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1. Sissejuhatus 
 

Käesolev uurimistöö käsitleb eelkõige vöötaudide tekitajate (Mycosphaerella spp.) seire ja 

diagnostika põhimõtteid. Tegelikult ongi vöötaudide looduses tuvastamine ja ka laboratoorselt 

nende haigusetekitajate määramine keeruline ja raske. Põhjus on asjaolus, et vöötaudi 

tekitavad liigid kuuluvad ühte keerukasse perekonda (Mycosphaerella) ning nende välised 

sümptomid on tihti väga sarnased, kuid kahjustused puudele erinevad. Haigusetekitajate 

määramise küsimusi üritas käesolev uurimistöö lahendada. 

Uurimistöö üks olulisemaid eesmärke oli jälgida ning analüüsida, milline on invasiivsete 

vöötaudide levik meie metsades, haljastusaladel ja arboreetumites. Eelkõige seirati 

karantiinset ja ohtlikku haigust pruunvöötaudi (tekitaja Mycosphaerella dearnessii, anamorf 

Lecanosticta acicola) tema Eestis esmaavastamise kohas Tallinna Botaanikaaias (TBA) ning 

püüti leida teisigi võimalikke haiguskoldeid mujal Eestis ja ka Põhja-Lätis. On ju tegemist 

nimetatud haiguse ilmselt lõunast põhja suunas toimuva areaali laienemisega. Oluline oli 

teada saada, kas pruunvöötaud on levinud jätkuvalt ainult TBA-s, kuhu ta ilmselt 

eksootmänniliikidega kogemata sisse toodi, või on seda haigust juba lõuna poolt jõudnud ka 

mujale Eestis ning, teisest küljest, kas haigusetekitaja on levinud välja TBA piiridest. 

Vöötaudide tekitajad on nii kaugel põhjas nende jaoks täiesti uues keskkonnas ja patogeeni 

käitumine teadmata, seepärast analüüsiti vastavate haigustekitajaid levitavate eoste  

sporulatsiooni (s.o. eoste produktsiooni), eelkõige millest lähtuvad tõrjepõhimõtted nimetatud 

ohtlike vöötaudide vastu. 

Teadaolevalt levib Euroopas kaks punavöötaudi tekitajat Dothistroma septosporum 

(teleomorf ehk suguline arengujärk Mycosphaerella pini) ja Dothistroma pini (teleomorf 

teadmata). Viimast pole Eestis veel leitud, tema olemasolu meil kontrolliti molekulaarseid 

meetodeid kasutades. 

 

Käesoleva töö üks eesmärke oli ka lühikese ja võimalikult praktilise männi okkahaiguste 

määraja koostamine. 

 

Käesolev projekt on olnud suureks abiks rahvusvahelises meie osalemisel rahvusvahelises 

COST projektis DIAROD ja Eesti poolse sisuka teadustöö tegemisel selle raames. Suurimad 

tänud rahastajale Keskkonnainvesteeringute Keskusele. 
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2. Materjal ja metoodika  
 

2.1. Katsealade valik ja monitooring 

2.1.1. Katsealade valik ja haigusproovid (üleriigiline seirevõrk, püsivaatlusalad) 

 

Kogu Eesti territooriumilt koguti proove noortest hariliku männi (Pinus sylvestris L.) 

puistutest (vanuses 5-15 aastat) selliselt, et ühe maakonna kohta tuleks vähemalt 2 

analüüsipuistut. Seega jätkati juba välja töötatud seirevõrgustikust proovide kogumist (vt. 

Hanso ja Drenkhan 2009). 2012. aastal koguti okkaproove 60 hariliku männi analüüsipuistust 

ja kõikjalt, kus neid kasvamas leiti, ka eksootmändidelt. Seniste uurimistulemuste alusel on 

eksootmännid uute haiguste esimeseks kasvulavaks. Enamasti koguti haigusproove erinevatelt 

eksootidelt Tallinna Botaanikaaiast, kokku 8 liigilt (Pinus nigra, P. mugo var pumilio, P. 

mugo, P. leucodermis, P. ponderosa, P. uncinata, P. contorta var latifolia, P. x rotundata). 

Enamus 2013. aastal kogutud proove pärinesid eelmisel aastal määratud püsivaatluskohtadest, 

s.o kokku 62 proovivõtukohast. Kahe aasta jooksul võeti okkaproove kokku 68 erinevast 

püsivaatluskohast (vt. joonised 6 ja 7). Kõik okkaproovid allutati hiljem (seni hoiti proove 

sügavkülmas, -20°C) laboratoorsele analüüsile mikroskopeerimise või sageli ka puhas-

kultuuri isoleerimise meetodil ning molekulaarmeetoditel. 

 

Juba alates 2009. aastast olime Rahvusvahelise punavöötaudi populatsiooniuuringu 

tarvis kogunud proove kahest püsivaatluskohast Lõuna-Eestis, s.o Kongutast Tartumaal ja 

Kautsist Võrumaalt. Kokku on Kongutalt isoleeritud 15 ja Kautsist 40 puhaskultuuri. Töö 

tulemused ilmusid rahvusvahelises ajakirjas tänavu ning on esitatud peatükis 3.4. 

Järgneva võrdleva punavöötaudi populatsioonianalüüsi jaoks koguti samadest 

püsivaatluskohtadest kordusproove 2012. ja 2013. aastal, kokku isoleeriti uurimistöö jaoks 42 

puhaskultuuri.  

 

Seenpatogeenide (s.o Mycosphaerella dearnessii ja M. pini) pidevaks jälgimiseks ja proovide 

kogumiseks otsiti välja sobivad püsivaatlusalad. Käesoleva projektiga seonduvalt koguti 

proove enamasti neljalt alalt (s.o Tallinna Botaanikaaed, Külitse, Vasula ja Haabsaare) 

perioodil jaanuarist 2012 kuni oktoobrini 2013 vähemalt üks kord kalendrikuu kohta. 
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Lühemal perioodil koguti proove lisaks veel neljalt katsealalt, kokku 27 proovi: Lasilast, 

Lääne-Virumaalt koguti proove perioodil 09.09.12 - 19.04.13, Põlvamaalt kahelt vaatlusalalt 

(Kiidjärve ja Ahja jõe ürgorust) koguti proove perioodil 18.09.2011 - 01.12.2011 ning Tartu 

linna Dendropargist perioodil 01.08.2013 – 31.10.2013. Püsivaatlusaladelt koguti ja analüüsiti 

aga 360 haigusproovi.  

 

Püsivaatlusalad kokkuvõtvalt olid järgmised: 

  

a. Tallinna Botaanikaed; 

b. Külitse, Tartumaa; 

c. Vasula, Tartumaa; 

d. Haabsaare, Võrumaa; 

e. Lasila, Lääne-Virumaa; 

f. Kiidjärve, Põlvamaa; 

g. Ahja-jõe Ürgoru maastikukaitseala, Põlvamaa; 

h. Dendropark, Tartu linn. 

 

2.1.2. Okastiku hinnangud 

 

Okastiku hinnanguid tehti selleks, et analüüsida mitmeaastase andmestiku baasil harilikul 

männil puud toitva okastiku dünaamikat uute invasiivsete haiguste foonil. Kas ja kuivõrd uus 

okkahaiguste situatsioon mõjutab olulisima puid „toitva” okastikukomponendi, s.o. eriti just 

eelmise ja üle-eelmise aasta okka-aastakäikude seisundit. Selleks hinnati juba varem 

väljatöötatud metoodika alusel visuaalselt okastiku seisundit peatüvel (vt. joonis 1). 2013. 

aastal hinnati kogu Eestis ja Põhja-Lätis okastikku kokku 47 erinevas puistus või puude 

grupis, igas proovikohas hinnati ca 10 puud, kokku 750 puud. Varasemalt oli analoogselt 

hinnatud 2008. aastal 62 puistut (või puude gruppi), kokku aga 1249 puu okastiku seisundit. 

