis suuruselt teine kasevineeritehas asub Kohilas ja see kuulub Latvijas Finieris grupile. 

Kohila Vineeri eelkäijaks võib pidada kunagist mööblihiidu Luther, mis asutati 1880. aastal 

(Russak 2016). Kohila vineeri aastane tootmismaht on 45 000 m3, mis saavutati 2016. aastal 

31 miljoni eurose investeeringu tulemusena (Russak 2016). Lisaks on Eestis kaks ettevõtet, 

mis tegelevad ainult kasespoonitootmisega. Spoonilehed müüakse edasi spooni 

väärindajatele üle maailma. Nendeks ettevõteteks on Valmos ja Balti Spoon.  
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Vineeri kasutamine on 21. sajandil maailmas oluliselt laienenud. Kui varem kasutati 

kasevineeri põhiliselt mööbli tootmisel, siis tänasel päeval on lisandunud uued 

kasutusvaldkonnad. Eestis toodetud vineeri müüakse üle maailma (Õepa 2016) ja tõusev 

trend on LNG tankerites vineeri kasutamine isolatsioonimaterjalina. Sellisele materjalile 

esitatakse väga kõrgeid kvaliteedinõudeid, kuid ka Otepää UPM Kymmene vineeritehas 

suudab toota vastava kvaliteediga vineeri.  

Kogu maailmas süveneb suundumus kasutada üha rohkem keskkonda säästvaid ja taastuvaid 

materjale, sh. puitu ning selle taustal on ka kvaliteetse kasepuidu kasvatamine muutunud 

väga aktuaalseks, vajadus sellise toorme järgi järjest suureneb (Otrokova 2016), mis 

omakorda muudab kvaliteetsete kaasikute kasvatamisega seotud küsimused veelgi 

aktuaalsemaks.  
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

3.1 Katsealad 
 

Käesolev uurimus põhineb kahel endisel põllumaal kasvavas arukaasikus läbi viidud tööde 

põhjal. 

Haaslava prooviala (58°2’ 26°8’) asub Tartumaal, Kitse külas ning rajati augustis 2001. 

aastal. Alale tehti 2 proovtükki, kumbki pindalaga 0,09 hektarit. Ühel alal on läbi viidud 

kolm hooldusraiet: esimene 2001. aastal, teine 2005. a. ja kolmas 2015. aastal. Teine 

proovitükk jäeti kontrollalaks ja on arenenud looduslikult. Alates 2001. aastast on mõlemat 

ala takseeritud kord aastas. Harvendatud proovitükk on klupitud ülepinnaliselt, kontrollalale 

on aga rajatud 0,003 hektari suurune diagonaalselt ala läbiv transekt ja igal aastal on klupitud 

kõik transektil kasvavad puud. 

Haaslava kaasikus hinnati mudelpuude põhjal biomassi 2001; 2002. ja 2003. aastal (Uri et 

al. 2007; Aosaar, Uri 2008). Rinnasdiameetri alusel jagati puud viite diameetri klassi ja 

mudelpuud valiti diameetriklasside sageduse alusel. Diameetri jaotusele tuginevalt valiti 

mõlemalt proovitükilt 10-15 puud. Servaefekti vältimiseks valiti mudelpuud puistu keskelt. 

Langetatud puude tüvi jagati viieks sektsiooniks. Igas sektsioonis eraldati omakorda 

erinevad osad: lehed, jooksva aasta võrsed, vanad oksad (puit ± koor), tüvepuit ja tüvekoor. 

Igast eraldatud fraktsioonist võeti ka alamproov kuivaine koostise määramise ja keemiliste 

analüüside tarbeks. Alamproovid kaaluti värskelt ja seejärel kuivatati 70°C juures püsiva 

kaaluni ning kaaluti uuesti täpsusega 0,01 g. Iga puu eri fraktsioonide kuivmass leiti jagades 

värske proovi mass kuivaine koostisega. (Uri et al. 2007; Aosaar, Uri 2008) 

Kambja prooviala (58°1’ 24°5’) asub Tartumaal Kambjas. See rajati 2004. aastal endisel 

põllumaal kasvavasse puistusse. 2004. aastal rajati esimene proovitükk suurusega 15 x 20 m 

8-aastasesse puistusse. 2015. aastal katseala laiandati, rajati juurde proovitükk, millel viidi 

läbi harvendusraie. Alates 2004. aastast on puistu takseeritud igal aastal; mõõdetud on kõigi 

puude diameetrid, ning ca 10-15 puu kõrgused.  
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3.2 Peenjuurte biomassi hindamine 
 

Kaskede peenjuurte biomassi hinnati kahel uurimisalal (Haaslava ja Kambja) 

mullamonoliitide põhjal. Mõlema katseala proovitükkidelt (harvendatud ja kontroll) võeti 

silindrilise mullapuuriga (d=3,8 cm) 20 mullamonoliiti. Monoliidid võeti kuni 40 cm 

sügavuselt ja jaotati 10 cm kaupa sügavuskihtideks: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm ning 30-

40 cm. Seejärel proovid pakendati, markeeriti ning transporditi laborisse, kus neid hoiti 

sügavkülmikus edasiseks töötlemiseks. 

