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Eesti metsades on aktiivsest majandamisest kõrvale jäänud suur osa puistuid, kus 

raietegevus on piiratud või täielikult keelatud. Endistesse majandusmetsadesse rajatud 

kaitse- ja hoiualade metsade struktuur hakkab ajapikku muutuma, sanitaarne seisund 

halveneb, puistud vananevad ning sellest tulenevalt võivad nad minetada oma algse kaitse-

eesmärgi. Üheks lahenduseks on rakendada turberaieid saamaks looduslähedasel viisil 

metsad uuendatuks, säilitades seejuures nende kaitseväärtuse ja varudes ka puitu.  

Magistritöös uuritakse aegjärkse raie ja veerraie rakendamist Edela-Eesti luitemännikutes. 

Aegjärkse raie korral analüüsitakse puistu ülarinde mõju männi loodusliku uuenduse 

arvukusele ja kasvukiirusele. Saadud tulemusi võrreldakse kümmekond aastat varem 

samadel aladel teostatud mõõtmistega ja lageraiejärgsete männikute kasvukäiguga. 

Veerraie puhul analüüsitakse vanametsa serva mõju ulatust uuenduse kasvukiirusele. 

Kokku tehti mõõtmisi 27 proovitükil pohla ja sambliku metsakasvukohatüübis, millest 24 

proovitükki asus aegjärkse ja 3 veerraie alal.  

Töö tulemusel selgus vanametsa täiuse ja/või rinnaspindala mõju uuenduse 

kasvukiirusele. Madalama täiusega (kuni 30%) aladel tekkinud uuenduse kõrguskasv oli 

esimesel 10 kasvuaastal lähedane sama metsakasvukohatüübi männinoorendike 

kasvukiirusega. Suurema täiuse ja rinnaspindalaga ülarinde korral oli männi loodusliku 

uuenduse kõrguskasv oluliselt pidurdatud. Kõrgema rinnaspindala korral oli männi 

loodusliku uuenduse kiratsevate puude osakaal suurem. Veerraie puhul ulatus vanametsa 

pärssiv mõju uuenduse kasvule kuni 8 meetrini vanametsa servast.  

Magistritöö põhjal võib soovitada Metsa majandamise eeskirjas (2007) lubatud aegjärkse 

raie esimese raiejärgu järgset minimaalset täiust vähendada seniselt 50%-lt 30%-le.  

Magistritöö tulemused olid üheks aluseks Eesti Maaülikooli metsakasvatuse osakonna 

töörühma poolt EV Keskkonnaministeeriumile esitatud soovitustele muuta Metsaseaduse 

ja Metsa majandamise eeskirja turberaieid ja ka valikraiet reguleerivaid sätteid. 

Muudatusettepanekud jõudsid ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisringile 2016. 

aasta lõpus ning Riigikogusse 2017. aasta kevadel.  
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A large number of forest stands, where clear-cut is either restricted or strictly prohibited, have 

been excluded from active forest management in Estonia. The structure of forests in protected 

areas and nature conservation areas, established on former commercial forest lands, is 

changing in the course of time. Together with the deterioration of sanitary conditions and 

aging of stands, it could result in the failure to achieve their primary objective of protection. 

One solution to harvest timber from these forests, at the same time maintaining their protection 

value and ensuring that these forest are regenerated in an environmentally-friendly way, is to 

use shelterwood cutting systems. 

The current thesis analyses the application of uniform and strip shelterwood cutting methods 

in the dune pine forests of Southwest Estonia. In the case of uniform shelterwood cutting, the 

impact of relative stand density of the overstorey of old-growth forests on the natural 

regeneration density and the growth speed of pine is analysed. The current findings are then 

compared to the measurements made a decade ago in the same area and to the growth and 

yield tables of post-clearcut pine stands. In the case of strip shelterwood cutting, the extent of 

edge effects by old-growth forests to regeneration density and growth speed is clarified. In 

total, 27 sample plots were measured in Rhodococcum and Cladonia site type, out of which 

24 plots in uniform shelterwood cutting areas and 3 plots in strip shelterwood cutting areas.  

In conclusion, the study provided evidence about the effects of old-growth forests on the 

growth speed of natural pine regeneration. For first 10 years, the height growth of natural 

regeneration of pine on areas with lower overstory density (30%) was similar to the growth 

speed of pine stands in the same forest site type. The height growth of regeneration was 

significantly inhibited in the areas with higher relative stand density of overstorey. In the case 

of strip shelterwood cutting, the suppressing effect of old-growth forest on the growth of 

natural regeneration extended up to 8 m from the edge of old-growth forest.  

Based on the Master thesis, it is suggested that the minimum allowed relative stand density 

after the first cutting stage in uniform shelterwood cutting system, regulated by the „Forest 

Act“, should be decreased from 50% to 30%.  

The results of the Master thesis served as one of the basis for recommendations submitted by 

the working group of silviculture in the Estonian University of Life Sciences to the Ministry 

of Environment in Estonia, suggesting to change the regulatory provisions concerning 

shelterwood cutting systems as well as selective logging in the „Forest Act“. Proposal for 

amendments made it to the coordination roundtable between ministries in the end of 2016 and 

to the Parliament in spring 2017.  

Keywords: shelterwood cutting, uniform shelterwood cutting, strip shelterwood cutting,  

overstory density, Scots pine 
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SISSEJUHATUS 

Eestis on suur osa metsi aktiivsest majandamisest kõrvale jäänud. Lisaks kümnele 

protsendile sihtkaitsevööndi metsadele on Eestis 16% mitmesuguseid kaitsepiirangutega 

puistuid (Aastaraamat... 2016), kus lageraied on keelatud, aga turberaied uuendusraiena on 

lubatud. Teoreetiliselt on turberaied neil aladel lageraiete alternatiiviks nii elurikkuse 

hoidmisel kui ka puiduvarumisel. Teatud juhtudel võivad turberaied olla eesmärgipärased 

ka sihtkaitsevööndis, tehes neid kujundusraiena ja pidades silmas konkreetsete liikide 

elupaiga vajadusi. Näiteks metsise kaitseks eraldatud metsades võib olla eesmärgiks tekitada 

kunstlikult metsahäile ja hoida metsa hõredamana (Randveer 2015). Turberaied on üheks 

võimaluseks geenireservimetsade uuendamiseks. Metsakasvatajatele ja metsaomanikele on 

vaja turberaiete argumenteeritud populariseerimist ja teadustöö tulemustel põhinevate 

riskide esiletoomist. Vähe on usaldusväärseid soovitusi turberaieks sobivate puistute 

valimisel. Vaja on edu tagavaid soovitusi turberaie etappide korduse, väljaraie, alles jääva 

osa ja uuenduse hooldamise kohta. Metsaomanikke huvitavad ökonoomilised hinnangud 

turberaietel puiduvarumise ja metsauuendamise kulude kohta ning seda võrreldes lageraiega. 

Soome ja Rootsi metsauuendamise praktikas on ühildatud seemnepuude suurearvuline (100–

150 puud/ha) jätmine ja kahejärguline aegjärkne raie, millele eelneb tugevaastmeline 

harvendusraie täiuseni 70%, seda 10–15 aastat enne turberaiet (Valkonen 2000; Beland 

2000). Eesti metsanduses see kogemus ja soovitus puudub. Vähe on teadmisi juur- ja 

valguskonkurentsi vahekorrast ja selle mõjust boreaalsete ja hemiboreaalsete metsade 

uuenemisele vana metsa turbe all ning seemnepuude ja alustaimestiku juurkonkurentsi 

mõjust metsapuude uuenduse tekkele ja kasvukiirusele. 

Eestis on metsapiirkondi, kus puistuid, eriti männikuid, on varasematel aegadel turberaie ja 

valikraie nimetuse all püütud uuendada ja ka kohati edu saavutatud. Häid tulemusi on saadud 

näiteks Lahemaa, Kagu-Eesti ja Kiidjärve (Valikraie... 2014; Muzakko 2015) männikutes. 

Tihti on aga entusiastlikud metsakasvatuslikud katsetused jäänud pooleli või 

sihtkaitsevööndi piirangute kehtestamise tõttu keelatud. Üheks edukamaks, pika ajalooga 

turberaiete ja valikraiete rakendamise piirkonnaks on olnud Pärnumaa luitemännikud (Örd 

1973), neid puistuid käsitleb käesolev magistritöö. 
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Magistritöö eesmärgid: 

1. Uurida aegjärkse raie ja veerraie kasutamise edukust luitemännikute uuendamisel Surju 

metsandikus. 

2. Selgitada ülarinde täiuse ja/või rinnaspindala mõju aegjärkse raie esimese etapi järgse 

männi uuenduse tekkele ja kasvukiirusele. 

3. Jätkata Priit Kõresaare magistritöö (2003) uuringuid turberaiete mõju männikute 

uuenemisele Surju metsandikus ja taastada proovialade tähistus looduses eesmärgiga 

kujundada nendes puistutes pikaajaliste näidiskatsealade võrgustik. 

4. Analüüsida kirjanduse põhjal lähipiirkonna, eriti Soome ja Rootsi, kogemusi turberaiete 

rakendamisel. 

Hüpoteesid: 

1. Seni praktikas kasutatud ja metsanduslikes regulatsioonides (Metsa majandamise eeskiri 

2007, § 5 lg 3) nõutav aegjärkse raie esimese etapi järgne täius on liiga kõrge, et tagada 

uuenduse edukas teke ja areng. 

2. Männikute uuenemine turberaiel toimub edukalt, kui vanametsa täius on viidud esimese 

raiejärguga 25–30%-ni, sellisel juhul on uuenduse kasvukiirus lähedane lageraiejärgse 

männinoorendiku kasvule. 

Magistritöö on seotud mitme EMÜ metsakasvatuse osakonnas täidetud rakendusliku 

uurimisprojektiga, mille töörühma juhiks on professor Hardi Tullus. Lageraie suhtes 

alternatiivsete raieviiside analüüsi alustati Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis 

„Valikraie ja kujundusraie juhend“ (Valikraie... 2014), sellele oli eelnenud lageraiete mõju 

elurikkusele pehmendavate säilikpuude meetodi rakendamise analüüs ja vastava juhendi 

koostamine KIK projekti „Uuendusraiel säilikpuude jätmise juhend“ tulemusena 

(Säilikpuude... 2011). Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel täideti projekti 

„Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-püsikatsealade võrgustiku rajamine“ 

(Turberaiete... 2014). Kõigi nimetatud projektide tulemuste üldistusena esitati 

Keskkonnaministeeriumile ettepanekud Metsaseaduse ja Metsa majandamise eeskirja 

muutmiseks. Magistritöö lõpliku valmimise ajaks, 2017. aasta kevadel, olid need 

seadusaktide muutmisettepanekud läbinud kooskõlastamisringi ministeeriumides ja 

vabariigi valitsuses ning esitatud Riigikogule. Magistritöö autoril on hea meel, et oli 

võimalus panustada oma osa meie metsade jätkusuutlikumaks ja looduslähedasemaks 

majandamiseks ning metsanduslike regulatsiooniaktide paremustamiseks. 
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Tänusõnad 

Magistritöö autor tänab Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse 

professorit Hardi Tullust võimaluse eest osaleda Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

projekti „Valikraie ja kujundusraie juhend“ täitmisel, mille käigus taastati ja uuendati 

männikute uuendamise püsiproovialad Pärnumaal Uulu-Rannametsa piirkonnas. Tänan 

RMK Edela regiooni metsakasvatusjuhti Priit Kõresaart tema magistritöö andmete eest ja 

proovialade asukohtade näitamise eest looduses. Suur tänu abi eest Eesti Maaülikooli 

metsandus- ja maaehituseinstituudi metsakasvatuse osakonna lektorile Andres Jääratsile 

veerraie mõõtmise metoodika väljatöötamise eest ja doktorant Reimo Lutterile 

andmetöötluse selgitamise ning üldise nõustamise eest. Tänusõnad ka abilistele, kes välitöid 

teostada aitasid. 
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1. ÜLEVAADE KIRJANDUSEST 

1.1. Turberaied Eestis 

Varasemalt on turberaieid peetud peamiselt lõppraieviisiks, asendamaks lageraieid, vähem 

on neid käsitletud kui metsa uuendamisviisi. Puistu ülarinnet raiuti mitmes järgus pikema 

perioodi vältel kogu raieala ulatuses. Järkjärguline raie tagas puistu pikemaajalise kasutuse 

ja stabiilsema metsamaterjali varumise. Hiljem kujunes esmaeesmärgiks uuenduse saamine 

vana metsa turbe all. Tänapäeval on turberaietest kujunenud lageraie looduslähedasem 

alternatiiv. Välditakse suuri muutusi metsa elukeskkonnas ja maastiku ilmes (Tullus 2014; 

Laas, Väät 2004). Vastavalt Eesti metsaseadusele (2006) kuuluvad turberaied uuendusraiete 

hulka (Metsaseadus 2006, § 28 lg 4). Majandusmetsas on peamiseks eesmärgiks luua 

soodsad tingimused metsa uuenemiseks. Piiranguvööndi metsas on eesmärgiks ühendada 

puidu varumine ja vanametsa elementide säilitamine võimalikult pika perioodi jooksul 

(Tullus 2014, Laas 2004). Nagu nimestki tuleneb, teostatakse turberaiet ülarinde turbe 

mõjutsoonis, kas vanametsa all või vahetus läheduses (Belials 2004).  