2009.a hinnati kokku 56 puistut (või puude gruppi), kokku  aga 1119 männi okastikku. 2010. 

a hinnati 57 puistut (või puude gruppi), kokku aga 1125 männi okastikku. 2011. a hinnati 22 

puistut (või puude gruppi), kokku aga 436 männi okastikku. Hinnatud puude vanus jäi 

vahemikku 5-15 aastat. 2013.a hinnati okastikku ajavahemikus septembrist oktoobrini, 

enamus siiski oktoobris.  
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Okaste püsivust hinnati visuaalselt kogu männi peatüvelt ja tunnuse ühikuks oli 

okastusaste (e. okka-aastakäik). Tunnus “okastusaste” hinnatakse uuritava puu teatud 

aastavõrse kohta. Kui uuritaval aastavõrsel on kõik okkad säilinud (100% alles) on hinnang 

1,0 okastusastet; 75% korral on okastusaste 0,75; 50% korral on okastusaste 0,5, jne. 

Alloleval joonisel 2 on näha, kuidas hinnati mitmeaastasel tüvevõrsel visuaalselt okastusastet. 

Joonisel 2 näitena esitatud juhul saadi uuritava aasta okastusastmeks ehk okka-aastakäiguks 

2,25 (s.o. 1,0+0,75+0,5=2,25 astet).   

 

 

Joonis 1. Näide okaste püsivuse ehk okka-aastakäikude hindamisest. 

 

2.1.3. Katsealad ja haigusproovid välisriikidest 

 

Töö kaugemaks eesmärgiks oli leida teaduslikult põhjendatult võimalikke lähtetsenterid-

asukohamaid invasiivsete haigusetekitajate saabumisel Eestisse. Kokku koguti proove 5 

välisriigist - Lätist, Ukrainast, Venemaalt, Soomest ja Tšehhist. Läti Vabariigist koguti 

sümptomaatilisi haigusproove kokku 75 erinevast kohast, s.h kolmest kohast koguti proove ka 

haigustekitaja populatsiooni analüüsideks. Viimaste töömaht on suurusjärgu võrra  suurem kui 

tavaproovide analüüsimisel. 2012. ja 2013. aasta jooksul koguti enamus haigusproove 

harilikult männilt, lisaks aga ka eksoot-okaspuuliikidelt. 

Lõuna-Ukrainast (Kinburni poolsaarelt ja Hersoni linna ligidalt) koguti septembris 2013 

Krimmi männilt (Pinus pallasiana) sümptomaatilisi haigusproove 5 erinevast asukohast. 

Kokku koguti sealt 20 sümptomaatilist haigusproovi. Kõigist neist proovidest on isoleeritud 

ka patogeenide puhaskultuurid. 

Sankt-Peterburi regioonist Venemaalt koguti haigusproove 7 erinevast asukohast 13. ja 14. 

novembril 2013 järgnevalt: 3 parki Sankt-Peterburi linnas (s.o St. Peterburi Metsatehnilise 

Ülikooli park, Botaanikaaia park ja Sosnovka park) ning 4 hariliku männi puistut väljaspool 

St. Peterburi linna. Sealjuures koguti kahest hariliku männi puistust proove ka haigusetekitaja 

populatsiooniuuringuteks. 
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Soomest ja Tšehhist olid proovid kogutud aga juba 2008. ja 2009. aastal ja eriti just 

punavöötaudi populatsioonianalüüsi tarvis. Võimalikuks peeti nimetatud haiguse saabumist 

meile ka Kesk-Euroopast ja edasilevimist meilt Soome. Puhaskultuure isoleeriti kokku 

Soomest 30 ja Tšehhist 19, vt. tulemusi peatükis 3.4. 

  

2.2. Laboratoorsed mikrobioloogilised uurimustööd 

 

Laboratoorsed tööd tehti EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi Metsapatoloogia ja -

geneetika laboris Tartus, aadressil Kreutzwaldi 5, 0B3. 

Käesoleva projekti raames mikroskopeeriti, isoleeriti puhaskultuuri ja tehti DNA analüüsid 

mitte ainult vöötaudide ja okkahaigustega piirdudes, vaid analüüsiti ka teisi haigusetekitajaid 

mändide võrsetelt, käbidelt (mitmete ohtlike okaste ja võrsete haiguste levitajaiks võivad olla 

ka käbid!), aga veel ka teistelt peremeestaimedelt, nagu kuused, kadakad, nulud jne. 

Mikroskopeerimiseks kasutati mikroskoopi Nikon Eclipse 50i (Jaapan), eostest tehti fotod 

programmiga NIS-Elements D 4.12.  

Puhaskultuuride meetodi tulemuseks on steriilses keskkonnas kunstlikul söötmel välja 

kasvatatud seenpatogeen. Eesmärgiks on määrata mütseeli, eoste või viljakehade järgi 

kindlaks seal kasvav seeneliik ning teiseks tuvastada haigussümptomite tekitaja. Söötme 

koostis oleneb sellest, milliseid liike tahetakse välja kasvatada. Antud uuringus kasutati 

söötmena 2 %-list virdeagarit ja nn. okkaagarit. 

Mikroskopeerimisel loeti proov positiivseks juhul kui leiti haigustekitaja viljakeha ja 

identifitseeriti eoste liigiline kuuluvus, vajadusel tehti ebaselgetele proovidele täiendavalt ka  

molekulaaranalüüsil põhinev liigi määrang (vt. peatükk 2.3). 

Vöötaudi tekitajate sporulatsiooni hindamiseks tehti ühest ja samast proovist mikroskoobi all 

sama suurendusega 3 preparaati, iga preparaadi jaoks kasutati 2-3 juhuslikult okkalt valitud 

kolme viljakeha. Igast preparaadist tehti kolm fotot suurendusega 600x. Piltidelt loendati 

eosed ning arvutati keskmine eoste hulk 9 foto kohta. Okkad prepareerimiseks võeti kogutud 

proovidest juhuslikult. 
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2.3. Molekulaarsed (DNA) uuringud 

2.3.1. DNA eraldamine  

 

DNA-d saab eraldada seenpatogeeni puhaskultuurist või viljakehast. Selleks viidi 

seenpatogeeni mütseel steriilsetes tingimustes MCT-150-C või MCT-200-C tuubi, viljakeha 

aga MCT-200-C tuubi ning säilitati sügavkülmas (-20ºC) kuni DNA eraldamiseni. 

DNA eraldamiseks kasutati spetsiaalset seentele mõeldud kit’i E.Z.N.A. FUNGAL DNA Mini 

Kit (Omega Bio-Tek, Inc.). Eraldamisel järgiti spetsiaalset tootjapoolset protokolli ning 

eraldatud DNA säilitati kuni PCR segu valmistamiseni sügavkülmikus temperatuuril -20ºC.  

 

2.3.2. PCR segu valmistamine ja molekulaarsed uuringud  

 

Seente universaalpraimeritega PCR segu valmistamine:  

 PCR reaktsiooniks kasutati valmis segu 5x HOT FIREPol Blend Master Mix Ready to Load 

with 10mM MgCl2 (BioDyne, Solis) 4μl reaktsiooni kohta, lisati 0,5 μl (20 μM) kumbagi 

praimerit (s.o ITS1F ja ITS4), 1 μl DNA-d ja 14 μl destilleeritud vett, et reaktsioonisegu 

lõppkogus oleks 20 μl.  

 

Liigispetsiifilise analüüsi PCR segu valmistamine:  

PCR reaktsiooni segu valmistamiseks kasutati 5U/μl DNA polymerase (BioDyne, Solis)  0,2 

μl, lisati HOT FIREPol 10x Buffer B1 (BioDyne, Solis)  2 μl, 25 mM MgCl2 1,6 μl, 20 mM 

dNTP mix (Solis, BioDyne) 0,2 μl, 20 μM liigispetsiifilist forward ja reverse praimerit 0,4 μl 

(Ioos et al. 2010), Destilleeritud vett 13,2 μl ning DNA-d 2 μl, et reaktsiooni lõppkogus oleks 

20 μl. 

