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Viljakates kasvukohatüüpides kasvavad männikud on juuremädaniku poolt enam 

kahjustatud kui vähem viljakates kasvukohatüüpides. Mädanikud ei ole tihtipeale väliselt 

kergesti aimatavad, seetõttu võib väliselt terveks peetav puistu olla rohkem kahjustunud, 

kui visuaalsel hindamisel oletatakse.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida viljakates (jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla) 

kasvukohatüüpides kasvavate 80 – 105-aastaste majandatavate männikute tervislikku 

seisundit ning selgitada välja, kas puistute elujõulisust on võimalik visuaalselt hinnata. 

Tervisliku seisundi hindamiseks valiti kaheksalt Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide 

võrgustiku püsiproovitükilt terved, jalalseisvad surnud ja riketega puud, mida puuriti 

resistograafiga juurekaelalt ning rinnakõrguselt hindamaks mädaniku esinemist puul.  

Töö tulemustest selgus, et vaid ühel proovitükil kaheksast ei olnud visuaalselt terveks 

hinnatud puud puurimistulemuste põhjal mädanikuga kahjustunud. Uuritavad puistud olid 

rohkem kahjustunud kui ainult vaatlustulemuste põhjal oletada võis, mistõttu ei osutu 

puistu tervisliku seisundi visuaalne hindamine jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla 

kasvukohatüübis mõistlikuks.  

Puistu ja puude tervisliku seisundi võimalikult realistlik hindamine on aga väga oluline 

prognoosimaks metsa kasvu dünaamikat ja puude suremist ning koostamaks täpsemaid 

prognoosimudeleid. Varasemalt ei ole KKPRT võrgustiku püsiproovitükkide tervislikku 

seisundi visuaalset hindamist resistograafi abil kontrollitud. 

Märksõnad: kasvukohatüüp, puistu, resistograaf, püsiproovitükk 
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Pine stands growing at fertile site types are more affected by root-rot causing fungi than 

pine stands that grow at less fertile site types. Fungal diseases are often not easily 

detectable, therefore a stand, that visibly seems to be in healthy condition, may actually be 

altered by several pathogens. 

The aim of this paper is to evaluate the health condition of managed 80 – 105 year old pine 

stands growing at fertile (oxalis and oxalis-vaccinium vitis-idaea) sites and to detect, 

whether it is possible to decide about its viabilty by visible assession. In order to evaluate 

the state of certain pine stands, healthy trees, standing dead trees and trees with defects 

from eight permanent sample plots were assessed. The trees were drilled with resistograph 

at root collar and breast height, in order to detect possible rotting.  

Study showed, that evaluated stands were more affected by diseases than presumed by 

visible assession, therefore it can be said that the health of pine stands at oxalis and oxalis-

vaccinium vitis-idaea forest site can not be determined only by visual assessment. 

More realistic assessment of stand’s and trees health is important in order to predict the 

growth of forest development and possible losses of trees as well as draft better prognosis 

models. This kind of research, with an aim to verify visible assessment of stand`s health at 

permanent forest growth plots with resistograph has not been conducted before. 

Keywords: forest site type, forest stand, resistograph, permanent sample plot 

  



5 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................. 6 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ...................................................................................... 8 

1.1 PUISTU TERVISLIK SEISUND ........................................................................................ 8 

1.2 RESISTOGRAAF – MÄDANIKU TUVASTAMISE VAHEND ................................................. 9 

1.3 OLULISEMAD MÄDANIKUTEKITAJAD EESTIS ............................................................. 10 

1.3.1 Juurepessu (Heterobasidion spp.) üldiseloomustus ........................................ 11 

1.3.2 Külmaseene (Armillaria spp.) üldiseloomustus ............................................... 13 

2. MATERJAL JA METOODIKA .............................................................................. 14 

2.1 PÜSIPROOVITÜKID .................................................................................................... 14 

2.2 PROOVITÜKKIDE VALIK JA ÜLDISELOOMUSTUS ........................................................ 15 

2.2.1 Tervete proovitükkide üldiseloomustus ........................................................... 15 

2.2.2 Kahjustustega proovitükkide üldiseloomustus ................................................ 16 

2.3 VÄLITÖÖD ................................................................................................................ 17 