Turberaie jaguneb omakorda kolmeks alaliigiks: aegjärkne raie, häilraie ja veerraie. Esimese 

puhul raiutakse uuendamisele kuuluv mets 10–20 aasta jooksul mitmes erinevas raiejärgus, 

hajali paiknevate üksikpuudena, loomaks soodsaid tingimusi uuenduse tekkeks 

(Metsaseadus 2006, § 30 lg 1; 2). Olenevalt puistu raie-eelsest täiusest likvideeritakse 

ülarinne 1–3 raiejärguga (Metsa majandamise eeskiri 2007, § 5 lg 2). Kuni 1993. aasta 

metsaseaduseni kuulus turberaiete hulka ka valikraie (Tullus 2016). 

Turberaieid on meie metsamajanduses rakendatud erinevatel aegadel erinevas mahus. 

Magistritöös käsitletavatel metsaaladel on teadaolevalt turberaielaadseid raieid teostatud 

juba 1924. aastast (Örd 2000). Praeguseks kaitse alla võetud Pärnumaa luitemännikutes 

(piiranguvööndi metsad) on ainukeseks metsauuendamise võimaluseks turberaie (Luitemaa 

looduskaitseala kaitse-eeskiri 2004, § 15 lg 2). Seadustest tulenevalt on nendel aladel 

raietegevus lubatud 1. septembrist kuni 31. jaanuarini ja ainult külmunud pinnasega (Metsise 

püsielupaikade kaitse alla võtmine 2005, § 4 lg 6; 7). 

Eestis jääb Riigimetsa Majandamise Keskuse turberaiete maht metsastatistika andmetel 

märkimisväärselt alla erametsas teostatud turberaie mahtudele (joonis 1) (Aastaraamat… 
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2016). Joonisel 1 on esitatud turberaiete pindala, mis moodustab aastatel 1999–2014 Eestis 

tehtavate uuendusraiete kogupindalast 16,8%, olles vastavalt erametsas 20,8% ja riigimetsas 

4,0%, uuendusraiete kogupindalast. Turberaied on aasta-aastalt üha vähem rakendust 

leidnud, järsk vähenemine toimus pärast 2005. aastat. Vähenemise põhjuseks võib pidada 

2006. aastal jõustunud metsaseadust, mis karmistas turberaiete teostamise korda. Kehtestati 

raiejärkude järgne miinimumtäius ja keelati teostada turberaieid kuusikutes (Metsaseadus 

1999, § 14). Viimase kümnendi jooksul teostatud uuendusraiete pindalas moodustavad 

turberaied vastavalt riigimetsas 2,7% ja erametsas 10,4%; aastal 2014 vastavalt 1,3% ja 

9,1%. Uuendusraiete tagavaralisest mahust on turberaiete osakaal tunduvalt väiksem, sest 

pindalas kajastub iga raiejärk, st sama puistu läheb turberaie pindalana arvesse mitu korda. 

Raiutava tagavara puhul jääb turberaie osakaal kogu uuendusraiete mahust marginaalseks 

(joonis 2). Perioodil 1999–2014 varutud metsamaterjalist moodustasid turberaied 5,4% 

jagunedes vastavalt 7,2% erametsas ja 1,7% riigimetsas. 2014. aastal raiutud metsade 

kogumahust oli vaid 2,8% varutud turberaietega, riigimetsas jäi antud näitaja alla ühe 

protsendi (0,7%) (Aastaraamat... 2016). 

 

Joonis 1. Erametsa ja riigimetsa (RMK) turberaiete pindala aegrida 1999–2014 

(Aastaraamat Mets 2016) 
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Joonis 2. Erametsa ja riigimetsa (RMK) turberaiete raiutud tagavara aegrida 1999–2014 

(Aastaraamat Mets 2016) 

 

1.2. Turberaiete eelised ja puudused 

Turberaied on tekitanud metsamajandajates vastakaid arvamusi läbi aegade, leidub nii 

poolehoidjaid kui ka vastuolijaid. Ajakirjas „Eesti Mets“ on Laas (2012a) turberaiete 

eelisteks välja toonud järgmised seisukohad: 

 heade seemneaastate korral jääb ära metsa kultiveerimine, seega uuendamiskulud on 
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taimede istutamise või seemnete külvamise teel; 
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tingimustes suureneb säilitatavatel puudel aastarõngaste laius, seda peamiselt tüve 

allosas; 

 männikärsakas kahjustab turberaie korral okaspuu loodusliku järelkasvu taimi vähem 
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 männi III ja IV boniteedi kasvualadel suureneb koos valgustatusega mustika, pohla, 

leesika ja sinika saagikus ning kanarbiku õitsemine. See parandab metsalindude 

toidubaasi ja suurendab metsa kõrvalkasutuse võimalusi. 

Säilinud ülarinne vähendab temperatuuride järsku kõikumist ja leevendab põua mõju 

võrreldes lageraiega (Valkonen 2000). Ühtlasem temperatuuri amplituut leevendab kevadisi 

hiliskülmasid ja sügisesi varakülmasid, mis omakorda taandab külmakahjustuste ulatust 

(Langvall 2001). Lisaks pärsib ülarinde olemasolu rohttaimestiku kasvu ja maapinna 

kamardumist (Sundkvist 1994). Mitmed uurimused näitavad turberaiete positiivset mõju 

allesjäänud ülarinde puude seemne kandvusele ja seemne kvaliteedi näitajatele (Karlsson 

2000; Valkonen 2000). 

Turberaiete negatiivselt poolelt on Tullus (2012) ja Laas (2012a) välja toonud järgmised 

seisukohad: 

 puistute hõrendamise tulemusel väheneb tormikindlus, seda eriti aegjärkse raie 

korral; 

 raietööde keerulisem mehhaniseerimine ja vajadus vanamets eemaldada mitme 

raiejärguga muudavad puidu ülestöötamise maksumuse kallimaks kui ühekordse 

raievõttega lageraie korral; 

 maapinna mineraliseerimistööd on keerukamad kui lageraiestikel ja selle käigus 

võidakse vigastada kasvama jäetud puid ja olemasolevat uuendust; 

 eelkõige vanade puude juurkonkurentsi tõttu, kui ka tulenevalt valguse defitsiidist on 

uuenduse kõrguskasv väiksem võrreldes lageraiestikele rajatud metsakultuuri 

kõrguskasvuga; 

 summaarne maapinna tallamine kõigi raiejärkude peale kokku osutub turberaiel 

suuremaks kui ühe võttega tehtava lageraie korral. 

Metsateadlane Ivar Etverk (2007) on turberaiete suhtes kriitiline, mööndusena soovitab ta 

turberaieid vaid juhul, kui lageda raiesmiku olemasolu pole ka lühemat aega vastuvõetav või 

lageraiejärgne kultiveerimine on kallis ja raske (näiteks luitemetsad). Etverk (2007) üldistab, 

et turberaieid on Eesti metsades propageeritud mitmel korral (tsaariajal, 1930ndail, 

nõukogude võimu ajal kuni 1967. aasta tormini), kuid kõigil kordadel on mõne aja möödudes 

mõistetud nende raiete sobimatust Eestisse või siis sobivust vähestes kohtades.  
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Turberaiete sobivuse indikaatoriks metsatüübi ja puuliigi osas võib pidada tormi. 

Ekstreemseimaks katsumuseks on sajanditormiks ristitud 1967. aasta 6. augusti torm, mis 

murdis metsa 4,5 miljoni tihumeetri ulatuses (Kaar 1970). Tormi eelselt oli turberaie pooleli 

3400 hektaril, millest valdava enamuse (2900 ha) moodustasid aegjärksed raied (Rebane 

1970). Tormi mõju analüüsides jaotas H. Rebane (1970) metsad kasvukohatüübi ja 

enamuspuuliigi alusel. Uurimuse tulemusel võib välja tuua suhteliselt suure tormikindluse 

pohlamännikutes, kuivematel kasvukohtadel võib tormikindlamaks pidada 

kanarbikumännikuid, vältida tuleks samblikumännikuid ja kuuse enamusega puistuid 

(Rebane 1970). E. Kaar (1970) toob välja, et augustitormi kahjustused looaladel olid 

aegjärksel raiel ulatuslikumad kui häilraiel ning männi enamusega puistud olid tormile 

vastupidavamad. Soomes rakendatakse turberaieid pohla, kanarbiku ja sambliku 

kasvukohatüübi puhtmännikutes eeldusel, et metsakõdu tüsedus on kuni 2 cm ja seemet 

andev puistu on kuni 20 meetri kaugusel (Laas 2012a). Seadusest (Metsa majandamise 

eeskiri §4, §5) tulenevalt on turberaied lubatud kõigi kasvukohatüüpide hall-lepikutes, 

sanglepikutes, haavikutes, männikutes, kaasikutes ja kõvalehtpuupuistutes, tingimusel, et 

puistu keskmine vanus ületab küpsusvanust. Seega kuusikutes on turberaied keelatud. 

Mitmed uurimused Soomest ja Rootsist toovad välja peale turberaiet alles jäänud ülarinde 

(või suure arvulise seemnepuude jätmine raielangile) negatiivse mõju loodusliku uuenduse 

kasvukiirusele ja elujõulisusele, mis avaldub läbi puude vahelise juurkonkurentsi (Valkonen 

et al. 2002; Strand et al. 2006). Kuigi turberaie alale võib tekkida rikkalik looduslik uuendus 

tänu suuremale seemet andvate puude arvule ja väiksema alustaimestiku konkurentsiga 

(Beland et al. 2010), siis on tekkinud uuenduse edasine areng ja kvaliteet tugevalt pärsitud 

ülarinde juurkonkurentsi negatiivsest mõjust toitainevaesetel muldadel (Strand et al. 2006). 

Strand et al. (2006) leidis, et männi loodusliku uuenduse kasvukiirus väheviljakatel 

liivmuldadel Rootsis sõltub rohkem vanade puude kaugusest kui maapinnani jõudvast 

valgusest. Sarnane järledus on saadud ka Lõuna-Soomes, kus vanade puude juurkonkurentsi 

mõju veele ja toitainetele on olulisem kui ülarinde võrade avatus (Valkonen 2000). Lageraie 

ja turberaie järkse uuenduse kasvukiiruse võrdlus näitab, et puude kõrguskasv on oluliselt 

kiirem lageraie aladel kui turberaiel (Nilsson et al. 2006; Strand et al. 2006; Erefur et al. 

2011). Seejuures, mida suurem on ülarinde tihedus, seda aeglasem on uuenduse kasvukiirus 

(Nilsson et al. 2002; Erefur et al. 2011). Juurkonkurentis mõju ulatuse hinnangud 

varieeruvad 5 kuni 10 meetrini (Valkonen 2000; Elfving, Jakobsson 2000). Elfving ja 

Jakobsson (2000) leidsid Rootsis, et viljakamatel muldadel oli ülarinde puude 
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juurkonkurentsi mõju ulatus kuni 5 meetrit, toitainevaesetel muldadel ulatus mõju üle 10 

meetri, jäädes keskmiselt 7 meetri kaugusele. Ülarinde vanametsa puu juurkonkurentsi mõju 

männi uuendusele on keskmiselt 30 m2, varieerudes 16 kuni 200 m2 (Elfving, Jakobsson 

2000). Ülarinde puude juurkonkurentsi mõju aeglustub oluliselt uuenduse kasvukiirust 

(Valkonen et al. 2002; Strand et al. 2006; Nilsson et al. 2006), halvenevad okka 

morfoloogilised tunnused (Chantal et al. 2003; Tilk et al. 2011) ja puud investeerivad 

ressursse maa-alusesse biomassi (Björkman, Lundberg 1971). Vanametsa servaefekti mõju 

uuringud uuenduse kasvukiirusele ja arvukusele (sarnane veerraiele) Soomes näitavad, et 

männi uuenduse arvukus ei olene vana metsa kaugusest, samas omab vana metsa kaugus 

olulist mõju puude kõrguskasvule 6 kuni 8 meetri ulatuses (Ruuska et al. 2008). Eesti 

uuringud leidsid, et männi uuenduse kõrguskasv oli oluliselt kiirem veerraiel võrreldes 

aegjärkse raiega esimestel aastatel peale raiet (Tishler 2015). 

Üheks võimalikuks variandiks uuenduse puude toitumistingimuste parandamiseks on 

väetamine, kuigi tuleb arvestada, et mineraalväetiste kasutamine on Eestis metsamaal 

keelatud. Granhus et al. (2016) leidis, et vanametsa all väetamise tulemusel suurenes okka 

lämmastiku sisaldus võrreldes kontrollalaga hariliku kuuse istutatud taimedel. Erefur et al. 

(2011) leidis samuti väetamise positiivse mõju okaste toitainete sisaldusele, kus lisaks 

lämmastikule, oli ka kõrgem fosfori sisaldus. Samas võib väetamine omada ka positiivset 

mõju ülarinde puudele, näiteks Karlsson (2006) leidis, et väetamise tulemusel suurenes 

oluliselt männi ülarinde puude seemnekandvus. 