 

Kasutatud praimerid ja nende järjestused olid järgmised: 

 Kõrgemate seenerühmade praimer ITS1F (5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3’) 

(Gardens ja Bruns 1993) ning seente universaalpraimer ITS4 (5’-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) (White et al 1990).  

Dothistroma septosporum liigispetsiifilised praimerid DStub2-f (5’-

CGAACATGGACTGAGCAAAAC-3’) ja DStub2-r (5’-GCACGGCTCTTTCAAATGAC-

3’) (Ioos et al., 2010). 



9 

 

Dothistroma pini liigispetsiifilised praimerid DPtef-F (5’-ATTTTTCGCTGCTCGTCACT-3’) 

ja DPtef-r (5’-CAATGTGAGATGTTCGTCGTG-3’) (Ioos et al., 2010). 

Lecanosticta acicola liigispetsiifilised praimerid LAtef-f (5’-

GCAAATTTTCGCCGTTTATC-3’) ja LAtef-r (5’-TGTGTTCCAAGAGTGCTTGC-3’) 

(Ioos et al 2010). 

 

Uuritava proovi DNA regioonide amplifitseerimised viidi läbi Termotsükleril Biometra, 

TProfessional (Saksamaa).  

 

2.3.3. PCR produkti kontrollimine agaroosgeelis  

 

Esmalt valmistati 2% agaroosgeel, mis sisaldas 2 g agaroosi (SeaKem® LE Agarose, Lonza), 

100 ml 0,5xTBE-d (Trisboraat-EDTA, Sigma) puhvrit ning 9μl etiidiumbromiidi (EtBr, Naxo 

OÜ). Seente universaalpraimeritega PCR’i produkt sisaldas rohelist värvust, seega sai proovid 

kanda kohe geeli, peale viimase tahkumist. Hiljem kasutati siiski värvitut segu. 

Liigispetsiifiliste praimeritega PCR`i produkt oli värvusetu ning segati enne geeli kandmist 6x 

Blue Loading Dye-ga (Naxo OÜ). Seejärel laeti geeli DNA Ladder, DNA fragmendi 

pikkusega vahemikus 100 – 1000bp (Naxo OÜ). Järgnes PCR-i produkti elektroforees 2 % 

agaroosgeelis 75 V pinge juures 55 min. Amplifitseeritud DNA lõigu olemasolu ja vastava 

lõigu pikkus geelil tehti kindlaks UV kiirte all vastava transilluminaatoriga Quantum ST4-

3026/WL/25M. Geelipilti töödeldi tarkvaraga Quantum ST4 Express v16.04.  

 

2.3.4 Haigusetekitaja tüvede DNA sekveneerimine Sangeri meetodil ja ITS 
järjestuste võrdlemine Geenipanga (GENBANK) andmetega 

  

ITS piirkonna järjestused sekveneeriti kas puhaskultuuridest või otse seene viljakehast. 

Vastavad PCR produktide sekveneerimised tehti Eesti Biokeskuses, kus teostati ka DNA 

puhastamine ja ettevalmistustöö sekveneerimsieks. Sekveneerimiseks kasutati praimerit ITS5 

(5’-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’) (White et al 1990). Saadud DNA järjestused 

analüüsiti programmiga Bioedit 7.2.3. Saadud tulemusi võrreldi rahvusvahelises geenipangas 

National Center for Biotechnology Information 2013 olevate andmetega vastavate 

seeneliikide kohta. 
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3. Uurimistöö tulemused 

3.1. Eestis levinud invasiivsed vöötaudid ja teisi uusi haiguse- 
tekitajaid  

3.1.1. Pruunvöötaudi tekitaja (Mycosphaerella dearnessii) leidudest perioodil 
2011-2013  

 

Ajavahemikus 29.04.2011 - 01.12.2011 koguti Eesti Maaülikooli loodusvarade kasutamise ja 

kaitse eriala üliõpilase Kai Kattai magistritöö (Kattai 2012) tarvis nii pruunvöötaudi (M. 

dearnessii) ja punavöötaudi (Mycosphaerella pini) viljakehadega kui ka sümptomiteta okkaid 

(joonis 2) Tallinna Botaanikaaiast, kuid ka kõikidest Eesti maakondadest vähemalt ühest 

asukohast, lisaks veel Põhja-Lätist. Korjamist alustati ajal, mil oli võimalik leida 

süpmtomitega männiokkaid. Proove korjati üle Eesti ja Põhja-Lätist, sest üks töö eesmärkidest 

oli uue karantiinse haigusetekitaja M. dearnessii seire ja uute võimalike nakkuskohtade otsing 

ning ühtlasi ka DNA-põhise liigispetsiifilise praimeri testimine (Kattai 2012).  

 

 

Joonis 2. Pruunvöötaudi liigispetsiifilise praimeriga analüüsitud okkaproovide kogumise 

kohad Eestis ja Põhja-Lätis. 

 



11 

 

M. dearnessii liigispetsiifiliste praimeritega LAtef-R ja LAtef-F (Ioos et al. 2010) testiti  

DNA-põhiselt kokku 68 okkaproovi. Paljudest okkaproovidest eraldatud DNA’d 

agaroosgeelil näitasid ainult üht suhteliselt selget triipu ja 2 hägusat triipu (ingl.k. band), vt. 

proovid nr. 46, 121, 148 ja, 118 (joonis 3). Triipe ei ole näha proovides nr. 59, 83, 149, 188, 

139, 256 ja K (mis võeti kontrolliks) (joonis 3). 

 

Kuna spetsiaalpraimerid LAtef-R ja LAtef-F annavad triibu ainult juhul, kui proovis sisaldub 

M. dearnessii DNA, siis antud töö tulemusena leidis kinnitust oluline fakt, et proovides nr. 46, 

121, 148 ja 118 (joonis 3) oli esindatud eelpool nimetatud karantiinne patogeeniliik.  

 

Kontrollproovina oli reas ka DNA-vaba proov K (joonis 3). Kontroll oli vajalik selleks, et 

kontrollida PCR-i komponentide puhtust ehk et kui kontrollis on vastav triip, siis on 

mingisugune katses osalenud komponent saastunud ja vastavat PCR protsessi tuleb korrata. 

Samuti, et olla veendunud liigispetsiifilise praimeri töökindluses, kasutati kontrollproovina 

kaht eelnevalt määratud seenetüve - nr. 59 (M. pini) ja nr. 83 (Alternaria alternata). 

 

 

 

Joonis 3. M. dearnessii spetsiaalpraimeritega (LAtef-R ja LAtef-F) amplifitseeritud DNA 

lõigud 1%-lises agaroosgeelis. Proov nr. 46 - P. ponderosa okkalt isoleeritud M. dearnessii 

puhaskultuur, korjatud 13.05.2010, Tallinna Botaanikaaed; 59 - P. sylvestris, okkalt 

isoleeritud M. pini puhaskultuur, korjatud 15.03.2011, Külitse, Tartumaa, 83 – kasetaimelt 

isoleeritud Alternaira alternata puhaskultuur Kalevi puukool, Uuemõisa küla, Lääne-Viru 

maakond; 121 – P. ponderosa, okkad, korjatud 17.11.2011, Tallinna Botaanikaaed; 149 – P. 
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uncinata, okkad, korjatud 15.09.2011, Tallinna Botaanikaaed; 148 – P. mugo var. pumilio, 

okkad, korjatud 15.09.2011, Tallinna Botaanikaaed; 118 – P. mugo, okkad, korjatud 17.11.11, 

Pirita Selver, Tallinn; 188 – P. sylvestris, okkad, korjatud 21.10.2011, Värska, Põlvamaa; 139 

– P. x rodundata (alpinaariumi poolne), okkad, korjatud 15.08.11, Tallinna Botaanikaaed; 256 

– P. mugo, okkad, korjatud 07.11.2011, Marana puukool, Pärnumaa. Kontrollproov on  K.  