Hiljem pesti sulanud proovidest välja kaskede ning alustaimestiku juured, mis pandi 

platikkarpidesse. Proovidest sorteeriti välja kase elus ja surnud peenjuured (d<2 mm) ning 

rohttaimede juured. Antud töö autorina osalesin 2016. aastal läbi viidud proovide kogumisel, 

mõõtmistöödes ja laboritöödes.  

 

 

3.3 Statistiline analüüs 
 

MS Exceli keskkonnas koostati Haaslava kaasiku kasvudünaamika analüüs. Võrreldi puistu 

takseernäitajaid ning produktsiooni harvendatud- kontrollalal. Leiti proovialadel kasvavate 

puistute keskmine diameeter, keskmine kõrgus, puude arv, rinnaspindala, samuti kaskede 

maapealse biomassi produktsioon aastatel 2001-2016. Mõõdetud takseerandmed esitati 

puistu keskmise na ± standardviga. 

Puude maapealse biomassi arvutamiseks kasutati allomeetrilist seost: 

 y=axb , 

kus a ja b on funktsiooni parameetrid, ning x on mõõdetud puude diameeter sentimeetrites. 

6-8 aastase puistu (2001- 2003 a. andmed) maapealse biomassi arvutamiseks kasutati 

olemasolevaid mudelpuude andmeid ja regressioonivõrrandite parameetreid (Uri et al. 

2007). Biomassi hindamiseks järgnevatel aastatel kasutati sarnase endisel põllumaal kasvava 

arukaasiku maapealse puitunud biomassi mudeli parameetreid (Aosaar et al. 2016). Kambja 
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kaasiku mudelit kasutati, kuna tegemist on sama vana arukaasikuga, mis kasvab ka sarnasel 

mullal. 12-15 aastase puistu biomassi hinnangu saamiseks kasutati 13. aastase puistu 

parameetreid ning vanema (15-21. a.) puistu puhul 17-aastase kaasiku biomassi mudeli 

parameetreid (Aosaar et al. 2016). Erinevate fraktsioonide (tüvi, oksad, võrsed) 

protsentuaalne jaotus leiti samuti Kambja katseala tulemuste (Aosaar et al. 2016) põhjal. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

4.1 Puistu kasvudünaamika 
 

Hooldusraieid peetakse kõige enam metsa arengut mõjutavateks metsakasvatuslikeks 

tegevusteks (Daume, Robertson 2000; Juodvalkis et al. 2005). Neid saab lugeda põhilisteks 

jätkusuutliku metsamajanduse võteteks, reguleerides puistu tihedust, puude kasvu kvaliteedi 

parandamise eesmärgil (Tullus 2002; Zeide 2004; Juodvalkis et al. 2005). Harvendusraied 

on tihti kompromiss tulevikuks jäetavate puude arvu, tüve kvaliteedi ja puude omavahelise 

konkurentsi vähendamise vahel. Kujundatakse puistu, kus alles jäänud puud saavad 

kasvatada optimaalse suurusega võra ja maksimaalselt realiseerida oma kasvupotentsiaali 

(Cameron 1996). Kiire võrade areng ja tüvede juurdekasv võimaldavad lühendada aega 

kvaliteetse jämesortimendi saamiseks (Rytter 2013). Puistu harvendamise mõju kaskede 

võra kujunemisele on uurinud Juodvalkis et al. (2005). Ta leidis, et kaskede võrad 

reageerivad harvendusele väga tugevalt ja kiiresti, kahe harvendusjärgse aastaga võib kase 

võra projektsiooni pindala tõusta kuni 180 % (võrreldes raie-eelsega).Samas näiteks kuuse 

võra suurenes selle ajaga vaid ligikaudu 60 %. Rytter ja Werner (2007) on leidnud, et 

varajaste harvendusraiete edasi lükkamine vähendab puude võra arengut ja rinnasdiameetri 

kasvu, võrreldes puistutega, kus harvendusraied olid õigeaegselt läbi viidud (Cameron 1996; 

Rytter, Werner 1998). 

Mõõtmisandmete põhjal arvutati Haaslava kaasikus puude arv hektarile harvendatud ning 

kontrollalal puistute vanuses 6 – 21 aastat (joon. 1).  
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Joonis 1. Puude arvu dünaamika harvendatud ning kontrollalal Haaslava kaasikus aastatel 

2001-2016, raieaastad märgitud punase joonega 

 

Esimese valgustusraie järgselt langes puude arv harvendatud alal väga oluliselt (joon. 1). 