2.4 ANDMETE ANALÜÜS ................................................................................................. 20 

3. TULEMUSED ............................................................................................................ 22 

4. ARUTELU .................................................................................................................. 26 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................. 29 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................ 30 

 

  



6 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Puistu tervislikku seisundit saab hinnata tema loodusliku uuenemisvõime, puude suremuse 

ja produktiivsuse näitajate abil (Crow 2014). Tavapärasest suurem puude suremus ja 

vähenenud produktiivsus on sageli esimesed märgid puistu tervisliku seisundi 

halvenemisest. Metsade tervislikku seisundit mõjutavad mitmed tegurid, näiteks kliima, 

mulla omadused ja bioloogiline mitmekesisus (Crow 2014). Metsade tervisliku seisundi 

halvenemisega väheneb ka selle vastupanuvõime metsakahjustajatele (Maavara jt 1961).  

 

Majandusmetsades domineerivad ühevanuselised, ühtlase struktuuriga ja madala 

bioloogilise mitmekesisusega puhtpuistud (Etverk jt 2000). Intensiivselt majandatavates 

metsades on olulisteks puude kahjustajateks seenhaigused, eriti juuremädanike tekitajad 

(Hanso ja Hanso 1999). Enamasti on juuremädanikke põhjustavad seened silmale 

nähtamatud (Laflamme 2010). Juuremädanike tekitajad võivad majandusmetsades, kus 

nende laialdane levimine oluliselt takistatud ei ole, põhjustada metsaomanikele olulist 

majanduslikku kahju. Üksnes juurepessu poolt põhjustatud kahju ulatub Euroopas 

ligikaudu 790 miljoni euroni aastas (Drenkhan 2014). 

 

Harilik mänd (Pinus sylvestris) on metsade levinuim puuliik ning männikud võivad olla 

ühed kõrgeima tootlikkusega puistud Eestis (Aastaraamat … 2014). Viljakatel kohtadel 

kasvavad männikud on sageli juuremädanike poolt rohkem kahjustatud kui vähem 

viljakatel kohtadel kasvavad männikud (Ahtijäinen 2014). Puistu nakatumise risk 

juuremädaniku tekitajaga on kõrgem, kui männile lisaks esineb puistus ka harilikku kuuske 

(Picea abies) (Drenkhan 2014).  

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis 

kasvavate 80 – 105-aastaste majandatavate männikute tervislikku seisundit ning välja 

selgitada, kas puistute elujõulisust on võimalik visuaalselt hinnata. Puistu tervisliku 

seisundi uurimine on oluline prognoosimaks uuritavate puistute arengu dünaamikat. 

Tervisliku seisundi hindamiseks on kaheksalt Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide 

(KKPRT) võrgustiku püsiproovitükilt valitud nii terveid, jalalseisvaid surnud kui ka 
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riketega puid. Valitud puud puuriti resistograafiga juurekaelalt ning rinnakõrguselt. Saadud 

andmeid analüüsiti mädaniku poolt puule tekitatud kahjustuse esinemise hindamiseks. 

Saadud tulemusi võrreldi visuaalse hindamise tulemustega ning analüüsiti, kas puude 

tervislikku seisundit on võimalik ilma puurimata hinnata. Samuti hinnati seda, kas 

katsetatud metoodikat on vajalik edaspidi kasutada KKPRT võrgustiku proovitükkide 

mõõtmistel.  

 

Bakalaureusetöö esimeses osas antakse ülevaade kirjandusest - käsitletakse puistu 

tervislikku seisundit ja selle hindamist resistograafi abil, samuti olulisimaid 

mädanikutekitajaid Eesti metsades. Materjali ja metoodika osas iseloomustatakse 

uuritavaid proovitükke, kirjeldatakse välitöid ja tutvustatakse resistograafi andmete 

analüüsi põhimõtet. Töö kolmandas peatükis räägitakse töö tulemustest ning neljanda osa 

moodustab arutelu. 