 

Agaroosgeeli pildi järgi leiab tõestust, et proovides nr. 46, 121, 148 ja 118 on pruunvöötaudi 

tekitaja M. dearnessii (anamorf Lecanosticta acicola) olemas. Seega, 2011. aastal kogutud 

okkaproovide järgi saame kinnitada nimetatud liigi olemasolu ainult Tallinna Botaanikaaiast, 

kuid juba ka Tallinnast Pirita Selveri parklast. Mujale Eestisse polnud nimetatud ohtlik 

karantiinne haigusetekitaja selleks ajaks (s.o 2011. aastaks) veel levinud. Ühtlasi sai edukalt 

testitud ka pruunvöötaudi liigispetsiifiline praimer PCR meetodil, milline on edaspidi 

kasutatav metsapatoloogilises diagnostilises töös. 

 

2012. ja 2013. aastatel jätkati haigusproove kogumist nii harilikult männilt, aga ka paljudelt 

eksootliikidelt suunitlusega tuvastada võimalikke pruunvöötaudi nakkuskoldeid Eestis. 

  

Paljude kogutud proovide hulgas tuvastati pruunvöötaudile viitavate sümptomitega proove ja 

need isoleeriti puhaskultuuri järgnevatest asukohtadest: 

1. Vasula, Tartumaa, mägimänni okkad, proov koguti 20.06.2013; 

2. Tori, Pärnumaa, mägimänni okkad, proov koguti 04.07.2013 . 

 

Tallinna Botaanikaaiast, Vasulast Tartumaalt ja Torilt Pärnumaalt (joonis 4) pärit 

peremeestaimedelt P. ponderosa, P. mugo var pumilio ja P. mugo isoleeritud 

puhaskultuuridest õnnestus DNA-põhiselt ITS piirkonna sekveneerimise järgi kinnitada 

Mycosphaerella dearnessii. Nimetatud proovide tulemused kattuvad 100%-liselt 

rahvusvahelises geenipangas (National Center for Biotechnology Information 2013) 

deponeeritud vastava liigi nukleotiidide järjestustega. 

 

2013. aastal kogutud proovide analüüs viitab värsketele pruunvöötaudi leidudele Eestis, 

seejuures  kohtades ka Tallinna Botaanikaaiast kaugel eemal, mida veel 2011. aasta proovide 

analüüs ei näidanud (joonis 2). Seepärast ei ole võimatu leida kõnealuse invasiivse karantiinse 

pruunvöötaudi uusi leiukohti Eestist edaspidigi. Järelikult peab paika meie poolt ennustatud 

tõsiasi, et pruunvöötaud tuleb punavöötaudi jälgedes (Drenkhan ja Hanso 2009).     
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Info on avaladmisel! 

Joonis 4. Pruunvöötaudi tekitaja Mycosphaerella dearnessii leidude kaart 2013.a. 

 

 

3.1.2. Punavöötaudi tekitaja (Mycosphaerella pini) leidudest perioodil 2011 - 
2013  

 

Punavöötaud avastati Eestist 2006. aasta proovidest ja juba 2008. aastaks oli ta levinud 

üle kogu Eesti (Hanso ja Drenkhan 2008a, 2008b; Drenkhan ja Hanso 2009). 2009. aastal oli 

näha mõningaid  seene taandumise märke visuaalsete tunnuste alusel eelkõige Loode- ja 

Lääne-Eestis (vt. Hanso ja Drenkhan 2009a). Kuid 2010. aastal on punavöötaud taas levinud 

kogu Eestis. 2011. aasta proovide analüüsi tulemustest nähtub, et pisut vähem on positiivseid 

(s.t. metsamajanduse vaatevinklist just vastupidiselt - negatiivseid!) haigusetekitaja leide 

Kirde-Eestist (joonis 5). 2012. aastal kogutud proovide põhjal aga selgub, et keskmisest 

vähem on olnud positiivseid proove eriti Loode-, Põhja- ja Kirde-Eestis (joonis 6), üleüldse 

registreeriti aga vähem positiivseid haigusleide tervikuna Eestis ja Põhja-Lätis. Vaadates 

2013. aastal kogutud proovide analüüse selgub, et punavöötaud on siiski suhteliselt ühtlaselt 

levinud kogu Eesti ulatuses (joonis 7) ning positiivsete proovide hulk on, võrreldes möödunud 

aastaga, kasvanud. Karantiinsete patogeenide erinev esinemissagedus aastate kaupa võib 

tuleneda aastati erinevast ilmastikust. Siiski oluline on märkida, et M. pini-t on, olenemata 

aastast, leitud Lõuna- ja Kagu-Eestis suhteliselt sarnase sagedusega.  

 

Jätkuvalt ei ole õnnestunud Eestis tuvastada punavöötaudi tekitava patogeeni sugulist 

järku ei visuaalselt ega mikroskoobi all ja seda pole seni leitud ka teistest Balti riikidest ega 

ka Fennoskandiast. Punavöötaudi sugulise järgu otsimine on jätkuvalt oluline, sest nimetatud 

küsimus on tõrje seisukohast ülitähtis.  Suguline arengujärk määrab oluliselt ära seene 

kohastumise uutes oludes.           
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Joonis 5. Punavöötaudi tekitaja Mycosphaerella pini levikukaart 2011.a. 

 

 

Joonis 6. Punavöötaudi tekitaja Mycosphaerella pini levikukaart 2012.a. 
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Joonis 7. Punavöötaudi tekitaja Mycosphaerella pini levikukaart 2013.a. 

 

 

 

3.1.2.1. DNA-põhine seire  

 

Punavöötaudi tekitaja M. pini seirel tehti DNA-põhiseid analüüse ehk testiti liigispetsiifilist 

PCR-i. Kokku analüüsiti 120-et visuaalsel hinnangul sümptomaatilist ja sümptomiteta männi 

ja teiste okaspuude okkaproovi, kogutud üle Eesti ja Põhja-Lätist, mis olid kogutud perioodil 

2011-2013.  

DNA analüüsi (s.o liigispetsiifilise PCR abil) tulemusena selgus tõsiasi, et mitmed 

sümptomiteta proovid näitasid ikkagi nakatumist haigusetekitajaga, täpsemalt tuvastati, et 

3,2% kõikidest analüüsitud sümptomiteta okkaproovidest osutusid tegelikult nakatatuteks. 

Teisalt, punavöötaudi tekitaja poolt nakatunud ehk eoseid näidanud okkaproovidest tuvastati 

DNA-põhiselt punavöötaudi tekitaja poolt nakatunuteks 40% ehk 12 proovi 30-st.  

Sellest lähtuvalt on keeruline öelda, miks analüüs liigispetsiifilise PCR abil ei tuvastanud 

patogeeni kõigis sümptomaatilistes okastes. Põhjuseid selleks võib taolisel massproovide 

analüüsil olla mitu, nt. vead proovide ettevalmistamisel, DNA eraldamisel, PCR-analüüsil jne. 

Ei saa välistada aga ka asjaolu, et haigusetekitajaks võib mõnes okkas olla ka mõni lähedane, 



16 

 

kuid mitte identne M. pini´ga Mycosphaerella perekonna liik või on Eestis levinud 

punavöötaudi tekitaja ise sedavõrd geneetiliselt varieeruv, et käesolevas töös kasutatud 

praimerid kõiki patogeeniindiviide ei saanudki tuvastada. Võimalik, et paremate tulemuste 

saamiseks tuleb meil edaspidi ise teha Eestile sobivad liikide tuvastamise DNA-põhised 

praimerid. Alternatiivina võiks juba lähitulevikus proovida konventsionaalse PCR-meetodi 

asemel kasutada ka real-time PCR’i. Võrreldes esimesega peetakse viimast metoodikat 

mitmete teadlaste arvates liikide tuvastamisel tundlikumaks (nt. Ioos et al., 2010). Võrreldes 

aga mõlema meetodi hinda, on real-time PCR oluliselt kallim (Rein Drenkhan’i suulised 

andmed). Edaspidi on kavas võrdlevalt testida mõlema meetodi sobivust metsahaiguste seirel. 

Täiendavalt vt. meie laboris tehtud Priit Kaare magistritööd (Kaare 2013). 