Hiljem viidi hooldusraied läbi veel 10 aastases ja 20 aastases puistus. Kontrollalal kasvavas 

puistus toimus intensiivne looduslik iseharvenemine, kuid 20 aasta vanuses oli puude arv 

ikka veel oluliselt suurem harvendatud puistust (1256 versus 8333 tk ha-1). Puude arv 

kontrollalal on ka suurem sarnasel mullal kasvavast, sama vanast harvendamata põllumaa 

kaasikust (nn. Kambja kaasik), kus 20 a. puistus oli puude arv 2267 tk ha-1 (Aosaar et al. 

2016).  

Ka puude rinnasdiameetri kasv harvendatud ning kontrollalal oli oluliselt erinev (joon. 2).  
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Joonis 2. Rinnasdiameetri dünaamika harvendatud ja kontrollalal Haaslava kaasikus aastatel 

2001-2016, raieaastad märgitud punase joonega 

 

Loomulikult suureneb mõlemal proovitükil puistu keskmine diameeter vanuse suurenedes, 

kuid puude diameetrid kontrollalal jäid keskmisena siiski oluliselt väiksemaks harvendatud 

alal kasvavatest (joon. 2). Ka Rytter (2013) tulemused näitasid, et tugevas konkurentsis 

kasvavad puud jäävad peenemaks, ning neil on väiksem diameetri/kõrguse suhe. Juodvalkis 

et al. (2005) on leidnud, et puistu rinnasdiameeter tõuseb juba esimesel harvendusejärgsel 

aastal, ning saavutab juurdekasvu maksimumi 2-3 aastat peale raiet. Siinkohal peab muidugi 

arvestama ka puistu keskmise diameetri „mehhaanilise„ tõusuga, st. kuna peenemad puud 

raiega eemaldatakse, siis metsa keskmine diameeter tõuseb nagunii. 

Oluline erinevus keskmise rinnasdiameetri osas harvendatud ja kontrollala puistute vahel on 

selge harvendamise tulemus: 10-aastase harvendatud puistu keskmine rinnasdiameeter on 

oluliselt suurem (5,0 ± 0,09 cm) võrreldes kontrollalal kasvava kaasikuga (1,9± 0,10 cm) (t-

test, P < 0,05). 15 aasta vanuses oli harvendatud puistu keskmine rinnasdiameeter 8,2 ± 0,17 

cm ning kontrollalal 4,2 ± 0,24 cm. Tulemused on heas kooskõlas Lutter et al. (2015) töös 

leituga, kus 15-aastastes Eesti põllumaa kaasikutes jäi puistute keskmine diameeter 

vahemikku 5,0-13,9 cm. Ka 21-aastases kaasikus oli harvendatud alal puistu keskmine 

diameeter usaldusväärselt kõrgem kontrollala keskmisest, vastavalt 12,6 ± 0,21 cm ja 7,2 ± 

0,55 cm, (t-test, P < 0,05).  
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Kõikide analüüsitud vanuste puhul (6 a., 10 a., 15 a., 21 a.) oli puistute rinnasdiameetri 

keskväärtuste vahel statistiliselt usaldusväärne erinevus (t-test; P < 0,05). Mitmed uurijad on 

leidnud, et kõvalehtpuudel harvendusraie järgselt diameetri kasv kiireneb, mis võib 

potentsiaalselt lühendada puistu raieringi, seejuures vähendamata saadava puidu kvaliteeti 

(Steneker, Jarvis 1966; Cameron et al. 1995; Graham 1998; Rytter, Stener 2005). 

Harvendatud alal on puude jämeduskasv intensiivsem suurema keskmise puude toitepinna 

tõttu. Kui 10-aastases harvendatud puistus on ühe puu keskmine toitepind 4,2 m2 , siis 

kontrollalal oli see vaid 0,3 m2. Vanemas, 20-aastases puistus oli toitepind puu kohta 

vastavalt 8,0 m2 harvendatud ning 1,2 m2 kontrollalal. Keskmine puudevaheline kaugus e. 

hõredus 10-aastases harvendatud puistus oli 2,1 m ja kontrollalal 0,5 m. 20-aastase 

harvendatud puistu hõredus oli 2,8 m ning kontrollalal 1,1 m. Saadud tulemused näitavad 

suuri erinevusi puude kasvuruumis harvendatud ja kontrollala vahel, mis omakorda kinnitab 

loodusliku arukaasiku hooldamise olulisust, võimaldades harvendatud alalt saada rohkem 

jämedat materjali, samuti saavutab puistu varem ka küpsusdiameetri. 

Vastavalt Rytter (2013) tulemustele kulmineerub lehtpuupuistutes puude kõrguskasv varem, 

kui diameetri kasv (Rytter 2013). Põhjamaade tingimustes võib kaskede kõrguskasvu 

intensiivsus hakata vähenema 15 aastat peale rinnakõrguse saavutamist (Eriksson et al. 