Lisaks konkurentisel vanade ülarinde puudega, konkureerivad noored uuenduse puud ka 

alustaimestikuga mulla ressursidele. Üheks võimalikuks meetodiks soosimaks uuenduse 

arvukust ja kasvu on ka turberaie aladel maapinna minerealiseerimine (Karlsson, Örlander 

2000; Karlsson, Nilsson 2005). Näiteks on soovitatav maapinna ettevalmistus ajastada enne 

männi seemneaastat (Karlsson, Örlander 2000). Karlsson ja Nilsson (2005) uurimus Rootsis 

leidis, et maapinna mineraliseerimise mõju männi loodusliku uuenduse arvukusele oli 

olulisem kui kuuse puhul turberaiega uuendatud metsades. 

1.3. Aegjärkne raie  

Aegjärkse raie eesmärgiks on vanametsa turbe all välja kasvatada uus metsapõlv. Sobivateks 

on juba eelnevalt hõredamad puistud, kus on tekkinud eeluuendus ja ülarinde puude 

seemnekandvus on paranenud (Tullus 2014; Laas 2012a). Suure täiuse ja eeluuenduseta 
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puistutes, kus tuleks nelja raiejärku rakendada, ei saa pidada antud raieviisi otstarbekaks. 

Soovitatav on kasutada kolme raiejärku: seemendusraie, valgustusraie ja koristusraie (Tullus 

2014; Michelson 1943). Neist seemendusraiet võib võtta kui aegjärkse raie esimest etappi 

või kui hilist harvendusraiet puistus, kus on soov rakendada turberaiet. Kahte raiejärku on 

soovitatav kasutada, kui algne täius on alla 70%. Esimese järguga raiutakse välja kuni pool 

puistu tagavarast, kuid seejuures ei tohi täius vastavalt magistritöö kirjutamise ajal kehtivale 

metsa majandamise eeskirjale (2007) jääda alla 50%, aga loodetavalt 2016/2017 

menetletavale muudatustele seadusandluses mitte alla 30% (Tullus 2017). 

Kehtiva Metsa majandamise eeskirja (2007) järgi on fikseeritud aegjärkse raie kolme 

raiejärgu puhul: esimese raie järgne täius minimaalselt 50%, teise raie järgselt 30% ning 

peale kolmandat järku 0%; kahe raiejärgu korral vastavalt peale esimest raiet 30% ja peale 

teist raiet 0%. Kolme järku rakendatakse, kui algne täius on üle 65%, kahte järku, kui täius 

on vahemikus 45–64% ning madalama täiuse korral on lubatud rakendada ühte raiejärku, 

mille korral raiutakse ülarinne ühe võttega (Metsa majandamise eeskiri 2007).  

Säilikpuude jätmise kohustust seadusest tulenevalt turberaiel ei ole, samas on see soovituslik 

kõigi uuendusraieviiside ja ka valikraie korral (Tullus 2017).  

Koristusraiet võib teostada eeldusel, et tekkinud on piisaval hulgal uuendust, ehk vähemalt 

1500 peapuuliigi taime, mille kõrgus peab ületama 0,5 m (Metsa majandamise eeskiri 2007). 

Viimane raie teostatakse üldjuhul 5–10 aastat peale eelnevat raiet. 

1.4. Häilraie 

Häilraie puhul kasutatakse vana metsa külgturvet uuenduse tekke soodustamiseks. 

Looduslike häilude puudumisel rajatakse esimesel raiejärgul hektari kohta kuni viis häilu 

(Tullus 2012). Metsa majandamise eeskiri (2007 §, 5 lg 3) kehtsetab järgnevad piirangud 

häilraietele: raiutava häilu maksimaalne läbimõõt on 40 m ja esmase raie järgselt ei tohi 

häilude pindala ületada 25% turberaielangi kogupindalast; järgneval raiejärgul laiendatakse 

häilude diameetrit kuni 30 m võrra ja vajadusel harvendatakse ülarinnet häiludevahelisel 

alal; kolmandal järgul raiutakse kogu alles jäänud ülarinne. 
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1.5. Veerraie 

Veerraie korral on kombineeritud erinevad turberaie võtted eesmärgiga kasvatada välja uus 

metsapõlv vana puistu turbe või/ja külgvarjus, kus kitsale lageraieribale annab seemet ja 

turvet vana naaberpuistu. Esimese võttega raiutakse paarikümne meetri laiune (kuni metsa 

kõrgune) lageraie riba, ning vajadusel samalaiusest osast hajali või häiludena puid, nii et 

täius ei langeks alla 50% (Tullus 2014; Laas 2011). Efektiivse taimestumise kauguseks 

vanametsa servast peetakse 35–50 m, üle 65 meetri väheneb tärganud puude arv märgatavalt 

(Laas 2012a). Tuleb ka arvestada vanametsa serva juurkonkurentsi mõju, mis ulatub 6–8 

meetrini, kus uuenduse kasv on pärsitud (Tullus 2014; Siipilehto 2006; Ruuska 2008). Raieid 

tuleks alustada puistu servast, kus looduslik uuendus on olemas. Jälgida tuleks lageraietele 

esitatavaid nõudeid liitumisaja ja raiesihituse osas. Tulenevalt seadusest võib järgmise raie 

teostada, kui eelneval ribal on tekkinud piisav uuendus, ehk minimaalselt 1000 peapuuliigi 

taime hektari kohta, kõrgusega vähemalt 0,3 m (Metsa majandamise eeskiri 2007, §5 lg 4). 

Veeru serv võib olla sopiline sõltuvalt olemasoleva uuenduse paiknemisest või maastiku 

reljeefi jälgides. Raietöid on lihtne mehhaniseeritult teostada, tehes ühe kokkuveotee 

raieribale. Näiteks 20 meetri laiuse veerraie korral piisab ainult ühest harvesteri sõidurajast, 

kuhu jäävad ka raiejäätmed ja mida mööda viib materjali välja forvarder ning ülejäänud 

metsapind ning sealne taimestik jääb puutumata. Ka tekkinud uuenduse kahjustamine on 

võrreldes teiste turberaie liikidega väiksem (Tullus 2014). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katseala ajaloo kirjeldus 

Magistritöö välitööd teostati aastatel 2013–2014 KIK projekti nr 3031 „Valikraie ja 

kujundusraie juhend“ (Valikraie… 2014) raames. Toimusid kordusmõõtmised Priit 

Kõresaare poolt magistritöö (2003) koostamise käigus rajatud 27-l püsiproovitükil. 

Uurimisobjektid paiknevad luitemännikutes Edela-Eesti ranniku lõunapoolses piirkonnas 

Uulust kuni Timmkanalini. Selle piirkonna männikutes tehtud turbe- ja valikraieid kirjeldab 

metsateadlane August Örd (2000) raamatus „Kaitsemetsad ja nende majandamine Eestis“, 

peatükis 4.4, sellest peatükist on tehtud peamiste faktide ja A. Ördi kommentaaride väljavõte 

ja esitatud järgnevas lõigus. 

„Esimesed teadaolevad kirjed metsamajandustegevusest Uulu-Rannametsa luitemännikutes 

on aastast 1892. Läbi ajaloo on ligikaudu saja aasta vältel selle piirkonna metsi majandatud 

turbe- ja valikraiesüsteemi abil. Aastani 1919 kuulus osa (499 ha) nimetatud piirkonnast 

Uulu mõisale ja 1239,8 ha Laiksaare kroonumetskonnale. Algne metsakorraldus oli läbi 

viidud 1892. aastal ja esimene metsakorraldusrevisjon toimus Uulu mõisas 1905. aastal ja 

Laiksaare metsakonnas 1912. aastal. Raietegevusena oli ette nähtud lageraie sihitusega idast 

läände või põhjas lõunasse raieringiga 120 aastat. Esimese maailmasõja päevil toimusid 

ulatuslikud omavolilised raied, nii sõjaväe kui ka kohalike elanike poolt. Tulemuseks oli 

1924. aastaks 148,3 ha metsata metsamaad. Ette nähtud lageraied moodustasid sellest 27,3 

ha olles keskmise pindalaga 0,72 ha. 1924. aasta metsakorraldus nägi neis metsades ette 10 

ha uuendusraiet aastas, raieringiga 140 aastat. Raie sihitus põhjast lõunasse, langi 

maksimaalseks laiuseks 30 meetrit ja liitumisajaks kaks aastat. 1935. aastal asendati lageraie 

valikraiega, vähendamaks tuiskliivade teket. Aastaseks raiemahuks määrati 900 tm aastas, 

mida aastal 1938 tõsteti 1500 tm-ni. Valikraie korras raiuti vigastatud ja üleseisnud puud, 

või teostati raiet häiludena. Aastatel 1935–1941 teostati häil- ja veerraiet 84,1 hektaril. 1941 

aasta metsamajandamise kava kohaselt oli männinoorendikest 259 ha looduslikult tekkinud 

(valikraie tulemusel), 39 ha kultuurina rajatud ja 27 ha metsata metsamaad. Ka järgnevaks 

metsamajandamise tsükliks määrati lõppraieviisiks valikraie. Aastamahtu tõsteti 2560 

tihumeetrini ning säilis ka raie prioriteet, mille puhul esmajärgus raiuti valikraie korras 

üksikud haiged, vigastatud ja üle seisnud puud. Lubatud oli raiuda ka häile ja väikseid 
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lageraielanke. Tollane revident-metsaülem B. Tuiskvere põhjendas valikraie valikut 

vältimaks tuiskliivade-, suurte ühevanuseliste metsakultuuride teket, vähendamaks 

putukakahjustusi ja mulla paatumist. 1948. aastal toob revisjoni komisjon välja, et edukalt 

on õnnestunud uuendada luitemännikuid kitsaste (40–50 m) lageraielankidena jättes 

kasvama üksikuid tugevaid seemnepuid. Antud majandamise kava ei käsitle valikraieid, sõja 

periood pole võimaldanud ellu viia ka varasemalt kavandatud töid. Uue korra alusel määrati 

Tahkuranna metsandik pinnasekaitsemetsade katekooriasse. Teostada võis vaid sanitaar- ja 

hooldusraiet, ning üle 140-aastaseid puid välja raiuda. Antud majanduskorralduse 

tulemusena hakkasid männikud vananema, ning viiekümnendate lõpus hakati turberaiete 

korras männikuid uuendama. Raietöid alustati 130–150 aastastes III–V boniteedi puistutes. 

Seitsmekümnendate lõpuks oli teostatud lõppraiet 40,85 hektaril. Arvestades kõrge 

vanusega puistute osakaalu, võib raieintensiivsust tagasihoidlikuks pidada. 1979. aastal 

jõustunud ENSV metsakoodeks erosioonitõrjemetsade kohta, lubas teostada vaid hooldus- 

ja sanitaarraiet. Uuendusraie piiramisest tulenevalt hakkasid luitemetsad vananema. Puistute 

keskmised vanused: 1925 a. 81,3 a.; 1941 a. 73 a.; 1948 a. 70 a.; 1968 a. 85,5 a. 1988 a. 92,2 

a.. Aastal 1997/98 kuulusid luiteala lõuna poolsemad kvartalid (266–302) hoiumetsa 

katekooriasse, kuuludes Rannametsa-Soometsa maastikukaitseala koosseisu. 

Põhjapoolsemad kvartalid (232–265) kuulusid kaitsemetsade kategooriasse, 

kasutamisviisiks parkmets/puhkemets. 1997/98 aastal kavandati antud aladel valikraieid 

võrdlemisi ulatuslikult, kaitsemetsades kogupindalaga 323,6 ha ja hoiumetsades 193,7 ha. 

Eesmärk oli vähendada üle 130 aastaste puistute osakaalu, vähendades täiust 25% võrra.“ 

(Örd 2000). 

Oluliseks ülarinde muutuste põhjustajaks on ka 2005. aasta jaanuaritorm, mille tulemusel 

tuli raiuda üleriigiliselt 1,1 miljoni tihumeetri metsa, mis moodustas tollasest aastasest 

raiemahust 10% (Kaubi 2005). Riigimetsamajandamise keskuse hallatavatest metsadest 

hinnati kahjustatud metsade pindalaks 15 988 hektarit, millest 61% Pärnu ja Viljandi 

maakonnas. 

2.2. Kaitsealad ja piirangud 

Edela-Eesti luitemännikud on suuremas osas kaitse alla võetud, kuuludes Luitemaa 

looduskaitseala ja Uulu-Võiste maastikukaitseala (varasemad Uulu-Võiste hoiuala, Uulu 

rannamännikud ja Surju rannametsad) koosseisu (Uulu-Võiste… 2016). Sellest tulenevalt 
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on metsa majandamine neis metsades piiratud või täielikult keelatud. Magistritöö 27-st 

proovitükist paiknevad 25 kaitsealadel, vastavalt 16 Luitemaa looduskaitsealal, 9 Uulu-

Võiste maastikukaitsealal. Luitemaa looduskaitseala jaguneb omakorda 17 erinevaks 

sihtkaitsevööndiks. Neist kahel: Luidete- ja Vanamänniku sihtkaitsevööndil paiknevad 

püsiproovitükid. 

Vastavalt Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjale (2016) on lubatud metsakoosluse 

kujundamine raietega vastavalt kaitse-eesmärgile. Raie puhul määrab kaitseala valitseja 

raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu raiejärgse koosseisu 

ja täiuse. Vanamänniku sihtkaitsevööndis on eesmärgiks kaitsta looduslikke protsesse ja 

haruldasi liike ning majandustegevus ei ole lubatud.  