 

3.1.3. Punavöötaudi tekitaja (Dothistroma pini) seirest perioodil 2011-2013  

 

Kuna meil traditsioonilisi (s.o mikroskopeerimine ja puhaskultuur) metoodikaid kasutades ei 

ole meil õnnestunud senini Eestist tuvastada teist punavöötaudi tekitajat Dothistroma pini, siis 

kontrollisime vastava liigi olemasolu liigispetsiifilise PCR-iga ehk testides-otsides kõnealuse 

haigusetekitaja olemasolu DNA-põhiselt. Selleks tehti DNA analüüs D. pini 

esmaavastamiseks 120-le visuaalselt sümptomaatilisele, kuid ka sümptomiteta okkaproovile 

üle kogu Eesti. Selle ulatusliku töö tulemusena selgus, et ükski proovidest positiivset tulemust 

ei andnud. Järelikult, teine ohtlik punavöötaudi tekitaja D. pini käesolevaks ajaks Eestisse 

ilmselt veel ei ole levinud (Kaare 2013). 

DNA-põhine ehk liigispetsiifiline PCR analüüs jääb nimetatud patogeeni 

määramiseks/tuvastamiseks edaspidigi oluliseks, sest neid kaht punavöötaudi tekitajat (D. 

septosporum ja D. pini) on visuaalselt keeruline eristada. D. pini kontrollimine on vajalik 

tulevikuski, sest selle liigi ohtlikkus uues keskkonnas on teadmata. Detailsemalt saab 

tulemustega tutvuda Priit Kaare magistritöös (Kaare 2013).   

 

3.1.4 . Teised uued haigused ja peremeestaimed Eestis 

 

Käesoleva projekti raames, lisaks vöötaudidele registreeriti uurimistöö käigus ka mitmeid teisi 

Eestile uusi seenpatogeene ja/või võeti arvele nende uusi peremeestaimi (vt. tabel 1).  

Mitmelt peremeestaimelt on mõningaid meil juba tuntud patogeene leitud esmakordselt. 

Näiteks, kindlasti väärib rahvusvahelist tähelepanu see, et käesoleva projekti raames isoleeriti 
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Järvseljal Agali dendraariumis hallil nulul (Abies concolor) esmakordselt maailmas 

punavöötaudi esinemine, s.o leid täiesti uuelt peremeestaime perekonnalt. Vastavasisuline 

käsikiri on ilmumas ajakirjas Forest Pathology. 

Lisaks sellele rahvusvahelise kaaluga avastusele leiti veel Eestist esmakordselt hallil nulul üks 

uus roosteseeneliik, punasel tammel aga tüvemädaniku tekitajana lepataelikut (Phellinus alni).  

 

Tabel 1. Käesoleva projekti raames määratud haigusetekitajad ja nende peremeestaimed 

Eestis ja Põhja-Lätis (tabel ei ole täielik, sest info on avaldamisel!). 

Proovi 

kogumise 

kuupäev  Proovivõtu asukoht Peremeestaim Haiguse tekitaja Substraat 

23.12.2011 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

12.09.2012 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

25.09.2012 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

12.10.2012 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas, käbi 

6.12.2012 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

20.12.2012 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

31.01.2013 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

28.03.2013 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

13.06.2013 Järvselja Quercus rubra Phellinus alni (lepataelik) tüvi 

18.06.2013 Tallinn Ulmus glabra Ophiostoma novo-ulmi võrse 

13.09.2013 Viljandimaa ja Võrumaa Picea abies Neonectria fuckeliana tüvi 

10.10.2013 Tallinna Botaanikaaed Pinus nigra Diplodia pinea okas 

11.10.2013 Läti Vabariik (Põhja-Läti) Pinus sylvestris  Diplodia pinea käbi, võrse 

20.11.2013 Pärnumaa, Pärnassaare Pinus peuce Dothistroma septosporum okas 

 

Huvitav on olukord uue invasiivse universaalseks (peremeestaime erinevaid organeid 

kahjustavaks) peetava  haigusetekitajaga Diplodia pinea, sest nimetatud patogeeni leidsime 

esmakordselt Eestis mustalt männilt juba 2008. aastal (Hanso ja Drenkhan 2009b). Kuid 

harilikult männilt leiti patogeeni esmakordselt Vormsi saarelt aruandeaastal 2012, mitte aga 

samalt peremehelt mujalt Eestist. 2013. aasta seisuga aga leiti Diplodia pinea’t juba harilikult 

männilt mitmest paigast Edela-, Lõuna- ja Kagu-Eestis ning ka Põhja-Lätist (joonis 8). See 

näitab selgelt patogeeni levikufrondi edenemist Eestis. 
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Info on avaldamisel! 

Joonis 8. Diplodia pinea leiud harilikult ja eksootmändidelt 2013.a. 

3.2. Pruunvöötaudi tekitaja sporulatsioon ja võimalik tõrjestrateegia 

 

Pruunvöötaudi tekitaja Mycosphaerella dearnessii anamorfse arengustaadiumi Lecanosticta 

acicola eoste ehk koniidide sporulatsiooni intensiivsust määrati selliselt, et loendati koniidide 

hulk mikroskoobi all suurendusel 600x. Vastavalt kirjeldatud metoodikale leiti koniidide 

keskmine arvukus, mille põhjal hinnati antud seenpatogeeni sporulatsiooni kulgu. Antud 

analüüsi mudelpuudeks võeti kaks eksootmändi (Pinus ponderosa ja P. mugo var. pumilio)  

Tallinna Botaanikaaiast, milledel oli tuvastatud kõige enam positiivseid pruunvöötaudi 

nakkusi. Lisaks analüüsiti ka Pinus mugo sümptomaatilisi okkaproove Vasulast, Tartumaalt, 

sest nimetatud puult olime pruunvöötaudi nakkuse juhuslikult avastanud 2012. aasta suvel 

kogutult proovist. Seene jõulisemalt sporuleerivaid viljakehi leiti nimetatud kohast aga alles 

aasta hiljem. 

Kahe aasta jooksul teostatud analüüs näitas, et eksootmändidel Tallinna Botaanikaaias oli 

pruunvöötaudi tekitaja sporulatsioon intensiivseim just augustist detsembrini (joonis 9). 

Märkimisväärne koniidide arvukus registreeriti seal  2012. aasta novembris. 

2013. aastal kogutud proovidest Tallinna Botaanikaaias ei leitud pruunvöötaudi tekitaja 

viljakehi ega koniide (joonis 9). See võib ühtlasi tähendada, et seal teostatud 

mürkkemikaalidega pritsimine võis olla osutunud efektiivseks. 

Tartumaalt pärineva mägimänni pruunvöötaudi nakkusega proovide arv jäi väikeseks. 

Mägimännilt kogutud koniidide arvukuse põhjal  võib siiski hinnata graafiku järgi, et 

kõnealuse patogeeni sporulatsioon saab meil alguse juunis ja lõpeb oktoobris (joonis 9). Kuna 

novembri ja detsembri proove pole kogutud, siis nende kuude kohta info puudub. 

TBA-st kogutud proovide analüüs näitas, et 2011/12 ja 2012/13 talvel ja kevadel 

pruunvöötaudi tekitaja haigusproovides koniide ei olnud, kuigi viljakehad olid. Siiski, 2011. 

aasta kevadel leiti kollaselt männilt ka üksikuid L. acicola koniide. 

Täpsemat hinnangut L. acicola koniidide arvukuse (s.o sporulatsiooni) kohta on praegu veel 

keeruline anda, kuna sümptomaatilisi puid TBA-s on süstemaatiliselt pritsitud fungitsiididega, 

uuest, värskelt avastatud, pritsimata leiukohast on kogutud aga veel liiga vähe proove. 

Seniste uuringute põhjal võib öelda, et pruunvöötaudi tekitaja sporulatsioon Eestis algab 

juunis ja/või juulis ning kestab novembri või isegi detsembrini. Seega tuleks pruunvöötaudi 

tõrjel  alustada profülaktiliste pritsimistega mais, kuid mitte hiljemalt kui juunis.    
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Joonis 9. Lecanosticta acicola koniidide keskmine arvukus Tallinna Botaanikaaia ja 

Tartumaa Vasula okkaproovide põhjal. 