1997). See tähendab, et hilinenud harvendusraiete järgselt ei suuda nad enam kompenseerida 

väikseks jäänud võrade juurdekasvu (Niemistö 1995, Rytter, Werner 2007). Sarnaselt 

rinnasdiameetritega avaldub ka kõrguskasvus katsevariantide vaheline erinevus juba puistu 

varajases eas (joon. 3). 
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Joonis 3. Puistu keskmise kõrguse dünaamika harvendatud ja kontrollalal Haaslava kaasikus 

aastatel 2001-2016, raieaastad märgitud punase joonega 

 

Kui 6 aastaste puistute (harvendatud versus kontroll) keskmise kõrguse vahel ei leitud olulist 

erinevust (t-test, P > 0,05), siis hiljem oli erinevus statistiliselt usaldusväärne. Harvendatud 

kaasiku keskmine kõrgus oli 10 aasta vanuses oluliselt suurem (6,5± 0,24 m), kuid 

kontrollalal (5± 0,31 m) (t-test, P < 0,05). Uuritud puistute kõrgused 15 aasta vanuses (10,3± 

0,72 kontroll ja 13,5± 0,39 m harvendatud alal) jäävad Lutter et al. (2015) poolt leitud 15-

aastaste kaasikute keskmise kõrguste vahemikku (12,4 - 16,3 m). Kui 2016. aastal oli puude 

keskmine kõrgus kontrollalal 15 ± 0,73 m siis harvendatud alal 17 ± 0,36 m, erinevus oli 

oluline (t-test, P < 0,05). Lehtpuude harvendusejärgset kõrguskasvu suurenemist on samuti 

märkinud näiteks Steneker ja Jarvis (1966) ning Giordano ja Hibbs (1993). Samas on leitud, 

et hooldusraied mõjutavad kaskede kõrguskasvu vähesel määral (Rytter 2013). Niemistö 

(1995) märkis muutusi kaskede kõrguskasvus raiejärgselt vaid väga tugeva raiekraadi puhul. 

Varajased hooldusraied kiirendavad noore puistu kõrguskasvu, kuna võimaldavad puudel 

kergemini taastada võra kasvu ja taastuda konkurentsist tingitud stressist (Stenker, Jarvis 

1966; Juodvalkis et al. 2005). Haaslava kaasiku kontrollalal püsis puistu lõikepindala 

vanuses 15-21 aastat suhteliselt stabiilsena, samas harvendatud puistu rinnaslõikepindala 

raieaastatel langes, kuid hiljem taastub (joonis 4). 
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 Joonis 4. Puistu rinnaslõikepindala dünaamika harvendatud ja kontrollalal Haaslava 

kaasikus aastatel 2001 – 2016, raieaastad märgitud punase joonega 

 

Noores, äsja harvendatud 6-aastases puistus oli rinnaspidala 1,3 ja kontrollalal 7,5 m2 ha-1 , 

samas jäävad mõlemad tunduvalt väiksemaks, kui Uri et al. (2012) poolt avaldatud 6-aastase 

puistu vastav näitaja (12,9 m2 ha-1). Lõikepindala kõikumine harvendatud alal on tingitud 

väljaraiest (10. aasta, 20. aasta) (joon. 4). Tulemused on kooskõlas Rytter (2013) tööga, kus 

on leitud, et varajased harvendusraied suurendasid allesjäänud puude rinnaspindala, 

võrreldes aladega, kus harvendusraietega viivitati 5 aastat. Erinevus harvendatud ja 

kontrollala puistute rinnaspindalas säilis kogu vaadeldava perioodi vältel (joon. 4): 10-

aastase harvendatud kaasiku rinnaslõikepindala oli ligikaudu kaks korda madalam (4,6 m2 

ha-1), kui kontrollalal (13,2 m2 ha-1). Sama vanas Kambja arukaasikus oli harvendamata 

puistu rinnaspindala 15,2 m2 ha-1 (Aosaar et al. 2016). Vanuse suurenedes kontroll- ja 

harvendatud alade vaheline erinevus väheneb; kui 6-aastases puistus oli lõikepind 

kontrollalal enam kui 5 korda suurem harvendatud alast, siis 17-aastases looduslikult 

arenenud Haaslava kaasikus on rinnaslõikepindala 28 m2 ha-1 ja harvendatud alal 13,9 m2 

ha-1 , so. 50% väiksem. Looduslik iseharvenemine on Haaslava katsealal olnud aeglasem, 

kui sarnases puistus Kambja kaasikus, kus 17- aastase kaasiku lõikepind oli 20,9 m2 ha-1 . 
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Muidugi toob harvendamine endaga kaasa ka puistu tagavara vähenemise raiejärgselt. Aastal 

2005 raiuti puistust välja ~6 tm ha-1 ning 2015. aastal, ~18 tm ha-1 . Väljaraie moodustas 

vastavalt 20 % ja 12 % kasvava metsa tagavarast ja see on nõrk kuni mõõdukas raiekraad. 