Uulu-Võiste maastikukaitseala koosneb vastavalt kaitse-eeskirjale piiranguvööndist ja 

sihtkaitsevööndist (Uulu-Võiste… 2016). Kõik proovitükid paiknevad piiranguvööndis, kus 

on lubatud teostada turberaiet kuni 2 ha suuruse langina. Raiel tuleb säilitada puistute 

liigiline ja vanuseline mitmekesisus. Hektari kohta tuleb säilitada 25 tihumeetrit puitu 

säilikpuudena tagamaks elustiku mitmekesisuse säilimise, mis ei kuulu koristamisele ka 

hilisemate raiete käigus. Säilitatavad puud tuleb valida erinevatest puuliikidest eelistades 

suurimaid eksemplare. Võimalusel tuleks säilitada eritunnustega, põletusjälgedega, 

mitmeharulisi, õõnsustega või tuuleluudadega puid (Uulu-Võiste… 2016). 

2.3. Prooviala üldiseloomustus 

Edela-Eesti rannikualadele on iseloomulik jääaja järgsetest setetest tekkinud liivaluited ja 

rannavallid. Uulust algab 45 kilomeetri pikkune luidete ahelik, mis ulatub kuni Läti piirini.  

Antud alal paikevad Eesti kõrgeimad luited – Rannametsas Timmkanalist põhjapoole jäävad 

kõrgeimad tipud Tõotusemägi (kõrgus jalamilt 29 m) ja Tornimägi (kõrgus jalamilt 34 m) 

(Kose 2007). „Põhja poole kuni Tahkurannani laiub Eesti ulatuslikuim luitestik, kus 15 

kilomeetri pikkuselt ja 1,5 kilomeetri laiuselt paiknevad põhja-lõuna suunalised mitu 

luiteahelikku mille kõrgus ulatub 10–15 meetrini. Pärnu suunas edasi langeb luidete kõrgus 

alla viie meetri. Timmkanalist lõuna poole paiknevate luidete kõrgus väheneb järsult ning 

jäädes alla viie meetri.“ (Umbsaar 1987). „Luitemännikute muld on vähe viljakas, õhukese 

huumuskihiga, kergelt läbikuivav ja happeline. Huumushorisondi tihedus varieerub 2–20 

cm, olles kõrgematel luiteharjadel õhem ja madalamatel luidetel ja nõgudes tüsedam. pH jäi 
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vahemikku 3,8–6,1, happesus vähenes luidete madalamatel aladel, kus ka alustaimestik oli 

arvukam.“ (Tilk et al. 2011). 

Põhjalikumalt on luitemännikute alustaimestikku (sambla- ja samblikurinnet) uurinud Helen 

Kösta ja Mari Tilk (2008), kes toovad liikide arvukuse põhilise mõjutajana välja ülarinde 

liituse. Oma uurimuses (Kösta, Tilk 2008) on nad tuvastanud 26 sambla ja 38 sambliku liiki, 

viimaste arvukus kasvab luite kõrgemas osas; samblarindes domineerisid harilik 

palusammal, harilik laanik, ning harilik- ja lainjas kaksikhammas; samblikuliikides 

domineerisid harilik põdrasamblik, mets-põdrasamblik ning harkjas porosamblik.  

Kuna Uulu-Rannametsa luitemännikuid on pikka aega majandatud turberaiete ja valikraiete 

abil, siis ei ole tegemist tüüpilise boreaalse metsa olukorraga, kus ühevanuselises puitus 

tehakse turberaie ja on võimalus teaduslikult uurida uuenduse teket ning kasvukiirust 

mõjutavaid tegureid suhteliselt lühikese perioodi jooksul kuni vanametsa täieliku 

uuenemiseni. Uulu-Rannametsa luitemännikutes on kujunemas püsimetsale omane 

mitmekesise vanuselise struktuuriga mets. Mõjunud on suhteliselt süsteemitult tehtud 

turberaied ja valikraied, oluline on 2005. aasta tormi mõju ja majandamistegevuse 

lõpetamine seoses kaitsealade ettevalmistamise ja loomisega. Sellest tulenevalt oli Priit 

Kõresaare magistritöös (2003), tehes mõõtmisi aastal 2000, võimalik uurida suhteliselt 

selgepiiriliselt määratletava vanametsa mõju uuenduse tekkele ja arengule. Käesoleva 

magistritöö metoodikat koostades ja uuritavaid puistusid looduses ülevaadates otsustati 

laiendada vanametsa mõistet ja võtta vanametsana (ülarindena) mõõtmisel arvesse kõik 

puud, mille rinnasdiameeter on suurem kui 8 cm. Nii suured vana metsapõlvkonna puud kui 

ka juba mitu aastakümmet vanad uue põlvkonna puud mõjutavad omakorda uute puude teket 

ja kasvukiirust. Seetõttu kasutatakse magistritöös kaht arvulist tunnust: täiust ja puistu 

rinnaspindala. Täius on leitud Priit Kõresaare magistritöös (2003) ja käesolevas uurimuses 

traditsioonilisel viisil, võttes aluseks puist kõrguse ja ristlõikepindala. Käesolevas uurimuses 

aga võeti arvesse ka nooremad, üle 8 cm rinnasdiameetriga, kuid veel maksimumkõrgust 

mitte saavutanud puud, seega puistute aritmeetiline keskmine kõrgus on vähenenud ja see 

mõjutab täiuse arvulist näitajat. Seetõttu otsustati teise arvutusliku variandina mõjude 

uurimisel võtta aluseks puistu rinnaspindala, mis sisaldab ka üle 8 cm rinnasdiameetriga 

puid, ja uurida selle tunnuse seoseid uuenduse kasvukiiruse ja arvukusega. Teadaolevalt 

paljudes maades täiuse mõistet metsa takseerimisel ei kasutata. Ka püsimetsa ja valikraiete 

traditsioonidega Kesk-Euroopamaades kirjeldatakse metsa tihedust peamiselt puistu 
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ristlõikepindala kaudu. Võib eeldada, et ka Eestis tuleks mitmekesise vanuselise ja vastavalt 

ka puude rinnasdiameetri suure varieeruvusega puistute takseerimisel kasutada puistu 

tiheduse kirjeldamisel puistu rinnaspindala ja mitte täiust. 

2.4. Samblikumännikud 

Magistritöös uuritud männikud kuuluvad sambliku ja pohla metsakasvukohatüüpi, autor ise 

metsakasvukohatüüpi ei määranud, vaid lähtus Priit Kõresaare (2003) magistritöös esitatud 

andmetest, kus omakorda oli tuginetud metsakorralduse andmetele. Looduses üldiselt ja ka 

uuritud ala luidete külgedel on pohla ja sambliku kasvukohatüübi üleminek sujuv. Lähtudes 

eeltoodust ja võimalikest vigadest kasvukohatüübi määramisel, analüüsitakse magistritöös 

osasid tunnuseid eraldi kahes kasvukohatüübis ja osasid tunnuseid kõigil proovitükkidel 

koos. Pohla kasvukohatüübi männikute boniteediks arvutati 3,4 ja sambliku tüübis vastavalt 

3,8 (tabelid 1 ja 3). 

Samblikumännikud on peamiselt IV–V boniteediklassi puhtpuistud, mis paiknevad 

kõrgematel luiteseljandikel ja harjadel. Kohati võib sambliku kasvukohatüüpi esineda ka 

madalamatel luidetel, seda eeldusel, et liiva kinnistumine on neil aladel hiljem toimunud 

(Örd 1973). Sambliku kasvukohatüüpi esineb Edela-Eesti ranniku aladel kokku 830 hektaril 

(Örd 2000). Väheviljakatel leedemuldadel kasvavad männi puistud on kidurakasvulised ja 

okslikud. 

Maa-ameti mullakaardi andmeid (Maa-amet 2017) kasutati kasvukohatüübi täpsustamiseks, 

proovitükkide 7 ja 11 mullaliigi alusel võib kasvukohatüübis kahelda, kuna maa-ameti poolt 

antud mullaliik ei vasta E. Lõhmuse (2004) ordinatsiooniskeemi alusel sambliku 

kasvukohatüübile (tabel 1). 

Kõik sambliku kasvukohatüübil asuvad proovialad paiknevad kaitsealadel. Tabelis 1 on 

esitatud aegjärkse ja tabelis 2 veerraie proovialade üldandmed. Looduses on proovitükkide 

nurgad tähistatud puidust postidega, asukoha lihtsamaks leidmiseks määrati autori poolt 

GPS koordinaadid (tabel 1 ja 2). Uuritud puistutes alusmets puudub või esineb üksikuid 

kadakaid ja kaski. Alustaimestik on liigivaene, esindatud on pohl, kanarbik, leesikas, 

kukemari jt., domineerivaks on samblike esinemine (Tilk et al. 2011). 
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Tabel 1. Samblikumännikutes paiknevad aegjärksete raiete uurimisalad 

Proovitüki 

nr. 
Kvartal Eraldus 

Proovitüki 

pindala 

(ha) 

Asukoha koordinaadid Boniteet 

Mullaliik 

(Maa-amet 

2017) 

Vanade 

puude 

vanus 

(Kõresaar 

2003) 

4 SJ235 19 0,4 E00533359 N06459685 IV LII; LIIg 140 

5 SJ252 13 0,4 E00530638 N06455662 IV LI; L(k)II 180 

6 SJ257 4 0,3 E00530083 N06454524 III LII; LI 160 

7 SJ257 6 0,4 E00530313 N06454577 IV LG; LIIg 190 

8 SJ263 11 0,3 E00529095 N06451785 III LI;LII 180 

9 SJ263 13 0,3 E00529238 N06451826 IV LII 180 

10 SJ263 17 0,32 E00529612 N06452276 IV L(k)IIg; LI 180 

11 SJ264 15 0,32 E00529299 N06451515 IV LG1; LIIg 180 

12 SJ265 2 0,4 E00529336 N06451558 III LII 170 

13 SJ265 4 0,32 E00529503 N06451642 IV LI 170 

14 SJ278 1 ida 0,3 E00529708 N06449067 IV LI; L(k)II 140 

15 SJ278 1 lääs 0,3 E00529646 N06449064 III LI; L(k)II 140 

27 SJ278 1 lõuna 0,3 E00529708 N06449067 IV LI; L(k)IIg 140 

Tabel 2. Samblikumännikutes paiknevad veerraiete uurimisalad 

Kvartal 
Eraldu

s 

Mullaliik (Maa-

amet 2017) 
Asukoha koordinaadid Boniteet 

Proovitüki 

pindala (ha) 

SJ278 6 LI;LII E00529593 N06449095 IV 0,3 

SJ278 2 LI; L(k)II E00529649 N06449104 IV 0,3 

SJ278 3 LI; L(k)II E00529638 N06448864 IV 0,3 

2.5. Pohlamännikud 

Pohla kasvukohatüübis varieerub metsa boniteet III–IV klassi vahel, võrreldes 

samblikumännikutega on pohlamännikud paremini laasunud ja sirgematüvelised; alusmets 

enamasti puudub, kohati esineb pihlakat, tamme, kadakat või kuuske; alustaimestikus on 

ülekaalus pohl, mustikas ja kanarbik; sambliku-samblarinde katvus on sageli pidev (Lõhmus 

2004). Pohlamännikud paiknevad huumuslikel leedemuldadel ja leedemuldadel (Lõhmus 

2004).  

Pohla kasvukohatüübi männikute esindatus Edela-Eesti luitealadel on samas mahus 

samblikumännikutega, kattes 826 ha pindalast. Uurital prooviala paiknevad pohlamännikud 

kõrgete luidete madalal osal ja madalamatel luitel (kuni 10 m kõrgustel luidetel) kui ka 

tasasematel rannikuliivadel (Örd 1973). Maa-ameti (2017) mullakaardi andmetel kontrolliti 

kasvukohatüübi vastavust E. Lõhmuse (2004) ordinatsiooniskeemiga. Proovitükkide 21 ja 
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23 kasvukohatüübi või mullaliigi määramise täpsuse võib kahtluse alla seada. Tabelis 3 on 

esitatud üldandmed proovialade kohta.  

Tabel 3. Pohlamännikutes paiknevad aegjärksete raiete uurimisalad 

Proovitüki 

nr. 
Kvartal Eraldus 

Proovitüki 

pindala 

(ha) 

Asukoha koordinaadid Bonuteet 

Mullaliik 

(Maa-amet 

2017) 

Vanade 

puude 

vanus 

(Kõresaar 

2003) 

1 SJ234 10 0,4 E00533400 N06460310 III L(k)I;LII 170 

2 SJ234 8 0,4 E00533533 N06460361 III L(k)II;L(k)I 160 

3 SJ236 5 0,4 E00533278 N06459691 III LII; LIIg 120 

18 SJ297 3 0,32 E00529853 N06444266 III LII;LI 160 

20 SJ297 5 0,32 E00530051 N06444368 III LI 160 

21 SJ231 12 0,3 E00534186 N06461520 IV LkG 140 

22 SJ232 13 0,32 E00533715 N06460895 III L(k)II;L(k)I 190 

23 SJ237 2 0,3 E00532777 N06459117 III LG1 190 

24 SJ239 4 0,32 E00532637 N06458548 II LI; L(k)IIg 80 

25 SJ275 1 0,32 E00528940 N06449135 III L(k)II;LI 190 

26 SJ267 1 0,32 E00529021 N06451108 III LII;LIIg 160 

2.6. Magistritöös kasutatavate mõnede mõistete seletus 

Valikraiet vaadeldakse osades metsaraieviiside süsteemides turberaiete hulka kuuluvana. 