 

3.3. Punavöötaudi sporulatsioon ja tõrjestrateegia 

 

Sarnaselt eelmises alapeatükis pruunvöötaudi tekitajaga analüüsiti ka punavöötaudi tekitaja 

Dothistroma septosporum’i suguta arengujärgu koniidide levimist ehk eoste arvukust, millega  

oli alustatud juba septembris 2010. Haigusproovid pärinesid püsiproovialadelt kahes hariliku 

männi puistus vastavalt Tartu- ja Võrumaal ning ühelt Tartumaa mägimännilt. Analüüsiti 

koniidide keskmist arvukust kalendrikuude kaupa, mille järgi koostati graafikud hariliku- ja 

mägimänni jaoks (joonis 10).  

Analüüsist selgus, et kaks intensiivseimat sporulatsiooniperioodi langesid üllatuslikult 

veebruari- ja märtsikuusse 2011. aastal ning vaid märtsikuusse 2012. aastal. Mägimännilt 

2012. aastast pärinevad proovid näitasid aga intensiivset sporulatsiooni hoopis maikuus. 

Seega avaldus ilmne erinevus punavöötaudi tekitaja sporulatsioonis mägi- ja harilikul männil 

(joonis 10). 

Erinevalt puunvöötaudist toimus punavöötaudi tekitaja sporulatsioon ülatuslikult ka 

talvekuudel, s.o veebruaris ja märtsis. Punavöötaudi tekitaja sopruleeris kahel peremeestaimel 

erinevalt: mägimännil oli haigusetekitaja koniidide tootlus juulist novembrini 2012 peaaegu 

olematu. 2013. aastal oli hariliku männi okastel D. septosporum oma eoseid levitanud enam 

pigem juunis, eelneva kahe aasta juunis oli eoste arv olnud aga minimaalne  (joonis 10). 

Antud töö tulemusena sai selgeks, et eoste arvukus aastati on varieeruv ja sõltub ilmselt 
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tugevalt antud aasta ilmastikutingimustest. Millistest ja kuidas, seda peab aga selgitama 

edaspidine uurimistöö, on ju tegemist üliohtliku karantiinse okkahaigusega! 

Võrreldes pruunvöötaudi tekitajaga on punavöötaudi tekitaja tõrjestrateegia pisut teistsugune, 

nimelt profülaktiliste pritsimistega taimlates tuleb alustada juba kevadel ja mõõdukalt korrata 

pritsimisi kuni sügiseni.  

 

  

 

Joonis 10. Dothistroma septosporum koniidide keskmine arvukus Pinus sylvestris ja Pinus 

mugo okkaproovide põhjal. 

 

3.4. Punavöötaudi tekitaja Dothistroma septosporum Eesti, Soome 
ja Tšehhi populatsioonide geneetiline analüüs 

   

Antud uuringu eemärk oli analüüsida kolmest erinevast riigist kogutud punavöötaudi 

tekitajaid (kokku analüüsiti 104 erinevat puhaskultuuri), et leida, kas punavöötud võis olla 

levinud Põhjalasse just Kesk-Euroopast, kus teda oli registreeritud juba märksa varem kui 

meil. Uurimistöö tulemusena selgus, et geneetiline varieeruvus kolme populatsiooni sees oli 

märkimisväärne, kuid see ei olnud statistiliselt oluline populatsioonide vahel. Tulemused 

kinnitavad minimaalset haigusetekitaja geenide migratsiooni lõunast põhja, kuid ühtki 

omavahel sarnast geeni ei leitud kolme populatsiooni vahel. Veelgi enam, sarnased geenid 

puudusid kahes Eestis analüüsitud punavöö tekitaja populatsioonis. Kusjuures nende (s.o. 

Eestist pärinevate) populatsioonide vahemaa oli vaid ca 90 km. Samas, vaid paar sarnast 

haigusetekitaja geeni esines Tšehhi ja Soome populatsioonides. Niivõrd suur geneetiline 

mitmekesisus Eesti punavöötaudi populatsioonides oli üllatav, sest see viitab kohapeal 

toimunud sugulisele arengule. Seega võib olla võimalik haigustekitaja sugulise arengujärgu 

teke või on toimunud äsjane massiline haigustekitaja invasioon teadmata suunast. Miks 
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teadmata suunast? Aga seepärast, et, nagu selgus, punavöötaudi tekitaja Eestis ja Soomes ei 

seondu geneetiliselt Kesk-Euroopa populatsiooniga (Drenkhan et al. 2013), just sealt aga võis 

eeldada seene sissetungi Eestisse. Haigusetekitaja sugulist arengujärku ei ole veel senini 

saadud mikroskoobi alla ei Eestis ega ka Soomes. Loe täpsemalt viidatud artikli täisteksti 

aruande lisast.             

Eesti katsealadelt isoleeriti aruandeperioodil uued proovid ning kavas on võrrelda vanemaid 

proove praegustega, et näha, kas viimase 5 aasta jooksul on D. septosporumi genoomis 

toimunud muutusi. See aga annaks meile täpsemat informatsiooni patogeeni edaspidise 

võimliku käitumise kohta, vastavalt sellele saaksime aga hinnata ohtu ja täiustada haiguse 

tõrjestrateegiat. 

3.5. Okkahaiguste määraja 

 

Oluline osa käesoleva uurimistöö tulemustes on originaalsete fotodega varustatud olulisemate 

okkahaiguste määraja perekond männil (Pinus). Määraja on kasutatav nii interneti kaudu kui 

ka väljatrükituna paberkandjal. Kõnealune lühike ning praktiline määraja on mõeldud 

kasutamiseks praktikutele ja õppeaines Metsapatoloogia üliõpilastele haigusetekitajate esmase 

diagnoosi andmiseks ja konkreetse haiguse määramiseks väliste tunnuste põhjal. 

 

Määraja on avatav internetis järgmiselt aadressilt: http://ph.emu.ee/~drenkhan/okas/ 

 

3.6. Okastiku hinnangud  

 

Okastiku hinnang tehti hariliku männi peavõrsel asetsevate okaste järgi okastusastmetes. 

Vastav hinnang iseloomustab ka okkahaiguste toime tagajärgi peremeespuudele. 

 

Analüüsist selgus, et kõige suurema okastusastmetega aastad Eestis ja Põhja-Lätis olid 2008., 

2010. ning 2011. a., vastavalt okastusastmete väärtustega 1.6, 1.7 ja 1.7 (tabel 2). Kõige 

väiksema okastusastme väärtustega aastad olid 2009. ja 2013. a., vastavalt 1.4 ja 1.5. Okastiku 

hinnangud kinnitavad suhteliselt ilmekalt, et tõsisemad männi-pudetõve puhanguaastad olid  

meil 2009. ja 2013. aasta.  

Mitme aasta võrdlusena selgub, et kõige viletsama männiokastiku seisundiga maakond oli 

Põlvamaa.

http://ph.emu.ee/~drenkhan/okas/
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Tabel 2. Okastuku hinnangud harilikul männil maakondade kaupa aastatel 2008 - 2011 ja 2013. 