15 aastase Haaslava kaasiku tagavara harvendatud alal oli 86 tm ha-1 ning kontrollalal 

ligikaudu 160 tm ha-1 . Samas vanuses (12-15 a.) põllumaa arukaasikute keskmine tagavara 

oli 104 ± 12 tm ha-1 (Lutter et al. 2015). 21-aastase Haaslava harvendatud kaasiku tagavara 

oli 153 tm ha-1 , ning kontrollala puistu tagavara 227 tm ha-1. Kuigi kasvava metsa tagavara 

harvendatud ala oli väiksem, on harvendatud alal kasvav puistu kindlasti oluliselt 

kvaliteetsem ja suurema majandusliku väärtusega, sest raiete käigus on eemaldatud 

ebakvaliteetsed puud (kõverad, okslikud ning mitmeladvalised). 

Puistute keskmine tüvemassi juurdekasv vaadeldaval perioodil (kuni 21. a. vanuseni) 

suureneb mõlemas katsevariandis vanuse suurenemisega, kuid on intensiivsem kontrollalal. 

Hüppeliselt suurenes kontrollalal puistu keskmine aastane juurdekasv märgatavalt 12 

aastases puistus hiljem see stabiliseerus, harvendatud alal on puistu juurdekasv märksa 

stabiilsem (joon. 5). 

 

 

Joonis 5. Keskmise aastase tüvemassi juurdekasvu dünaamika harvendatud ja kontrollalal 

Haaslava kaasikus aastatel 2001-2016, raieaastad märgitud punase joonega 
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Kui 11 aasta vanuse puistu keskmine tüvemassi aastane juurdekasv (MAI) kontrollalal oli 2 

t ha -1 , siis 12-aastases puistus oli see juba 3,7 t ha -1 , mis on lähedane Aosaar et al. (2016) 

poolt avaldatud tulemusega sama vana arukaasiku kohta (4,3 t ha-1 ). Ka hilisemas vanuses  

(17-aastane puistu) oli keskmine aastane juurdekasv (4,6 t ha-1  ) kontrollalal lähedane 

Kambja loodusliku kaasiku tulemusega 5 t ha-1 (Aosaar et al. 2016), ületades oluliselt 

Haaslava harvendatud alal kasvavat puistut (2,75 t ha-1 ). 

Raietel väheneb puistu tihedus ning seeläbi ka produtseeriva biomassi kogus metsas. 

Tüvemassi keskmine aastane juurdekasv (MAI) 10-aastases harvendatud puistus oli ligi kaks 

korda väiksem (0,84 t ha -1), kui juurdekasv kontrollalal (2,1 t ha -1). Vanuse suurenedes 

erinevus katsevariantide vahel vähenes; 21-aastases puistus olid juurdekasvud vastavalt 2,63 

ja 4,4 t ha -1. Kui puistu tasandil on nii tagavara, kui aastane juurdekasv suuremad kontrollala, 

siis keskmise puu juurdekasv on harvendatud puistus kordades suurem (joonis 6).  

 

 

Joonis 6. Keskmise tüvemassi juurdekasvu dünaamika harvendatud ja kontrollalal Haaslava 

kaasikus aastatel 2001-2016, raieaastad märgitud punase joonega 

 

Juba 10-aastases puistus ületas keskmine tüvemass harvendatud alal oluliselt kontrollala 

keskmist olles harvendatud alal 0,36 kg  ning kontrollalal vaid 0,06 kg  . 20-aastases puistus 

olid keskmised tüvemassid vastavalt 2,1 kg tk-1 ja 0,53 kg tk -1. Harvendusraietega on 
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võimalik oluliselt kiirendada paremate puude kasvu noores kaasikus. Haaslava kaasikus oli 

6-aastase puistu tüvemass kontrollalal 8,9 t ha-1 ja harvendatud alal vaid 2,0 t ha-1  (tabel 1).  

 

Tabel 1. Endisel põllumaal kasvava Haaslava kaasiku tüvemassi ning biomassi dünaamika 

harvendatud ja kontrollalal 

Puistu vanus, a 
Tüvemass, t ha-1 Maapealne puitunud biomass, t ha-1 

harvendus kontroll harvendus kontroll 

6 2,0 8,9 2,6 11,6 

7 3,0 12,1 3,7 15,0 

8 3,7   15,7* 5,3   19,7* 

10 8,4 20,8 11,4 28,2 

13 18,8 53,5 23,6 66,9 

16 37,1 62,1 46,4 77,8 

19 60,0 82,2 73,4 100,7 

21 62,1 91,9 76,1 112,7 

Märkus. * Andmed Uri et al. 2007; Aosaar, Uri 2008 

 

   

Tulemused on oluliselt madalamad Eestis varasemalt sama vanas kaasikus leitust (Uri et al. 

2012), kus 6-aastase puistu tüvemass oli 18,2 t ha-1. Uuritud puistus jäi tüvemass ka vanemas 

eas (10 a.) mõlemas katsevariandis (tabel 1) madalamaks võrreldes teises sarnases 

põllumaakaasikus hinnatule, kus tüvemass samas vanuses oli 30,8 t ha-1 (Aosaar et al. 2016). 

Tabelis 1 esitatud andmetes ei ole teisi puuliike arvestatud (üksikud männid, remmelgad), 

kuna nende osakaal puistus oli väike.  