Kesk-Euroopas käsitletakse valikraiet enamasti eraldiseisva raieviisina ja seostatakse 

püsimetsanduse mõistega (Tullus 2002). Nõukogude ajal ja kuni taasiseseisvunud Eesti 

esimese uue metsaseaduseni kuulus valikraie turberaiete rühma koos aegjärkse-, häil- ja 

veerraiega. Alates Eesti 1993. aasta metsaseadusest (Metsaseadus 1993, § 3 lg 8) on valikraie 

eraldiseisev raieviis. 

Uulu-Rannametsa luitemännikutes on tehtud raieid ametlikult nii turberaie kui ka valikraie 

nime all. Magistritöö teaduslikuks eesmärgiks ei ole raiealadele täpse nimetuse andmine, 

olulisem on analüüsida konkreetsete mõõtmisandmete põhjal metsa uuenemisprotsessi 

erineva intensiivsusega hõrendatud vanametsa mõjupiirkonnas. Seetõttu eristatakse 

magistritöös veerraiet kui selgepiirilist raieviisi ja teisi uuendusraiega läbitud uuritavaid 

puistuid käsitletakse aegjärkse raieviisi nimetuse all. 

Vanametsana ja ülarindena käsitleti P. Kõresaare (2003) magistritöös selgepiiriliselt 

eristatavat ja raiete käigus säilitatud ülarinde puude rühma, mille vanus ja rinnasdiameeter 

eristusid selgelt ülejäänud puistu omadest.  
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Käesolevas töös on arvatud vanametsa ja vastavalt ülarinde mõiste alla kõik puud, mille 

rinnasdiameeter on üle 8 cm. Seega kuuluvad „vanametsa“ alla ka algsest vanametsast palju 

nooremad, eelnevate aastakümnete jooksul tehtud turberaiete ja valikraiete tulemusena 

kasvama hakanud uus metsapõlv. Selline lähenemine tuleneb uurimuse eesmärgist: uurida 

suurte puude, olenemata nende vanusest, mõju uuenduse tekkele ja kasvule. Teiseks 

põhjuseks on uuritavate puistute struktuuri eripära, tegemist ei ole üherindelise ja 

ühevanuselise puistu uuendamisega, samas ei ole täielikult välja kujunenud ka püsimetsale 

omane vanuseline ja puude diameetriastmesse jaotumise struktuur. 

2.7. Aegjärkse raie mõõtmise metoodika 

Välitööd teostati Uulu-Rannametsa luitemännikutes 2013. aasta oktoobrist kuni 2014. aasta 

aprillini. Proovitükkide asukohad ja pindalad pärinevad P. Kõresaare 2003. aastal tehtud 

magistritööst (Kõresaar 2003). Kokku on aegjärksel raiel 24 ristkülikukujulist proovitükki 

pindalaga 0,3–0,4 hektarit, mis omakorda jagunevad kahe kasvukohatüübi vahel: 13 

sambliku- ja 11 pohla kasvukohatüübis. Mõõtmismetoodika on välja töötanud A. Örd 

(1977). Proovitükkide korrektseks väljamõõtmiseks kasutati 50 meetrist mõõdulinti ja 

bussool-nurgamõõtjat. Nurgad tähistati immutatud puitpostidega. Proovitükil klupiti kõik 

esimese rinde puud (rinnasdiameeter alates 8 cm) 1,3 m kõrguselt elektroonilise klupiga 

Mantax. Kluppimisandmed jaotati 2 cm astmega rinnasdiameetriklassidesse, kus valiti 9 

mudelpuud ühtlaselt üle puude jaotuse, iseloomustamaks puistu keskmist kõrgust, võra 

algust ja võra läbimõõtu. Puu kõrguse ja võra alguse mõõtmiseks kasutati kõrgusmõõtjat 

Suunto. Võra läbimõõt mõõdeti põhja-lõuna ja ida-lääne suunaliselt, mõõtes võra 

projektsiooni maapinnalt mõõdulindi abil 0,5 meetri astmega. 

Aegjärkse raie männi loodusliku uuenduse mõõtmiseks rajati samadele proovitükkidele 

transektid mõõtmetega 3×20 meetrit (pindalaga 60 m2), eeldusel et transektile jääb vähemalt 

30 uuenduse taime. Vähese uuenduse korral laiendati transekti mõõtmeteni kuni 30×8 

meetrit (pindalaga 240 m2). Proovitükil paikneb 5–6 transekti sõltuvalt proovitüki 

mõõtmetest (lisa 1). Männi looduslikuks uuenduseks loeti kõik alla 8 cm rinnasdiameeteriga 

männid. Transektil mõõdeti iga männi loodusliku uuenduse kõrgus 1 dm täpsusega, 

kasutades 8 meetrist teleskoopmõõdulatti. Kõrgemate puude puhul mõõdeti kõrgus 

kõrgusmõõtjaga Suunto. Kokku mõõdeti 5767 männi loodusliku uuenduse puud. Männi 

looduslikul uuendusel hinnati ka puude tervislikku seisundit visuaalselt tuvastatavate 
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tunnuste põhjal. Kiratsevate puude hulka määrati mehaaniliselt vigastatud, ulukite ja 

putukate poolt kahjustatud ja ebanormaalse okkavärvusega puud. Kiratsevate puude 

kõrgusekasv oli pidurdunud, kui külgkasvud ületasid jooksva aasta kõrguse juurdekasvu. 

Transektidelt kogutud mõõtmisandmete põhjal arvutati uuenduse kõrguse aritmeetiline 

keskmine, millele vastavalt valiti 10 mudelpuud võimalikult ligilähedase kõrgusega. 

Mudelpuudel mõõdeti kõrgus ühe sentimeetri täpsusega, kasutades spetsiaalset mõõdulatti. 

Viimase kümne aasta kõrguse juurdekasvud mõõdeti sentimeetri täpsusega. Vanuse 

määramiseks loeti kõik oksamännased ja liideti saadud tulemusele kaks aastat, arvestati, et 

esimene oksamännas moodustub kolmandal kasvuaastal (Kõresaar 2003). 

2.8. Veerraie mõõtmise metoodika 

Männi loodusliku uuenduse hindamiseks veerraiel rajati 3 ristkülikukujulist proovitükki 

mõõtmetega 100×30 meetrit (pindalaga 0,3 ha) (lisa 2). Proovitüki rajamiseks kasutati 50 

meetrist mõõdulinti ja bussool-nurgamõõtjat. Kuna tegemist oli veerraie esimese etapiga, 

siis raiutud veergu ümbritses vanamets, kus raieid pole tehtud. Proovitüki nurgad tähistati 

immutatud postidega ja võeti GPS koordinaadid. Proovitükile rajati kolm transekti 

mõõtmetega 3×30 meetrit (pindalaga 90 m2), mis paiknesid vastavalt 30 meetri, 50 meetri ja 

70 meetri tagant alates veeru algusest. Transektide algus ja lõpp tähistati puidust vaiadega, 

ning võeti GPS koordinaadid.  

Transektid on jaotatud viieteistkümneks 2×3-meetriseks ristkülikuks. Eesmärgiks on 

kirjeldada vana metsa mõju muutumist sõltuvalt uuenduse kaugusest. Igal transektil asuval 

ristkülikul mõõdeti kõigi puude rinnasdiameeter 1,3 m kõrguselt 1 cm astmega ja ühe 

keskmise puu kõrgus kõrgusmõõtjaga Suunto. 

2.9. Andmetöötlus ja arvutuslikud tunnused 

Välitöödel kogutud andmed sisestati proovitükkide kaupa arvutiprogrammis MS Excel, kus 

teostati andmete esmane analüüs ja arvutused. Kluppimisandmed sisestati WinMc 

programmi abil ning viidi üle MS Exceli keskkonda. Puistu esimese rinde andmete põhjal 

arvutati igale proovitükile puistu täius (valem 1), puude arv hektari kohta, hektari tagavara 

(valem 2) ning aritmeetiline keskmine rinnasdiameeter. Puistu boniteedi arvutamiseks 

kasutati P. Kõresaare (2003) mõõdetud vanametsa ülarinde puude keskmist kõrgust ja 
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aastarõngaste loendamisel kontrollitud vanust, lähtudes Metsakorraldamise juhendis (2009) 

soovitatud valemitest (valemid 4, 5 ja 6). Ülarinde mudelpuude andmete põhjal arvutati igale 

proovitükile artimeetline keskmine kõrgus, rinnasdiameeter, võra läbimõõt, liitus (võra 

projektsioonide pindala suhe prooviala pindalasse), võra pikkus ja võra pikkuse suhe puu 

kõrgusesse. Loodusliku männiuuenduse andmete põhjal arvutati keskmine kõrgus, uuenduse 

arv hektari kohta ja kiratsevate taimede osakaal. Loodusliku uuenduse mudelpuude põhjal 

arvutati aritmeetiline keskmine kõrgus ja aastane kõrguse juurdekasv. 

T = 
nG

G
 × 100          (1) 

kus T – täiuse protsent; G – puistu rinnaspindala summa (m2/ha); Gn – normaalpuistu 

rinnaspindala summa (m2/ha). 

M=G × H × F,          (2) 

kus M – puistu tagavara (tm/ha); G – puistu rinnaspindala summa (m2/ha); H – puistu 

keskmine kõrgus (m); F – puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv (valem 3). 

F=𝑎 +
𝑏

𝐻
+ 𝑐 × √𝐻 + 𝑑 × 𝑙𝑛(𝐻),        (3) 

kus F – puistu keskmise kõrguse vormiarv; H – puistu keskmine kõrgus (m); männi kordajad 

on: a=–0,2934 b=4,0350 c = –0,1204 d = 0,3704. 

Uuritavatele männikutele boniteediklassi arvutamiseks kasutati Metsa korraldamise 

juhendis (2009) soovitatud valemit (valem 4), kus boniteet arvutatakse läbi kõrgusindeksite 

H50 (valem 5) ja H100 (valem 6). 

4

H33,5
B

100
 ,          (4) 

kus H100 – kõrgusindeks 100 aasta vanuses. 

   
   150/A×H×β1

150/A×α1×H
H

c

c

50




 ,         (5) 

kus H50 – kõrgusindeks 50 aasta vanuses; H – enamuspuuliigi keskmine kõrgus (m); A – 

enamuspuuliigi keskmine vanus (a); mänd: α  = 0,7283, β  = –0,0109, c = 1,3925. 



26 
 

    10,5×H×βα1

H
H

c
50

50
100


 ,        (6) 

kus H100 – kõrgusindeks 100 aasta vanuses; H50 – kõrgusindeks 50 aasta vanuses; mänd: α  

= 0,7283, β  = –0,0109, c = 1,3925. 

Esmase andmetöötluse järgselt koondati andmed MS Exceli keskkonnas erinevatesse 

koondtabelitesse teostamaks edasist andmetöötlust statistikaprogrammis R (R Development 

CoreTeam 2015). Kasvukohatüübi mõju männi loodusliku uuenduse kasvutunnustele 

kontrolliti dispersioonanalüüsiga (ANOVA). Dispersioonanalüüsi käigus selgus, et pohla ja 

sambliku kasvukohatüübi katsealad ei erine (p-value > 0,05) üksteisest usaldatavalt männi 

loodusliku uuenduse kasvutunnuste põhjal. Seetõttu, hindamaks aegkärkse raie ülarinde 

täiuse ja rinnaspindala mõju männi looduslikule uuendusele, koondati mõlema 

kasvukohatüübi andmestikud. Männi loodusliku uuenduse keskmist kõrguskasvu, arvukust 

ja kiratsevate puude osakaalu muutusi aastal 2000 ja 2013 kontrolliti paarikaupa t-testi või 

mitteparameetrilise Wilcoxoni testiga, lähtudes dispersioonide võrdlusest F-testiga. 

Hindamaks aegjärkse raie ülarinde rinnaspindala mõju männi loodusliku uuenduse 

kõrguskasvule ja kõrguse jooksva aasta juurdekasvule, jagati proovitükid puistu ülarinde 

rinnaspindala kvartiilide alusel kolme rühma: madal rinnaspindala (< 13 m2 ha-1), keskmine 

rinnaspindala (13 kuni 21 m2 ha-1) ja kõrge rinnaspindala (> 21 m2 ha-1). Hindamaks 

aegjärkse raie ülarinde täiuse mõju loodusliku uuenduse kõrguskasvule ja kõrguse jooksva 

aasta juurdekasvule, jagati proovitükid puistu ülarinde täiuse põhjal kolme rühma: madal 

täius (20–30%), keskmine täius (40–60%) ja kõrge täius (70–80%). Loodusliku uuenduse 

mõõdetud mudelpuudele arvutati vastavalt jooksva aasta juurdekasvule kümne viimase 

kasvuaasta kõrgused. Männi loodusliku uuenduse kõrguskasvu (valem 7) ja jooksva kõrguse 

juurdekasvu (valemid 8 ja 9) seoses vanusega lähendati mittelineaarsetele mudelitele, kus 

mudeli sobivuse valikul lähtuti determinatsioonikordajast (R2). Aegjärkse raie loodusliku 

uuenduse kõrguskasvu võrreldi A. Kiviste (1987) koostatud männinoorendike kõrguskasvu 

mudelitega pohla kasvukohatüübi III ja IV boniteedis. 