 

KKPRT mõõtmist on paljude aastate jooksul rahastanud Keskkonnainvesteeringute 

Keskus. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Puistu tervislik seisund 

 

Käesoleval sajandil on metsanduses olulised mitmed probleemid, näiteks kliimamuutus, 

õhu- ja mullasaaste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, mis võivad põhjustada 

metsaökosüsteemide tervisliku seisundi halvenemist (Crow 2014). Metsa tervisliku 

seisundi halvenemisega kahaneb selle vastupanuvõime metsakahjustajate suhtes. Mida 

halvem on konkreetse puu tervislik seisund, seda suurem on oht, et seda asustavad 

erinevad kahjustajad (Maavara jt 1961).  

 

Metsi kahjustavad nii abiootilisted kui biootilised tegurid. Abiootilisteks kahjustajateks on 

tuul, tulekahjud, sademed, äärmuslikud temperatuurid, biootilisteks aga ulukid, 

putukkahjurid, seenhaigused jt (Manion 1981). Tihti põhjustab metsa tervisliku seisundi 

halvenemist inimene, sekkudes metsaökosüsteemi tavapärasesse talitlusse kuivendamise, 

metsa ebaõige majandamise, puude mehaanilise vigastamise ja teiste tegevustega (Sibul 

2006).  

 

Majanduslikust aspektist saab jagada metsi kaheks – looduslikeks ja majandatavateks 

metsadeks. Looduslikud metsad on mosaiiksed, puistud on erineva rindelisuse, vanuselise 

ja liigilise struktuuriga ning puud paiknevad puistus korrapäratult. Looduslik mets on väga 

mitmekesine, seal esineb hulgaliselt erinevaid seene-, taime- ja loomaliike. Vanade ja 

surnud puude osakaal on suur (Laarmann 2007). Hooldamata metsas on puude keskmine 

aastane suremus enam kui kaks korda suurem kui majandatavas metsas (Mändma 2011). 

Surnud puud on erineva kõdunemisastmega, sealjuures on puude väljalangemise põhjuseid 

mitmeid (Laarmann 2007). Puude suremisel mängivad olulist rolli seenpatogeenid, mis 

nõrgemaid puid kahjustavad ja selle arvelt teistele kasvuruumi loovad, kuid loodusliku 

metsa liigirikka koosseisu tõttu ei ole seened võimelised ulatuslikult levima (Manion 

1981). Seenhaigustel on täita looduslikus metsas keskkonnakaitseline roll (Hanso ja Hanso 

1999).  
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Vastupidiselt looduslikele metsadele on majandusmetsad enamasti ühetaolised – puud 

paiknevad ühes rindes, on sarnased oma suuruse ja vanuse poolest ning on samast liigist. 

Paremas tervislikus seisundis majandusmetsades esineb vähe kahjustatud, riketega puid, 

kuna kahjustatud ja surnud puud on enamasti välja raiutud. Metsade majandamisega 

väheneb üldjuhul nende elurikkus (Korjus 2002). Vähenenud elurikkuse tõttu on 

majandusmetsades oht erinevate metsakahjustajate massiliseks levikuks, kaasa arvatud 

seenhaigused, oluliselt suurem kui looduslikes metsades (Kuuba 2004). Vähese 

(mikroorganismidevahelise) konkurentsi tõttu võib seenhaiguste levik muutuda 

epideemiliseks ning põhjustada metsaomanikele ulatuslikku majanduslikku kahju (Hanso 

ja Hanso 2003).  

 

Nii looduslikus kui ka majandatavates puistutes on seenhaigused üheks olulisteks puude 

kahjustajateks ja puude suremise põhjustajateks. Tänu bioloogilisele mitmekesisusele on 

looduslikus metsas patogeeni ja peremeestaime vaheline suhe üldiselt tasakaalus (Manion 

1981). Suurt ohtu võivad seenhaigused kujutada aga majandatavatele metsadele. Eriti 

olulised majandatavate metsade kahjustajad on juuremädanikku põhjustavad 

seenpatogeenid, mida on vaatluse käigus võrdlemisi raske tuvastada, kuid mis põhjustavad 

ulatuslikku kahju puude suremise ja vähenenud juurdekasvu näol (Laflamme 2010). 