Muidugi tuleb arvestada looduslike puistute suure varieeruvusega, mis on tingitud nii 

erinevusest kasvutingimustes (eelkõige mullaomadused), kui ka puistute ebaühtlasest 

tihedusest. Nii näiteks ületas vanemas eas maapealse puitunud osa biomass Haaslava kaasiku 

kontrollalal 92,44 t ha-1 sama vana puistu biomassi (78,4 t ha-1 ) (Uri et al. 2012). Kontrollala 

suurem biomass tuleneb jällegi puistu suuremast tihedusest. Samas keskmine puu biomass 

21-aastases puistus oli harvendatud alal 60 kg ja kontrollalal 10 kg.   

Arukase jämejuurte biomass moodustab 21% kogu maapealsest lehtedeta biomassist (Varik 

et al. 2013). Rakendades sama suhtarvu oleks puude kogu puitunud biomass 

(maapealne+maa-alune) 21. aastases puistus harvendatud alal 94,3 t ha-1 ja 138,6 t ha-1 

kontrollalal ning keskmine biomass vastavalt 75 kg ja 18 kg puu kohta. 
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4.2 Peenjuured 
 

4.2.1 Haaslava kaasik 

 

Puude peenetel juurtel (d<2 mm) on väga tähtis roll metsade süsiniku ja toitainete ringes 

(Gill, Jackson 2000; John et al. 2001; Finér et al. 2011), ning nad indikeerivad ka 

kliimamuutuste mõju metsaökosüsteemides (Yuan, Chen 2010). Peenjuurte ülesannete hulka 

kuuluvad kinnitumine, vee ja mineraalainete omastamine mullast, ning kasvuregulaatorite ja 

teiste tähtsate komponentide sünteesimine (Kramer, Boyer 1995; Fitter 1996). Kuigi 

peenjuured moodustavad suhteliselt väikse osa puude biomassist (Brunner and Godbold, 

2007) võivad nad anda kuni 75% ökosüsteemi aastasest netoproduktsioonist (Gill and 

Jackson, 2000). Seega mängivad nad väga olulist rolli metsa süsiniku-, kui toitaineteringes 

(Finér et al., 2011), peenjuurte kaudu jõuab mulda oluline kogus toitaineid ja orgaanilist 

süsinikku (Lehmann, Zech 1998). Oma suure käibekiiruse tõttu (Persson 1978) võivad 

peenjuured teatud kasvukohtades omada aineringete seisukohast isegi tähtsamat rolli kui 

lehevaris (Arunachalam 1996). Peenjuurte biomassi ja produktsiooni mõjutavad oluliselt 

keskkonnatingimused, sealhulgas mulla lõimis, struktuur, õhustatus, niiskus, temperatuur, 

aga ka teiste taimede konkurents (Kramer, Boyer 1995).  

Kase peenjuurte biomass jäi Haaslava katsealal keskmiselt vahemikku 2,2- 2,4 t ha -1 (joon. 

7), mis on sarnane Varik et al. (2013) poolt leituga, kus 6-aastase puistu peenjuurte biomass 

oli 1,9 t ha-1 ja 32 aastases puistus 2,4 t ha-1.  

 



 

 

25 

 

Joonis 7. Kase peenjuurte biomassi (t ha-1) sügavusjaotus harvendatud ning kontrollalal 

Haaslava kaasikus, vearibadega on joonisel märgitud standardhälve 

  

Haaslava kaasiku peenjuurte biomass oli mulla erinevates sügavuskihtides erinev, mis on 

tüüpiline enamuse puuliikide jaoks (Finér et al. 2007; Helmisaari et al. 2007) ja seletatav 

suurema toitainete sisaldusega mulla ülemistes kihtides (Ostonen et al. 2005; Garkoti 2011). 

Sügavamates mullakihtides leidub vähem toitaineid ning seetõttu on seal ka vähem peenjuuri 

(Uri et al. 2007). Haaslava katsealal paiknes nii harvendatud, kui kontrollalal 55-63 % 

peenjuurtest mulla ülemises 0-10 cm sügavuses kihis ning 10-20 cm sügavusel 24-36% 

(joonis 7). Seega jäi ligi 85% peenjuurtes mulla ülemisse 0-20 cm sügavusse kihti (joonis 

7). Kontrollalal oli kase peenjuurte biomass ülemises kihis (0-10 cm) 1,53 t ha-1, mis oli 0,32 

t ha-1 võrra suurem, kui peenjuurte biomass harvedatud alal. 

Andmete statistilist erinevust mullakihtide lõikes kontroll ja harvendatud ala vahel võrreldi 

t-testiga. Võrreldes peenjuurte biomasse mulla erinevates kihtides (harvendatud versus 

kontrollala) ei leitud usaldusväärset erinevust harvendatud ning kontrollala vahel üheski 

kihis (t- test, P > 0,05).  