H = b0 × Ab1,           (7) 

kus H – puu kõrgus, A – puu vanus ning b0 ja b1 – mudeli parameetrid (tabelid 4 ja 5). 
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Hz = b0 × ln(A) + b1,          (8) 

kus Hz – puu jooksev kõrguse juurdekasv aastas, A – puu vanus ning b0 ja b1 – mudeli 

parameetrid (tabel 7). 

Hz = b0 × A2 + b1 × A + b2,         (9) 

kus Hz – puu jooksev kõrguse juurdekasv aastas, A – puu vanus ning b0, b1 ja b2 – mudeli 

parameetrid (tabelid 6 ja 7). 

Tabel 4. Mudelite parameetrite hinnangud hindamaks ülarinde rinnaspindala mõju männi 

loodusliku uuenduse kõrguskasvule  

Rinnaspindala Valem Parameeter Parameetri hinnang R2 p 

Madal 7 
b0 10,02431 

0,82 <0,001 

b1 1,07253 

Keskmine 7 
b0 7,36260 

0,86 <0,001 

b1 1,14114 

Kõrge 7 
b0 3,74305 

0,83 <0,001 

b1 1,24942 

Tabel 5. Mudelite parameetrite hinnangud hindamaks ülarinde täiuse mõju männi 

loodusliku uuenduse kõrguskasvule  

Täius Valem Parameeter Parameetri hinnang R2 p 

20–30% 7 
b0 5,77669 

0,79 <0,001 

b1 1,36557 

40–60% 7 
b0 3,53042 

0,85 <0,001 

b1 1,42615 

70–80% 7 
b0 5,34839 

0,80 <0,001 

b1 1,15757 
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Tabel 6. Mudelite parameetrite hinnangud hindamaks ülarinde rinnaspindala mõju männi 

loodusliku uuenduse jooksvale kõrguskasvule  

Rinnaspindala Valem Parameeter Parameetri hinnang R2 p 

Madal 9 

b0 –0,07668 

0,11 <0,001 b1 2,47081 

b2 3,92071 

Keskmine 9 

b0 –0,04611 

0,26 <0,001 b1 2,13114 

b2 –2,61238 

Kõrge 9 

b0 –0,01213 

0,12 <0,001 b1 0,74058 

b2 1,61709 

Tabel 7. Mudelite parameetrite hinnangud hindamaks ülarinde täiuse mõju männi 

loodusliku uuenduse jooksvale kõrguskasvule  

Täius Valem Parameeter Parameetri hinnang R2 p 

20–30% 8 
b0 17,543 

0,23 <0,001 

b1 –15,075 

40–60% 9 

b0 –0,0336 

0,24 <0,001 b1 1,8242 

b2 0,2737 

70–80% 9 

b0 –0,0278 

0,10 <0,001 b1 1,4131 

b2 –3,7692 

Ülarinde rinnaspindala mõju hindamiseks aegjärkse raie männi loodusliku uuenduse 

arvukusele, arvukuse muutusele, kiratsevate puude osakaalule ja kiratsevate puude osakaalu 

muutusele kasutati lineaarset regressioonanalüüsi. 

Vanametsa mõju veerraie männi loodusliku uuenduse kõrguskasvule testiti kahes vahemikus 

lineaarsete mudelitega: loodusliku uuenduse kauguses 0–8 meetrit vanast metsast ja 8–15 

meetrit vanast metsast. Jagamise aluseks on kirjanduses soovitatud keskmine vahemik, kus 

vanametsa juurkonkurentsi mõju looduslikule uuendusele varieerub vahemikus 5–10 

meetrit, olles keskmisena 6 kuni 8 meetrit (Ruuska et al. 2008; Siipilehto 2006). 
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Andmete vastavust normaaljaotusele kontrolliti Shapiro-Wilk testiga. Kõikide mudelite 

jääkide jaotuse sobivust normaaljaotusele kontrolliti teoreetiliste ja tegelike kvantiilide 

hajuvusdiagrammidelt (qq-plot) R-Statistica programmis. Statistiliste analüüside olulisuse 

nivooks oli p-value < 0.05. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Aegjärkne raie 

3.1.1. Ülarinde muutused pohlamännikutes 

2000. aasta mõõtmistulemuste (Kõresaar 2003) põhjal arvutati pohlamännikute keskmiseks 

boniteediks 3,4. 13 aastat tagasi teostatud mõõtmiste (Kõresaar 2003) puhul jäi vanade 

puude vanus vahemikku 80 kuni 190 aastat, kus proovitükkide keskmiseks vanuseks oli 155 

aastat ja keskmine kõrgus 23,8 meetrit (Tabel 8). Kordusmõõtmiste tulemusel oli keskmine 

kõrgus 12,7 m (tabel 8). Kõrguse muutus tuleneb loodusliku uuenduse jõudmisest 

ülarindesse, millest tulenevalt on vähenenud ka teised metsa kasvu iseloomustavad näitajad. 

Varasemalt kogutud andmete põhjal oli keskmiseks ülarinde rinnasdiameetriks 38,8 cm 

(Kõresaar 2003), kordusmõõtmiste tulemusel on see vähenenud 23,7 cm-ni. See on 

põhjendatav erinevate mõõtmismetoodikatega, kus ülarinde kirjeldamisel mõõdeti metsa I 

kui ka II rinne. 13 aasta jooksul on enim muutunud puude arv ja puistu tagavara hetkeri 

kohta, vastavalt 168-lt 296-le tk/ha ja 217-lt 102-le tm hektari kohta. 

Tabel 8. Vanade pohlamännikute keskmine kõrgus (H, m), rinnasdiameetr (D, cm), täius (%), puude 

arv (N, tk/ha) ja tagavara (tm/ha) aastal 2000 (Kõresaar 2013) ja 2013 

Proovitküki 

nr. 

H (m) D (cm) G (m2/ha) Täius (%) N (tk/ha) 
Tagavara 

(tm/ha) 

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 

1 23,9 11,3 39,8 20,3 18,7 15,0 50% 50% 150 333 203 94 

2 23,7 13,4 41,7 18,1 20,9 12,5 60% 40% 153 353 225 87 

3 23,1 9,9 41,5 28,7 21,7 15,5 60% 60% 160 185 229 91 

18 26,0 9,8 35,8 17,6 12,9 8,8 40% 30% 128 231 151 51 

20 25,8 13,0 39,3 12,9 17,1 12,2 50% 40% 141 706 200 85 

21 21,6 21,6 32,4 35,2 22,5 20,9 60% 60% 273 203 229 216 

22 22,7 9,7 40,1 16,3 20,1 2,1 60% 20% 159 253 211 12 

23 22,5 8,4 36,7 27,9 21,1 18,4 60% 80% 200 237 219 94 

24 23,4 14,3 38,5 31,4 21,4 14,8 60% 50% 125 153 220 108 

25 26,8 11,5 42,2 17,4 23,6 15,7 60% 60% 169 453 263 97 

26 23,2 16,5 37,1 30,2 18,3 13,1 50% 40% 169 150 183 106 

Joonisel 3 on võrdluseks toodud ülarinde puude jaotumine rinnasdiameetri klassidesse P. 

Kõresaare (2003) andmete põhjal ja kordusmõõtmiste tulemustel. Välja on jäetud alla 22 
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sentimeetrised puud, eesmärgiga võrrelda vaid vanametsa puude arvu muutust. 2000. aastal 

jäid vana metsa puud vahemiku 32 kuni 42 cm (Kõresaar 2003), puude enim esinenud 

diameetriaste oli 40 cm (joonis 3). Kordusmõõtmiste tulemusel 2013. aastal on üle 22 

sentimeetriste puude arv vähenenud 50%. võrra, mida võib põhjendada 2005. aasta tormi 

mõjuga. 

 

Joonis 3. Vanametsa puude arvuline jaotus rinnasdiameetriklassidesse pohla 

kasvukohatüübi männikutes aastal 2000 (Kõresaar 2003) ja 2013 

3.1.2. Ülarinde muutused samblikumännikus 

Uuritavate sambliku kasvukohatüübi puistute vanus varasemalt teostatud mõõtmistel jäi 

puistute vanus vahemikku 140–190 aastat, keskmine vanus oli 166 aastat (Kõresaar 2003). 

Esmasel mõõtmisel saadud proovialade keskmine kõrgus oli 22,2 meetrit (Kõresaar 2003), 

nüüdseks on ülarindesse jõudnud hulgaliselt uuenduse puid, mille tulemusel saadi uuritavate 

puistute keskmiseks kõrguseks 13,8 meetrit (tabel 9). Vähenenud on ka keskmine 

rinnasdiameeter 34 sentimeetrilt 23 sentimeetrini. Võrreldes pohla kasvukohatüübiga, on 

2005. aasta tormi mõju sambliku männikute ülarindele väiksema mõjuga, kuna üle 22 cm 

rinnasdiameetriga puude arv vähenes 24% võrra. Siinkohal ei pea paika H. Rebase (1970) 

järeldus, et turberaied samblikumännikutes on tormile vastuvõtlikumad kui 

pohlamännikutes. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

22 26 30 34 38 42 46 50 54 58

P
u

u
d

e
 a

rv
, 
tk

Rinnasdiameetriklass, cm

2013

2000



32 
 

Tabel 9. Vanade samblikumännikute keskmine kõrgus (H, m), rinnasdiameetr (D, cm), täius (%), 

puude arv (N, tk/ha) ja tagavara (tm/ha) aastal 2000 (Kõresaar 2013) ja 2013 

Proovitüki 

nr. 

H (m) D (cm) G (m2/ha) Täius (%) N (tk/ha) 
Tagavara 

(tm/ha) 

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 

4 19,6 9,1 36,1 30,7 16,7 16,2 50% 60% 163 175 155 89 

5 22,4 12,1 38,2 29,5 21,7 21,4 60% 70% 190 250 224 141 

6 24,0 23,2 34,4 29,6 16,1 24,3 50% 70% 173 293 176 260 

7 20,4 22,1 34,5 26,3 19,1 18,8 60% 50% 205 277 184 194 

8 25,1 9,3 38,3 21,4 25,0 12,9 70% 50% 217 257 283 71 

9 21,5 8,3 36,5 19,8 22,7 13,0 70% 60% 217 300 230 66 

10 22,1 9,7 37,7 19,3 20,9 10,9 60% 40% 188 259 220 64 

11 21,0 11,5 31,0 18,6 17,7 13,9 50% 50% 234 359 176 86 

12 24,9 21,3 35,0 29,8 20,1 27,1 60% 80% 210 335 227 269 

13 22,2 12,0 34,3 27,7 23,7 24,0 70% 80% 256 306 248 158 

14 21,1 20,6 31,4 31,9 28,3 23,8 80% 70% 367 260 282 237 

15 22,7 23,8 33,1 33,7 23,5 25,0 70% 70% 273 247 246 278 

27 22,4 23,4 30,9 31,4 31,5 21,5 90% 60% 420 247 313 230 

Joonisel 4 on välja toodud vanametsa puude jaotus rinnasdiameetriklassidesse uuritavates 

samblikumännikutes. Arvuliselt väiksemast puude muutusest tulenevalt on sambliku 

vanametsa rinnasdiameetrid sarnasemad kui pohla kasvukohatüübi puistutes. Kõrvutades 

puude arvu jaotusklassidesse, on eristatav puude rinnasdiameetri juurdekasvu tendents. 

Haripunktid on muutunud 1–2 diameetriklassi ulatuses. 
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Joonis 4. Vanametsa puude arvuline jaotus rinnasdiameetriklassidesse sambliku 

kasvukohatüübi männikutes aastal 2000 (Kõresaar 2003) ja 2013 

3.1.3. Männi looduslik uuendus aegjärksel raiel pohla- ja samblikumännikutes 

Männi looduslikku uuendust leidus kõigil uuritavatel proovitükkidel, kuid uuenduse arvukus 

ja sanitaarne seisund olid väga varieeruvad (tabelid 10 ja 11). Mõlema uuritava 

kasvukohatüübi kõikidel proovitükkidel esinenud looduslik uuendus ületas 

Metsamajandamise eeskirjas (2007, § 16 lg 1) toodud metsa uuenenuks lugemise miinimumi 

(vähemalt 1500 poole meetri kõrgust männitaime hektari kohta). 

Männi loodusliku uuenduse arvukus pohla kasvukohatüübis varieerus kordusmõõtmistel 

1800 kuni 31000 tk/ha, keskmiselt 7200 taime hektari kohta (tabel 10). Vastavad näitajad 

varasematest mõõtmistest jäid vahemikku 1333–59320 tk/ha, keskmine arvukus 9779 tk/ha 

(Kõresaar 2003). Mõlema mõõtmise käigus oli teistest pohla kasvukohatüübi 

proovitükkidest oluliselt arvukama männi loodusliku uuendusega proovitükk nr. 21, kus 

2003. aastal oli 59320 puud (Kõresaar 2003) ja 2013. aastal 31000 tk/ha. Jättes välja 

mainitud proovitüki, erines keskmine loodusliku uuenduse arv pohla kasvukohatüübis (4975 

tk/ha) 2013. aastal usaldatavalt (p = 0,019) 2000. aasta keskmisest puude arvust (2662 tk/ha). 