Jrk. Asukoht 

Okaste püsivus 

2008 2009 2010 2011 2013 

Okastus- 

aste 
Viga 

Okastus- 

aste 
Viga Muut 

Okastus- 

aste 
Viga Muut 

Okastus- 

aste 
Viga Muut 

Okastus- 

aste 
Viga Muut 

1 Raplamaa 1,5 0,05 - - - 1,5 0,06 - - - - 1,3 0,06 - 

2 Läänemaa 1,9 0,07 1,7 0,09 -0,2 1,8 0,06 0,1 - - - 1,5 0,14 - 

3 Saaremaa 1,6 0,03 1,1 0,03 -0,5 1,5 0,04 0,4 - - - 1,4 0,05 - 

4 Pärnumaa 1,6 0,03 1,1 0,03 -0,5 1,5 0,04 0,4 - - - 1,4 0,07 - 

5 Viljandimaa 1,7 0,04 1,1 0,04 -0,6 1,7 0,08 0,6 - - - 1,4 0,07 - 

6 Jõgevamaa 1,5 0,05 1,5 0,05 0,0 1,9 0,06 0,4 1,6 0,06 -0,3 1,4 0,07 -0,2 

7 Ida-Virumaa 1,5 0,04 1,6 0,04 0,1 2,0 0,03 0,4 1,6 0,05 -0,4 1,5 0,05 -0,1 

8 Lääne-Virumaa 1,5 0,05 1,9 0,05 0,4 2,1 0,06 0,2 1,8 0,08 -0,3 1,5 0,07 -0,3 

9 Harjumaa 1,4 0,03 1,3 0,04 -0,1 1,9 0,04 0,6 1,6 0,04 -0,3 1,4 0,05 -0,2 

10 Järvamaa 1,7 0,03 1,7 0,04 0,0 2,0 0,03 0,3 1,7 0,05 -0,3 1,5 0,06 -0,2 

11 Hiiumaa 1,7 0,04 - - - 2,1 0,07 - - - - - - - 

12 Tartumaa 1,5 0,03 1,4 0,04 -0,1 - - - - - - 1,7 0,12 - 

13 Valgamaa 1,4 0,05 1,2* 0,05* -0,2* - - - - - - - - - 

14 Võrumaa 1,7 0,04 1,5* 0,04* -0,2* 1,3 0,13 -0,2 - - - 1,4 0,07 - 

15 Põlvamaa 1,4 0,05 1,0 0,09 -0,4 1,0 0,03 0,0 - - - 1,3 0,05 - 

16 Põhja-Läti 1,6 0,04 1,3* 0,05* -0,3* 1,3 0,12 0,0 - - - 1,8 0,04 - 

17 Eesti ja Läti koond 1,6 0,01 1,4 0,01 -0,2 1,7 0,01 0,3 1,7 0,02 -0,3 1,5 0,01 -0,2 

 *Okastiku hinnang on tehtud suve esimesel poolel, pole arvestatud jooksva aasta noori okkaid. 
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Kokkuvõte 
 

Uurimistöö käigus saadi järgmised olulised tulemused: 

1. Karantiinset pruunvöötaudi tekitajat (Mycosphaerella dearnessii anamorf Lecanosticta 

acicola) registreeriti 2011. aasta proovide järgi jätkuvalt Tallinna Botaanikaaiast (TBA), 

väljastpoolt seda aga juba ka Pirita Selveri parklas kasvavalt mägimännilt, s.o umbes 3 

km kauguselt TBA-st. 2013. aastal leiti lisaks eelnevatele haigusetekitajat täiendavalt 

veel kahest kohast: Vasulast, Tartumaalt ja Torilt, Pärnumaalt, needki mägimändidelt. 

Projekti jooksul kinnitati neli pruunvöötaudi leiukohta Eestis, mis näitab seene levikut 

juba ka mujal väljaspool TBA-a.   

2. Testiti DNA-põhiseid liigispetsiifilisi praimereid järgmiste haiguste tuvastamiseks PCR 

meetodil: pruunvöötaudi (M. dearnessii) ja punavöötaudi tekitajad (Dothistroma 

septosporum ja D. pini). Analüüsi tulemusena selgus, et teist punavöötaudi tekitajat D. 

pini Eestis veel ei esine. DNA-põhiste liigispetsiifiliste praimerte abil tuvastati PCR- 

meetodil haigusetekitajaid ka punavöötaudile omaste haigustunnusteta proovidest: 

punavöötaudi tekitaja M. pini analüüsil leiti patogeeni nakkust 3,2%-is kõikidest 

analüüsitud sümptomiteta okkaproovidest. Teisalt, punavöötaudi tekitaja poolt nakatunud 

ehk eoseid näidanud okkaproovidest tuvastati DNA-põhiselt punavöötaudi tekitaja vaid 

40% proovidest ehk 12 proovis 30-st. Viimase põhjusi võis olla mitu, nt. vead proovide 

ettevalmistamisel, DNA eraldamisel, PCR-analüüsil jne. Ei saa välistada mõnda teist 

tekitajat või on Eestis levinud punavöötaudi tekitaja kasutatud praimerite määratud 

järjestusest erinev. Võimalik, et paremate tulemuste saamiseks tuleb edaspidi teha ise 

Eestile sobivad liikide tuvastamise DNA põhised praimerid. Alternatiivina tuleb 

metsahaiguste tuvastamisel katsetada real-time PCR’i. Kindlasti on käesolevas töös 

testitud praimerid kasutatavad vöötaudide tekitajate diagnoosil aga täpsemad kui 

visuaalne vaatlemine ja mikroskopeerimisel rajanev diagnostika. 

3. Pruunvöötaudi tekitaja koniidide sporulatsiooni (s.o eoste produktsioon) analüüsi järgi 

selgus, et sporulatsioon algab juunis ja juulis ning kestab novembri või isegi detsembrini. 

Seega võiks haigusetekitaja tõrjet profülaktiliste pritsimistega alustada juba mais. Kuna 

proovipuud pärinesid Tallinna Botaanikaaiast, kus neid oli vahelduvalt pritsitud 

mürkkemikaalidega, siis ei pruugi sporulatsiooni hinnang olla absoluutselt tõene ning 
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nõuab täiendavaid uurimusi fungitsiididega töötlemata aladel. Viimaseid aga meil veel 

piisavalt pole, metsadele-parkidele õnneks, uurijatele aga õnnetuseks. 

4. Punavöötaudi tekitaja sporulatsiooni hinnates selgus, et kaks intensiivset sporulatsiooni- 

perioodi langesid üllatuslikult veebruari- ja märtsikuusse 2011. aastal ning ainult 

märtsikuusse 2012. aastal. 2013. aastal olid hariliku männi okastel D. septosporum ’i 

viljakehad eoseid enam levitanud pigem juunis, samas eelneva kahe aasta juunis oli eoste 

arv olnud aga minimaalne (vt. joonis 10). Mägimännilt pärinevad proovid näitasid kõrget 

sporulatsiooni aga hoopis mais 2012. Seega on erinevus ilmne punavöötaudi tekitaja 

sporulatsioonis kahel erineval peremeestaimel. Erinevalt pruunvöötaudist toimus 

sporulatsioon punavöötaudi tekitajal ülatuslikult ka talvekuudel, s.o veebruaris ja märtsis. 

Seega eoste arvukus aastati on varieeruv ja sõltub ilmselt ilmastikutingimustest. 

5. Võrreldes pruunvöötaudi tekitajaga on punavöötaudi tekitaja tõrjestrateegia pisut 

teistsugune, nimelt profülaktiliste pritsimistega tuleks alustada juba kevadel ja mõõdukalt 

korrata pritsimisi kuni sügiseni. Millised ilmastikuolud mõjuvad soodsalt vöötaudide 

levimisele on juba järgmise uurimistöö teema. 

6. Käeoleva projekti raames, lisaks vöötaudide uurimisele, leiti esmakordselt Eestis ka 

mitmeid teisi uusi seenpatogeene ja registreeriti nende uusi peremeestaimi. Erilist 

tähelepanu väärib asjaolu, et käesoleva projekti raames isoleeriti maailmas esmakordselt 

Järvseljalt, Agalist pärit halli nulu (Abies concolor) okastelt punavöötaudi tekitaja D. 

septosporum, s.o seene esmaleid uuelt peremeestaimelt ja ühtlasi uuelt perekonnalt (nulg) 

maailmas. 

7. Olulise praktilise väljundina valmis männi okkahaiguste määraja. 

8. Käesoleva projekti toetusel osaleti rahvusvahelises COST projekti DIAROD sisulises 

töös. 
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26 – 28. 