Kõige väiksem oli peenjuurte mass 30-40 cm sügavuses kihis. Sama tulemuse on 

arukaasikutes saanud ka Varik et al. (2013), ning hall lepikutes Aosaar (2013). Kuid 

keskmine peenjuurte biomass puu kohta oli harvendatud ja kontrollalal oluliselt erinev. 

Harvendatud proovitükil oli kase peenjuurte biomass ühe puu kohta 1745 g ning kontrollalal 

333 g, see oli tingitud puistute erinevast tihedusest.  
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4.2.2 Kambja kaasik 

 

Kambja kaasikus jäi peenjuurte biomass vahemikku 2,1- 2,4 t ha -1 (joon. 8), mis on väga 

lähedane Haaslava katsealal saadud tulemustega (2,2- 2,4 t ha -1), kuid jääb oluliselt 

väiksemaks Yuani ja Cheni (2010) poolt kaasikute kohta leitud tulemusesest (4,15 t ha -1).  

 

Joonis 8. Kase peenjuurte biomassi, t ha-1 sügavusjaotus harvendatud ning kontrollalal 

Kambja katsealal, vearibadega on joonisel märgitud standardhälve 

 

Uri et al. (2007) on hinnanud 8- aastases põllumaa arukaasikus peenjuurte biomassiks 1,7 t 

ha-1 . Peenjuurte biomass erineb puuliigiti, samuti mõjutab seda oluliselt kasvukoha viljakus. 

Näiteks 15-aastases männikus varieerus peenjuurte biomass vahemikus 1,4- 2,6 t ha-1 

(Makkonen ja Helmisaari 2001). . 

Ka Kambja katsealal ei erinenud peenjuurte biomass harvendatud ja kontrollala vahel mitte 

üheski analüüsitud sügavuskihis (t- test, P > 0,05) (joon. 8). Kambja kaasikus oli ka 

kontrollalal ülemises (0-10 cm) kihis peenjuurte biomass suurem, kui harvendatud 

proovitükil, kuid erinevus polnud oluline (t-test, P > 0,05). Nii Kambjas kui ka Haaslavas 

ületas ühe puu keskmine peenjuurte biomass harvendatud alal oluliselt kontrollala vastavat 

näitajat, Kambja kaasikus oli katesevariantide vaheline erinevus väiksem. Harvendatud 

proovitükil oli kase peenjuurte biomass ühe puu kohta 1,12 kg ning kontrollalal 1,06 kg. 
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Väiksem erinevus katsevariantide vahel Kambja katsealal on seletatav eelkõige puistute 

sarnasema tihedusega (1841 tk ha-1 harvendatud vs. 2267 tk ha-1 kontrollala), Haaslava 

kaasikus vastavalt 1256 vs. 7333 tk ha-1.  

 

 

4.2.3 Rohttaimede maa-aluse osa biomass  

 

Rohttaimede maa-aluse biomassi jaotus mulla sügavuskihtides oli nii Kambja, kui Haaslava 

katsealal sarnane puude peenjuurte jaotusele: ligikaudu 90 % peenjuurtest asus ülemises 0-

20 cm sügavuses mullakihis (joonis 10). 

 

 

Joonis 10. Haaslava katseala rohttaimede maa-aluse osa biomass (t ha-1) mulla erinevates 

sügavuskihtides, vearibadega on joonisel märgitud standardhälve 

 

Erandina oli Haaslava harvendatud proovitükil 10-20 cm sügavuses mullakihis suurem 

rohttaimejuurte biomass, kui ülemises 0-10 cm kihis. Kontrollal oli rohttaimede juuri vähem 
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(0,15 t ha-1), kui harvendatud proovitükil (0,23 t ha-1), mis on tõenäoliselt seletatav eelkõige 

paremate valgustingimustega harvendatud puistu võrastiku all. Kambja katsealal oli 

rohttaimede maa-aluse osa biomass ligikaudu 60% väiksem, võrreldes Haaslava alaga, 

biomassi vertikaalne jaotus on, aga sarnane (joonis 11).  

 

 

Joonis 11. Kambja katseala rohttaimede maa-aluse osa biomass( t ha-1) mulla erinevates 

sügavuskihtides, vearibadega on joonisel märgitud standardhälve 

 

Ka Kambjas oli harvendatud  proovitükil rohkem rohttaimede juuri (0,08 t ha-1) võrreldes 

kontrollalaga (0,03 t ha-1). Kõige sügavamas uuritud kihis (30-40 cm) rohttaimede juuri 

kontrollala ei leitud.  
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KOKKUVÕTE 
 