Uuenduse arvu suurenemise põhjuseks võib pidada 2005. aasta jaanuari tormi (Kaubi 2005), 

mille tulemusel on tekkinud soodsad tingimused loodusliku männiuuenduse tekkeks ja 
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arenguks. Pohla kasvukohatüübi proovitükkide mudelpuude kõrgus varieerus 2013. aasta 

mõõtmistel vahemikus 1 kuni 6,3 meetrit, keskmine kõrgus 2,7 meetrit. Varasematel 

mõõtmistel jäi keskmine kõrgus vahemikku 0,1 kuni 3,3 meetrit, keskmine kõrgus 2,3 

meetrit (Kõresaar 2003). Mõlemas uuritavas vanuses ei erinenud uuenduse keskmine kõrgus 

üksteisest oluliselt (p = 0,791). Kiratsevate puude osakaal kogu looduslikust 

männiuuendusest pohla kasvukohatüübi proovitükkidel aastal 2013 (16%) ja aastal 2000 

(12%), ei erinenud üksteisest oluliselt (p = 0,593). 

Tabel 10. Aegjärkse raie loodusliku uuenduse mudelpuude vanus, keskmine kõrgus (H, m), kõrguse 

juurdekasv (Hz, cm), tihedus (N, tk/ha) ja kiratsevate puude osakaal (%) pohla kasvukohatüübi 

männikus aastal 2000 (Kõresaar 2003) ja 2013 

Proovitüki 

Nr. 

Vanus (a) H (m) Hz (cm) N (tk/ha) 

Kiratsevate 

puude osakaal 

(%) 

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 

1 18 25 2,7 3,8 15 29 3833 2600 15% 0% 

2 20 19 3,2 3,4 17 28 1583 3700 14% 8% 

3 20 22 2,6 1,8 13 17 2500 5586 11% 7% 

18 27 14 3,3 2,7 14 24 3867 2111 11% 11% 

20 26 29 2,9 4,7 13 20 3000 4250 17% 31% 

21 2 10 0,1 1,0 0 7 59320 31400 0% 4% 

22 25 11 3,3 1,6 15 19 1867 4833 11% 1% 

23 16 24 2,4 2,8 15 20 2600 4444 12% 14% 

24 10 16 0,8 1,4 6 11 2233 6733 10% 22% 

25 21 28 2,7 1,6 13 37 1333 5130 18% 48% 

26 23 14 3,0 1,2 13 11 3400 13467 13% 7% 

Tabeli 11 andmetel jäi sambliku kasvukohatüübi loodusliku uuenduse arvukus 2013. aastal 

vahemikku 645 kuni 9533 tk/ha, keskmiselt 4482 tk/ha. Varasemal mõõtmisel oli vastavaks 

tulemuseks 600 kuni 5200 tk/ha ja keskmisene arvukus 2556 tk/ha (Kõresaar 2003). Kui 

2013. aastal hinnatud männi loodusliku uuenduse keskmine arvukus (4482 tk/ha) on 

ligikaudu kaks korda suurem kui 2000. aastal (2556 tk/ha) sambliku kasvukohatüübis, siis 

ei erine antud tunnused üksteisest oluliselt (p = 0,097). Sarnaselt pohla kasvukohatüübile 

võib pidada tormi mõju oluliseks faktoriks, mis on vähendanud vanade puude arvukust 

puistu ülarindes (joonis 4). Osaliselt hakkab ka varasem looduslik uuendus sambliku 

kasvukohatüübi aladel ülarindesse jõudma, mille tulemusena varieerub uuenduse kõrgus 

2013. aastal vahemikus 0,2 meetrist kuni 13,5 meetrini. Varasemate raiete ja tormi 

tulemuseks on moodustunud erivanuselise struktuuriga puistu, kus on esindatud erinevate 

arenguklasside puud. Sambliku kasvukohatüübi loodusliku uuenduse keskmine kõrgus (2,2 
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meetrit) aastal 2000 ei erinenud usaldatavalt 2013. aastal mõõdetud keskmisest kõrgusest 

(2,5 meetrit) (p = 0,735). Kiratsevate puude osakaal kogu looduslikust männiuuendusest 

sambliku kasvukohatüübi proovitükkidel suurenes ligi 8%, vastavalt 2013. a 22% ja 2000. a 

14,6%, kuid see erinevus polnud statistiliselt oluline (p = 0,077). 

Tabel 11. Aegjärkse raie loodusliku uuenduse mudelpuude vanus, keskmine kõrgus (H, m), 

kõrguse juurdekasv (Hz, cm), tihedus (N, tk/ha) ja kiratsevate puude osakaal (%) sambliku 

kasvukohatüübi männikus aastal 2000 (Kõresaar 2003) ja 2013 

Proovitüki 

Nr. 

Vanus (a) H (m) Hz (cm) N (tk/ha) 

Kiratsevate 

puude osakaal 

(%)  

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 

4 19 26 2,4 3,6 12 18 3083 3818 6% 21% 

5 28 35 3,6 2,4 12 11 1861 645 30% 33% 

6 25 31 3,0 2,9 12 13 2733 1424 15% 24% 

7 29 15 3,1 1,2 11 10 1083 4672 20% 22% 

8 33 12 3,8 1,7 12 18 967 4173 17% 13% 

9 28 12 2,8 1,8 11 19 1033 7548 16% 7% 

10 15 13 1,5 1,4 10 15 2100 6216 11% 17% 

11 18 19 2,2 2,8 13 21 2500 9533 12% 8% 

12 10 16 0,8 1,1 8 6 5167 2493 2% 5% 

13 19 29 1,8 2,9 9 14 3100 3293 10% 38% 

14 16 27 1,0 2,4 6 13 3800 5347 11% 53% 

15 15 25 1,2 6,5 8 9 5200 675 17% 22% 

27 16 16 1,0 1,5 6 11 600 8433 22% 24% 

Pohla ja sambliku kasvukohatüübi männi loodusliku uuenduse omavahelises võrdluses 

selgus, et mõlema kasvukohatüübi loodusliku uuenduse keskmine vanus (p = 0,934), kõrgus 

(p = 0,732) ja puude arv hektari kohta (p = 0,696) ei erine usaldatavalt üksteisest 2013. aastal. 

Kõresaar (2004) leidis, et samblikumänniku ülarinde mõju uuenduse okaste ja võrsete 

morfoloogilistele parameetritele (lühemad okkad ja väiksem okaste kuivainemass) oli 

suurem kui pohlamännikutes. Kuigi nimetatud töös ei hinnatud mõlema kasvukohatüübi 

okaste parameetreid destruktiivselt, vaid visuaalselt, siis ei erinenud uuritavate 

kasvukohatüüpide vahel ka lisaks teistele kasvutunnustele kiratsevate puude keskmine 

osakaal (p = 0,258). See on tõenäoliselt põhjendatav 2005. aasta tormi ja vanametsa puude 

vähenemisega. 
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3.1.4. Ülarinde mõju männiuuenduse arvukusele ja kiratsevate puude osakaalule 

Hindamaks ülarinde rinnaspindala mõju loodusliku uuenduse arvukusele ja arvukuse 

muutusele ning kiratsevate puude osakaalule ja osakaalu muutusele, koondati pohla- ja 

sambliku kasvukohatüüpide andmed (joonis 5). Ülarinde rinnaspindala omas olulist mõju 

kiratsevate puude osakaalule (p = 0,045) ja osakaalu muutusele (p = 0,030) ehk mida suurem 

oli ülarinde rinnaspindala, seda suurem osakaal looduslikust uuendusest oli kiratsevatel 

puudel (joonis 5). Ülarinde tiheduse negatiivset mõju männi loodusliku uuenduse seisundile 

kinnitab ka A. Ördi 1950-ndatel tehtud uurimus (Örd 1977). Örd (1977) leidis, et 60–70%-

lise ülarinde täiuse all kasvavast 10–15 aastasest uuendusest moodustasid kiratsevad puud 

ligikaudu 60%. Kiratsevate puude osakaalu suurenemine kõrgema rinnaspindalaga puistutes 

on põhjendatav männi suure valgusnõudlikkusega. 

Kõrgema ülarinde rinnaspindala mõju loodusliku uuenduse arvukuse muutusele oli 

marginaalne (p = 0,060) ja mitteoluline kogu arvukusele (p = 0,130) (joonis 5). Saadud 

tulemused on siiski sarnased uurimustega Soomest, kus tihedama ülarindega puistutes esineb 

vähemal määral looduslikku uuendust tulenevalt juurkonkurentsist, kusjuures mõju on 

tugevam suurte puude vahetus läheduses ning võib ulatuda kuni 10 meetrini (Valkonen 

2000).  
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Joonis 5. Ülarinde rinnaspindala mõju männi loodusliku uuenduse kiratsevate puude 

osakaalule (a) ja selle muutusele (b) ning uuenduse arvukusele (c) ja selle muutusele (d) 

pohla ja sambliku kasvukohatüüpides 2013. aastal 

3.1.5. Ülarinde mõju männiuuenduse kõrguskasvule 

Joonisel 6 on välja toodud männi loodusliku uuenduse kõrguskasvu sõltuvus vanametsa 

täiusest ja joonisel 7 rinnaspindalast uuritavatel aegjärkse raie proovitükkidel. Mõlemal 

joonisel (6 ja 7) on aegjärkse raie männi loodsulikku uuendust võrreldud A. Kiviste (1987) 
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poolt koostatud lageraie järgse männinoorendike kõrguskasvu prognoosidega III ja IV 

boniteedi pohlamännikutes. Pohla ja sambliku kasvukohatüübi männikutes, kus ülarinde 

täius jääb vahemikku 20–30% on uuenduse kõrguskasv võrreldav IV boniteedi klassi 

männinoorendiku kasvuga. Rühmitades proovitükke rinnaspindala alusel on madala 

rinnaspindalaga alade (< 13 m2/ha) kõrguskasv võrreldav samuti IV boniteedi 

männinoorendiku (Kiviste 1987) kõrgusega lageraie järgselt. Ülarinde täiusel vahemikus 

40–60% on uuenduse kasv kuni 10. aastani võrreldav IV boniteedi männikutega (Kiviste 

1987), vanemas eas jääb kasv selgelt tagasihoidlikumaks. Täiusklassi 70–80% ja 

rinnaspindala üle 21 m2/ha juures on uuenduse kasvukiirus juba nooremas eas aeglasem 

võrreldes lageraie järgsete männinoorendike kasvuga (Kiviste 1987). Ka Strand et al. (2006) 

leidis, et männi kasvukiirus oli lageraie alal kiirem kui vana metsa turbe all. Sarnast tulemust 

kinnitavad ka teised uurimused Soomest ja Rootist, kus kõrgema ülarinde tiheduse korral on 

puude kasvukiirus aeglasem (nt. Valkonen 2000; Strand et al. 2006; Erefur et al. 2011). See 

on põhjendatav vanade puude negatiivse juurkonkurensti mõjuga (Valkonen 2000; Strand et 

al. 2006). Strand et al. (2006) leidis, et turberaie aladel oli uuenduse kasvukiirus vanuses 4 

kuni 6 aastat seotud ülarinde puude kaugusega, aga mitte puistu valgustingimustega. 

Eelkõige parandab madalam ülarinde tihedus noorte puude toitainete omastamist ja vee 

kättesaadavust (Valkonen 2000).  
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Joonis 6. Männi loodusliku uuenduse kõrguskasv sõltuvalt ülarinde täiusest ja võrdlus 

männinoorendike kõrguskasvu prognoosidega pohla kasvukohatüübi III ja IV boniteedis 

(Kiviste 1987) 
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Joonis 7. Männi loodusliku uuenduse kõrguskasv sõltuvalt ülarinde rinnaspindalast 

erinevates klassides (madal < 13 m2/ha; keskmine 13 kuni 21 m2/ha; kõrge > 21 m2/ha) ja 

võrdlus männinoorendike kõrguskasvu prognoosidega pohla kasvukohatüübi III ja IV 

boniteedis (Kiviste 1987)  

Lisaks sambliku- ja pohla kasvukohatüübi männikute loodusliku uuenduse üldisele 

kõrguskasvule võeti vaatluse alla ka aastased jooksvad kõrguse juurdekasvud. Eraldi 

käsitleti nii täiuse kui ka ülarinde rinnaspindala mõju uuenduse kasvule. Joonistel 8 ja 9 on 

vastavalt välja toodud ülarinde täiuse ja rinnaspindala mõju uuenduse kõrguse jooksva aasta 

juurdekasvudele, mida on võrreldud A. Kiviste III ja IV boniteedi männinoorendike 

kasvukäiguga (Kiviste 1987). Saadud tulemused ja järeldused on sarnased kogu kõrguse 

kasvuga (joonised 6 ja 7), kus ülarinde suurem täius / kõrgem rinnaspindala pidurdab 

loodusliku uuenduse kõrguskasvu kiirust. 
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Joonis 8. Männi loodusliku uuenduse aastane jooksev kõrguse juurdekasv sõltuvalt ülarinde 

täiusest ja võrdlus männinoorendike kõrguse juurdekasvu prognoosidega pohla 

kasvukohatüübi III ja IV boniteedis (Kiviste 1987) 
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Joonis 9. Männi loodusliku uuenduse aastane kõrguse juurdekasv sõltuvalt ülarinde 

rinnaspindalast erinevates klassides (madal < 13 m2/ha; keskmine 13 kuni 21 m2/ha; kõrge 

> 21 m2/ha) ja võrdlus männinoorendike kõrguse juurdekasvu prognoosidega pohla 

kasvukohatüübi III ja IV boniteedis (Kiviste 1987) 

3.2. Hariliku männi uuendus veerraiel sambliku kasvukohatüübis 

Surju metsandiku kvartalil SJ278 paiknevad kolm põhja-lõuna suunalist veerraie veergu, 

millele on rajatud kolm ristkülikukujulist (lisa 2) püsitükki. Veergude ja vastavalt ka 

proovialade laius on 30 meetrit. Mõõtmiste eesmärgiks oli anda hinnang vanametsa serva 

mõju ulatusele loodusliku uuenduse käigus tekkinud puude kõrguskasvule. Teadaolevalt 

tehti sellel eraldusel veerraie enne 1979. aastat, täpne aasta pole teada. Loodusliku uuenduse 

täpset vanust on raske hinnata, sest arengult on veerul kasvav noor mets latiealine ja 
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laasumise tulemusel pole alumisi oksakodarikke võimalik täpselt määrata. Kordusmõõtmise 

andmetel, 2013. aastal, oli noorte puude keskmine rinnasdiameeter 7,3 cm ja maksimaalne 

14 cm (tabel 12). Piirtihedusel kasvanud noores puistus on toimunud intensiivne 

isehõrenemine, mille tulemusel on puude arvukus langenud 13 aastaga rohkem kui poole 

võrra (tabel 12). Hooldusraieid veergudel tehtud ei ole. Loodusliku uuenduse arvukus 2000. 

aastal oli 6078 tk/ha, aastaks 2013 oli säilinud 2981 tk/ha. Puude omavahelise konkurentsi 

kinnituseks on kiratsevate ehk kasvus alla jäänud puude suur osakaal, mis ulatus 2000. aastal 

20%-ni. 2013. aasta mõõtmistulemuste põhjal oli männi loodusliku uuenduse keskmine 

kõrgus 8,7 meetrit, mis on sarnane IV boniteedi männiku keskmisele kõrgusele vanuses 40 

aastat (Kiviste 1987).  