Drenkhan, R., Hantula, J., Vuorinen, M., Jankovský, L., Müller, M.M. 2013. Genetic diversity 

of Dothistroma septosporum in Estonia, Finland and Czech Republic. European Journal 

of Plant Pathology 136: 71 – 85.  

Drenkhan, R. 2013. Uus metsapatoloogia ja -geneetika labor. Eesti Mets 4 (ilmumas). 

Drenkhan, R., Adamson, K., Jürimaa, K., Hanso, M. New host, species and genus for 
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Lisa 3. Lepingulise uurimistöö käigus valminud magistritööd  
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Kattai, K. 2012. Uus ja karantiinne seenhaigus pruunvöötaud (Mycosphaerella dearnessii) 
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Nimetatud magistritööd on kätte saadavad järgmiselt aadressilt 
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Lisa 4. Lepingulise uurimistöö käigus valminud okkahaiguste määraja 

 

Okkahaiguste määrajaga on võimalik tutvuda järgmisel aadressil 

http://ph.emu.ee/~drenkhan/okas/ 

 

 

 

 

http://ph.emu.ee/~drenkhan/artikkel/
http://ph.emu.ee/~drenkhan/Magister/
http://ph.emu.ee/~drenkhan/okas/
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Lisa 5. Lepingulise uurimistöö käigus teiste poolt kirjutatud artikkel ja 

muud infot seoses metsahaigustega 

 

1. Hainas, K. Stressis männid kuivavad otse silma all. Maaleht, 20.juuni 2013. 

Stressis männid kuivavad otse silma all 

Maaleht, 20. juuni 2013 

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/stressis-mannid-kuivavad-otse-silma-

all.d?id=66318404 

 

Kadi Hainas 

 

 
Teadlaste hinnangul ohustab männi-pudetõbi peamiselt noori puid. 

Foto: Sven Arbet  

 

Läinud aasta vihmane suvi lõi soodsad tingimused männihaiguste levikuks. Eriti tugevalt on 

kahjustatud Saaremaa männikud, kus aitaks ainult lageraie.  

 

Roostetavate ja kuivavate kadastike kõrval hakkavad tänavu tavalisest enam silma pruunikaks 

tõmbunud männid. Mõnel pool on puuvõrad lihtsalt kollakad, teistes kohtades oksad okasteta 

ja puud lausa kuivanud. 

Metsapatoloog Rein Drenkhani sõnul on Eesti metsade suur probleem tuntud okkahaiguse, 

männi-pudetõve puhang. Selle tagajärjel muutuvadki männid rebasekarva pruuniks.  

Mida noorema männiga tegu, seda vastuvõtlikum ta on. Vanemaid mände tõbi ei murra. 

Möödunud aasta märg suvi lõi haiguse levikuks soodsad tingimused. Puhanguliselt leviv tõbi 

võib kesta maksimaalselt kaks aastat.  

Taimlates saab haiguse vastu võidelda kemikaalidega, kuid metsas pole võimalik midagi ette 

võtta ning häda tuleb lihtsalt üle elada.  

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/stressis-mannid-kuivavad-otse-silma-all.d?id=66318404
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/stressis-mannid-kuivavad-otse-silma-all.d?id=66318404
http://g4.nh.ee/images/pix/900x585/21c2252e/4ed6451c1d0ce47ff4-66318426.jpg
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Metsad võivad selle tagajärjel välja näha kontrastsemad ja kahjustatumad, kuid Drenkhani 

sõnul Eestis männikutega midagi olulist männi-pudetõve tagajärjel ei juhtu.  

Uued haigused  

Pigem tuleks karta uusi sisse tungivaid haigusi nagu näiteks punavöötaud. Eriti on selle all 

kannatanud mägimännid. Taud on neid nii palju kahjustanud, et puudel ei ole enam okkaid ja 

maharaiumine on möödapääsmatu.  

Ühe hullu arengu näitena toob Drenkhan Šotimaa, kus punavöötaud on möllanud 1960. 

aastatest. Siiamaani elasid puud haiguse üle, kuid nüüd hukkuvad need sadade hektarite 

kaupa. 

Entomoloog ehk putukateadlane Heino Õunap teab rääkida, et Eestis on männikahjustusi eriti 

tugevalt näha Saaremaal Mustjala, Kaarma ja Kärla valdades.  

Nendes piirkondades on lisaks eelnevale põhjuseks männiokastest toituv nõmme-

võrgendivaablane, kelle vastsed lähevad sügisel pinnasesse talvituma. Osadest tulevad 

järgmisel kevadel valmikud, osa jääb aga pinnasesse puhkeseisundisse, mis võib kesta kuni 

seitse aastat. 

Esimene tugev kahjustus avastati 2008. aastal, kannatada saanud pind oli 247 hektari suurune. 

Sellest täielikult raagu oli söödud 118 hektarit.  

2009 kahjustusi ei olnud, kuid pärast seda on nõmme-võrgendivaablase tegevust näha olnud 

kõikidel aastatel. “Võimalik, et tänavu tuleb neid rohkem kui eelmisel aastal,” prognoosib 

Õunap.  

Nõmme-võrgendivaablase tegevuse tagajärjeks on täielikult raagu söödud mänd.  

Puu võib kahjustuse üle elada, kui see tekib vaid ühel aastal. Kui lisandub ka põud või 

juurekahjustus, on puu nõrgestatud ning teised kahjurid viivad ta surmale.  

“Ette võtta ei saa midagi,” leiab Õunap ning nimetab ainsaks abivahendiks lageraiet. “Kui puu 

raiutakse maha, saavad vastsed otsa, kuid kõrvalaladele see suurt ei mõju.” 

Saaremaal Tagamõisa poolsaarel asuv Tagamõisa hoiuala on teine koht, kus võib tänavu 

Õunapi sõnul kahjustusi esineda. Seal tekitab ohtlikku olukorda okkalainelane, kes kahjustab 

peamiselt kuuske.  

Kuna aga kuusekahjustus oli möödunud aastal suur ning puudel selle tagajärjel vähe okkaid, 

on oht, et ründe ohvriks satuvad ka männid.  

Kihelkonna vallas Ranna külas leiti 2012. aastal üheksa hektari suurune ala, kus kuuskedel oli 

söödud vähemalt 90% okstest. Enne seda oli okkalainelase tekitatud ainus teadaolev kahjustus 

1850ndate lõpul Lõuna-Eestis. 

Kehv ilm teeb haigeks 
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Lõuna poolt on Eestisse tulnud aga veel mitmesuguseid haigusi. Möödunud aastal leiti 

Vormsilt pisiseen Diplodia pinea, mis on okkaid, kuid ka võrseid, käbisid ja puitu kahjustava 

haiguse tekitaja.  

Keskkonnaameti metsauuenduse peaspetsialist Eda Tetlov arvab, et männikahjustuste 

põhjustajaks on ka äärmusest äärmusesse kõikuv ilmastik. Pikad põuad ning ebastabiilne ilm 

tekitavad taimele stressi ning selline taim on aldis kahjustustele. 

Rein Drenkhan toob ühe tulevikulahendusena välja ilmamuutusi ehk keskkonnastressi 

paremini taluvate, geneetiliselt tugevamate puuliikide otsimise, mis tähendab omakorda 

metsageneetika ja -patoloogia jõulist edasiliikumist.  

 
 

METSAELU 

Mänd 

- Mänd on Eesti levinuim puuliik: ta katab ligemale 38% Eesti metsamaadest. 

- Kõige rohkem on meil pohla- (24%), mustika- (19%) ja kanarbikumännikuid (13%). 

- Eesti ning teadaolevalt kogu Balti- ja Põhjamaade kõrgeimad männid kasvavad Hendrik 

Relve andmeil Järvseljal (viimased mõõtmised andsid tulemuseks 42,7 m). 

- Männi perekond on okaspuude seas üks liigirikkamaid: üldse tuntakse rohkem kui 100 

männiliiki. 

- Eestis kasvab looduslikult ainult üks neist – harilik mänd (Pinus sylvestris). 

Allikas: Loodusajakiri.ee 
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2. Üks näide kirjavahetusest maaomanikega 

 

 

 