Saadud tulemused näitavad hooldusraite olulist positiivset mõju looduslikult tekkinud suure 

tihedusega arukaasikute kujunemisele. Hooldusraietega on võimalik suurendada 

tulevikupuude (raiejärgselt kasvama jäänud puude) produktiivsust ja seeläbi kasvatada 

oluliselt kvaliteetsemaid puistusid. Kuigi raiejärgselt puistu tagavara väheneb, siis edaspidi 

kiireneb allesjäänud puude kasv, kuna väheneb puudevaheline konkurents ning seeläbi 

paranevad allesjäänud puude kasvutingimused. Tulemuseks on säilinud puude suurenenud 

diameetri- ja kõrguskasv. Sarnaselt varasematele uurimustele näitas ka käesolev töö, et 

harvendamine mõjutab tugevamalt nii puistu diameetri kasvu, kui ka kõrguskasvu. Puistu 

keskmine kõrgus harvendatud ja kontrollala vahel erines keskmiselt 1-2 m. Harvendatud 

puistu rinnaslõikepindala suurenes esimesel raiejärgsel aastal üle 1 m2 ha-1 , võrreldes raie-

eelse seisuga. Teine väga oluline hooldusraite positiivne mõju seisneb puistu kvaliteedi 

tõusus, kuna raiejärgselt suureneb puistust saadava puidu kvaliteet. Kui sageli on 

looduslikult tekkinud arukaasikud ebaühtlase kvaliteediga, siis tänu hooldusraietele on ka 

nendel aladel võimalik kasvatada sae- ja vineeritööstusele sobivat, majanduslikult 

väärtuslikku kasepuitu.  

Tihedus mõjutas oluliselt puistu maapealset biomassi ja produktsiooni. Harvendusraietest 

tingitud diameetri ja kõrguse kiirenenud kasv ei katnud väljaraiutud puudest tulenevat 

biomassi erinevust. Seevastu keskmise puu diameetri- ning kõrguskasvule oli harvendusel 

tugev positiivne mõju. Harvendamine ei suurendanud peenjuurte biomassi puistu tasandil, 

ega mõjutanud ka peenjuurte sügavusjaotust. Kuid keskmine peenjuurte biomass ühe puu 

kohta oli harvendatud ning kontrollalal erinev. Suurem peenjuurte biomass tagab puude 

parema varustatuse vee ja toitainetega, mis omakorda kiirendab puude diameetri ja 

kõrguskasvu. Haaslava kaasikus oli peenjuurte biomass ühe puu kohta harvendatud alal 1,4 

kg võrra suurem kui kontrollalal. Kambja katsealal oli erinevus väiksem, kuna hõredamas 

puistus on puudevaheline konkurents väiksem.  
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Thinning effect on young silver birch stands 
Summary 

 

Birches are the most important commercial deciduos tree species in Estonia. Naturally grows 

here silver birch (Betula pendula) and downy birch (Betula pubecens). They are both very 

light demanding pioneer tree species, that occupy large areas of abondoned agricultural land.  

Relevant management in young stand development stage is very important for producing 

quality timber. Early pre-commercial thinnings are especially highlighted, because height 

growth of birches is most intensive in stands with age near 20 years. Thinnings have a strong 

impact on diameter, height and live crown growth. Birches are most productive when the 

lenght of crown formes at least 50 % of tree height. Thus, it is essential to keep stand density 

in an optimal level to assure high growth production.  

The aim of the present thesis was to study the effects of management on growth dynamics 

of young silver birch stands. Also the effect of harvesting on the fine root biomass of birches 

was studied.  

There were two experimental sites involved in the present study. Both silver birch stands 

were regenerated naturally and grew on abondoned agricultural land. Both Haaslava and 

Kambja experimental sites were dividend into two plots: thinned and control. In Haaslava 

site the treated plot has been thinned for 3 times and the control plot has developed naturally 

over the years. The average breast height diameter as well as the average height of the stand 

has been recorded on both plots annually from stand age at 6 to 21 years. Also, biomass 

production was estimated by using the model tree method. The fine root biomass was 

estimated for both studied stands by using soil coring method.  

The results demonstrated the effect of pre-commercial thinnings on development of young 

silver birch stands. We found a strong thinning effect both on diameter and height growth, 

however, the effect to diameter growth was stronger than on height growth. The average 

height of the thinned stand was 1-2 m larger than on the control plot. Stand basal area and 

stand volume tends to decrease for a short period after thinnings, but in a long run it increases 

remained trees’ growth, since thinnings decrease competition between trees and favoured 
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growing conditions. We found that the basal area of the stand increased 1 m2 ha-1 already 

with the first year after thinnings. Thinnings can increase stand growth as well as stand 

quality and therefore shorten the rotation period and increase stand’s economical value.   

Stand above- and belowground biomass were strongly affected by the stand density. 

Increased biomass production of remained trees after thinning did not compensate the loss 

of biomass that comes from extreamly high stand densities of the control plot. But when 

considering biomass production per individual tree, then the results are very different. 

Thinnings didn’t increase fine root biomass on a stand level, neither the fine root distribution 

between soil layers. However, the fine root biomass per tree was different between harvested 

and control plots. Aboveground biomass production per tree was much higher in thinned 

stands. There was lower competition between trees in stands of lower density, which induced 

higher fine root production for individual trees and thereby contributed for nutrient and water 

uptake by trees. Thus, higher fine root biomass per tree favoured diameter and height growth 

in thinned stands.   

 

 

 

 