Tabel 12. Samblikumänniku veerraie uuenduse arvukus (N, tk/ha), kiratsevate puude osakaal (%), 

keskmine kõrgus (H, m) ja keskmine rinnasdiameeter (D, cm) aastal 2000 (Kõresaar 2003) ja 2013 

Proovitüki nr. 

2000 2013 

N 

(tk/ha) 

Kiratsevate 

puude osakaal 

(%) 

H (m) D (cm) 
N 

(tk/ha) 

16 6367 19% 9,0 8,8 3200 

17 8433 12% 8,7 7,8 3374 

28 3433 20% 8,4 5,3 2370 

Keskmine: 6078 17% 8,7 7,3 2981 

Vanametsa servaefekti mõju uuenduse kõrguse kasvule kirjeldab joonis 10. Kirjanduse 

andmetel loetakse serva mõju ulatuseks poolt vanametsa kõrgust, kõige intensiivsemalt 

avaldub see kuni 5 meetri kauguseni (Siipilehto 2006). Joonise 11 põhjal võib täheldada 

tugevat trendi, kus kaugenedes vanast metsast, tõuseb puude kõrguskasv. 
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Joonis 10. Vanametsa kaugus ja männi loodusliku uuenduse kõrgus veerraiel 

 

Joonis 11. Vanametsa kauguse mõju looduslikule männiuuendusele veerraiel kaugusel 1 

kuni 8 meetrit (a) ja kaugusel 8 kuni 15 meetrit (b) 
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Servaefekti mõju selgitamiseks jagati uuendus kahte rühma: servast kuni 8 m ja 8–15 m 

(joonis 11). Joonisel 11a on loodusliku männiuuenduse kasvukiirus mõjutatud vanametsa 

kaugusest esimesel 8 meetril (p = 0,010). Mõju kaob aga kauguses 8 kuni 15 meetrit (p = 

0,336). Sarnane tulemus saadi ka Soome uuringutes, kus vana metsa kaugus omas männi 

uuenduse kasvule mõju 6 kuni 8 meetrini (Ruuska et al. 2008). Puude parem kõrguskasv 

vanast metsast kaugenedes on põhjendatav vanade puude väheneva juurkonkurentsi mõjuga, 

mis Põhjamaades läbiviidud uurimustes võib ulatuda kuni 10 meetrini (Valkonen 2000; 

Elfving, Jakobsson 2000; Ruuska et al. 2008).  
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

Magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade turberaiete rakendamise tulemustest Uulu-

Rannametsa luitemännikutesse rajatud püsikatsealade kordusmõõtmiste analüüsi põhjal.  

Magistritöö koostamise käigus teostati kordusmõõtmised Priit Kõresaare poolt 2000. aastal 

mõõdetud proovitükkidel ning uuendati nende tähistus looduses. Mõõtmisandmete ja 

kirjanduse analüüsi põhjal võib teha järgmised järeldused ja anda soovitused: 

1. Korduvad aegjärksed ja valikraied on taganud luitemännikutes männi uuenduse 

tekke, kuid suurema vanametsa täiusega (rinnaspindalaga) aladel on uuenduse teke 

ja puude kõrguskasv pidurdatud. 

2. Täiusel kuni 20–30% ja/või puistu ristlõikepindalaga alla 13 m2/ha on tekkinud 

uuenduse kõrguskasv lähedane IV boniteedi lageraiejärgse männinoorendike 

kõrguskasvuga. Täiusel 40–60% (rinnaspindala 13 kuni 21 m2/ha) on uuenduse 

kõrguskasv oluliselt pidurdatud. Vanametsa suurema rinnaspindala korral suurenes 

ka kiratsevate puude osakaal kogu uuenduse arvust. 

3. Lisaks valgusele konkureerivad uuenduse taimed ka juurte kaudu ülarinde puudega. 

Väheviljakatel aladel omab juurkonkurents tugevat mõju ulatudes veerraie korral 6–

8 meetrini vanametsa servast. Väheviljakatel muldadel võib toitainete ja vee 

kättesaadavuse mõju noorte puude kasvule pidada esmatähtsaks. Juurkonkurentsi 

mõju uuenduse tekkele ja kasvule tuleb arvestada lisaks turberaietele ka valikraietega 

majandatavates püsimetsades. 

4. Korduvad turbe- ja valikraied mitme aastakümne jooksul võimaldavad kujundada 

mitmerindelisi ja erivanuselisi puistuid, ühildades piiranguvööndi metsades 

puiduvarumise ja vanametsa elementide pikaajalise puistu koosseisus hoidmise 

eesmärgi. 

5. Majandusmetsades, kus lageraie on lubatud, on oluline turberaiel vanametsa tugev 

harvendamine juba turberaie esimesel etapil saavutamaks uuenduse kiire teke ja 

elujõulisus eesmärgiga tagada metsa looduslähedane ja ökonoomne uuendamine. 

6. Turberaiel tekkinud uuenduse hooldamisel tuleb teha valgustusraie põhimõttel 

hooldusraieid puistu liigilise koosseisu kujundamiseks ja uuenduse tiheduse 
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reguleerimiseks tagamaks metsa edukas uuenemine sobiva puuliigiga ja koosnevana 

elujõulistest puudest.  

7. Uulu-Rannametsa kaitsealustes luitemännikutes tuleks kaitseala valitsejalt taotleda 

luba turberaiete rakendamise jätkamiseks nii näidispüsiproovialadel kui ka 

ulatuslikumalt uuendatavates puistutes.  

8. Magistritöö põhjal on võimalik teha rida ettepanekuid turberaieid käsitlevate 

regulatsiooniaktide (Metsaseadus ja Metsa majandamise eeskiri) muutmiseks või 

muutmisettepanekute toetamiseks, mis magistritöö valmimise ajal on Riigikogus 

menetlemisel: 

 turberaieid reguleeriv seadusandlus on kehtival kujul liiga detailne ja kehtivad 

piirangud ei võimalda nende edukat rakendamist; 

 valikraie ja turberaied võiksid kuuluda ühte uuendusraiete rühma; 

 aegjärkse raie esimese raiejärgu järgset lubatavat täiust tuleks vähendada seniselt 

50-lt protsndilt 25–30%-le tagamaks uuenduse edukas teke ja kasv; 

 kehtiv valikraiejägne puistu minimaalne lubatav ristlõikepindala on liiga kõrge 

tagamaks puude uuenemist püsimetsas; 

 kavandades valik- või turberaiet erivanuselise struktuuriga metsades tuleks 

normdokumentides kasutada täiuse asemel puistu rinnaspindala vältimaks 

segadust puistu vanuse määramisel ja kõrguse mõõtmisel ning selle põhjal täiuse 

määramisel. 

Kokkuvõtvalt soovitab magistritöö autor uuritud luitemännikutes säilitada näidiskatsealad ja 

teha neis ka tulevikus kordusraieid ning kordusmõõtmisi. Uulu-Rannametsa luitemännikud, 

nende pikaajaline majandamine ja kaitsmine on näide edukast võimalusest ühildada metsade 

maastikuline, rekreatsiooniline, elupaigaline, majanduslik ja kultuuriline väärtus. 
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SUMMARY 

The aim of the Master’s thesis is to give an overview of the effects of using shelterwood 

cutting methods on pine forest regeneration. The study is based on the analysis of repeated 

measurements in long-term experimental areas in Uulu-Rannametsa dune pine forests.  

During the course of the study, sample plots measured by P. Kõresaar in year 2000 (Kõresaar 

2003) were re-measured in order to describe the changes in overstrory structure and in 

natural regeneration characteristics. Based on the measurement results and the synthesis of 

literature the following conclusions and recommendations can be made: 

1. Continuous uniform shelterwood and selection cuttings have ensured successful 

Scots pine (Pinus sylvestris) regeneration in the dune pine forests. However, the 

height growth of natural regeneration was inhibited in the old-growth forests with 

higher relative overstory density (basal area).  

2. In the areas with relative overstory density of up to 20–30% and/or with basal area 

of less than 13m2/ha, the height growth of pine natural regeneration was similar to 

height growth in post-clearcut pine stands in the IV site quality class. The height 

growth was significantly inhibited in the areas with relative overstory density from 

40–60% (basal area from 13–21 m2/ha). In the case of higher basal area of the 

overstory, also the quality of pine regeneration was lower. 

3. In addition to competing for light, the young trees also compete with overstorey trees 

for the available resources in soil. In less fertile areas, the root competition in the 

case of shelterwood cutting had a strong impact and could extend up to 6–8 m from 

the edge of old-growth forest. The availability of nutrients and water in less fertile 

soils is the main factor affecting the growth of natural regeneration. The impact of 

root competition on the regeneration should also be considered when applying 

selection cutting methods in continuous cover forests.  

4. Applying shelterwood and selective cutting methods continuously during many 

decades enable to develop multi-layered and uneven-aged stands, combining both 

the goals of timber production and nature protection in forests under management 

restrictions.  

5. To ensure close-to-nature and low-cost forest regeneration in managed forests, it is 
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important to achieve a vigorous regeneration, reached through intensive thinning of 

old-growth forests during the first stage of the shelterwood cutting system.  

6. In order to ensure successful regeneration with suitable tree species, it is 

recommended to use the principles from pre-commercial thinning also for the 

regeneration development under shelterwood cuttings where the aims is to select the 

most suitable tree species for the given stand and to regulate its density.   

7. It is suggested to apply for a permission from the owner of protection area to continue 

shelterwood cutting methods in long-term experimental sample plots as well as in 

general stands under management in the protected dune pine forests of Uulu-

Rannametsa.  

8. Based on the results from the current thesis, several recommendations and proposals 

for amendments in the regulatory provisions concerning shelterwood cutting systems 

and selective logging in the Estonian „Forest Act“(currently being processed in the 

Parliament) were provided: 

 The current legislation that regulates shelterwood cutting systems is too 

detailed and the restrictions do not enable the successful implementation of 

these systems; 

 Selective cutting and shelterwood cuttings should both belong to the same 

classification under regeneration cutting methods; 

 To ensure successful regeneration and growth, the minimum allowed relative 

density in overstorey after the first cutting stage in uniform shelterwood 

cutting system should be decreased from 50% to 25–30%;  

 The minimum allowed overstory basal area after selective cutting is currently 

set too high to ensure a succesful regeneration of trees in continuous cover 

forests; 

 When planning selective or shelterwood cutting in uneven-aged forests, 

overstory „basal area of stands“ instead of „relative stand density“ should be 

used in regulatory documents to avoid the confusion and mistakes during the 

determination of age and height of stand.  

In conclusion, the author of this thesis suggests to maintain the studied experimental sample 

plots in dune pine forests and to continue with repeated cuttings and measurements also in 

the future. Uulu-Rannametsa dune pine forests and their long-term management and 
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protection is a great example of combining successfully the values of the forests related to 

the landscape, recreation, habitat, economy and culture.  
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Lisa 1. Transektide paiknemine proovitükil aegjärksel raiel vastavalt proovitüki 

mõõtmetele 

A) Proovitükk mõõtmetega 40 x 80 m. 

B) Proovitükk mõõtmetega 40 x 100 m. 
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C) Prooviala mõõtmetega 30 x 100 m. 

 

D) Prooviala mõõtmetega 25 x 120 m. 

E) Prooviala mõõtmetega 50 x 80 m. 
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Lisa 2. Transektide paiknemine veerraie proovitükil mõõtmetega 100 x 30 m 
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