 

 

1.2 Resistograaf – mädaniku tuvastamise vahend 

 

Üheks võrdlemisi kiireks, lihtsaks ja odavaks meetodiks hindamaks puude tervislikku 

seisundit on kasutada resistograafi (Kahl jt 2009, Isik ja Li 2013). Resistograaf on vahend 

puidu takistuse mõõtmiseks (Oliva jt 2011). Puu takistus ja tihedus on omavahel tugevas 

korrelatsioonis (Kahl jt 2009, Isik ja Li 2013), mistõttu võib öelda, et puurile mõjuva 

takistuse vähenemine viitab ka puu tiheduse vähenemisele. Puidu takistust mõõdetakse 

elektrooniliselt kontrollitava nõelja mikropuuriga (Rinntech e.K. 2015), kuna puur on 

väikeste mõõtmetega on puurimise mõju puule väike (Mattheck 1997).  

 

Puurimisega paralleelselt prindib puuriga ühendatud seade paberile graafiku, mis 

võimaldab puurimise käigus saada teavet selle kohta, kas puu on mädanikku tekitava 

kahjustajaga nakatunud. Mida nõrgem on puurile mõjuv takistus, seda kaugemale on 
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mädanik arenenud (Ceraldi jt 2001). Kui tiheduse amplituud on võrdlemisi korrapärane, 

siis mädanikku ei esine. Puurimistulemused salvestuvad automaatselt masina mällu ning 

salvestatud andmeid on võimalik arvutisse laadida ja vastavates programmides analüüsida.  

 

Resistograafi on aastate jooksul kasutatud paljudes erinevates valdkondades, sellega on 

uuritud puude juurdekasvu, tervislikku seisundit ja anatoomiat ning seeläbi hinnatud puistu 

kasvutempot (Rinn 1996). Seadmega saab hinnata ka puitkonstruktsioonide mehaanilisi 

omadusi ja püsivust, tuvastades puurimise käigus nii defekte kui kahjustusi (Ceraldi jt 

2001) ning kontrollida vanade puude seisukorda linnahaljastuses ja maanteede ääres 

veendumaks, et puud ei kujuta ohtu inimestele ega nende varale (Kubus 2009, Rinn 1996). 

Eestis on seda seadet viimasel ajal kasutatud näiteks kõdupuidu tiheduse hindamiseks 

(Runnel 2011), samuti saamaks teada, kui suures ulatuses on hariliku kuuse puistud 

juuremädanike tekitajatega viljakates kasvukohatüüpides harvendusraiete järgselt 

nakatunud (Rähn 2014). 

 

Resistograafiga elusaid puid puurides tekib küsimus, kas puur võib mädanikutekitajat 

mädanikuga puult tervele edasi kanda. Kersten ja Schwarze (2004) laboris teostatud 

uuringud näitasid, et mädaniku levimine resistograafi puuri läbi on ebatõenäoline puuri 

väikese läbimõõdu tõttu. Samuti on küsitav resistograafi andmete usaldusväärsus. Rähni 

(2014) andmetel tuvastab resistograaf mädaniku hariliku kuuse tüves 96% juhtudest. 

Resistograafi andmete usaldatavust kinnitab ka Isik ja Li (2003) uuring, kus hinnati puu 

tihedust mahumeetodiga ning võrreldi tulemusi resistograafi andmetega. Siiski tuleb 

meeles pidada, et resistograaf tuvastab mädanikku vaid puuritud alalt ning alati ei pruugi 

puuritud ja mädaniku kahjustusega alad kattuda. 

 

 

1.3 Olulisemad mädanikutekitajad Eestis 

 

Kõige enam põhjustavad Eesti metsades majanduslikku kahju juuremädanikku tekitavad 

seened (Hanso ja Hanso 1999). Olulisemad juuremädanike tekitajad Eestis on juurepess 

(Heterobasidion spp.) ning külmaseen (Armillaria spp.) (Drenkhan 2014). Juuremädanike 

esinemise sagedus ja intensiivsus sõltuvad olulisel määral puu vastupanuvõimest (Bendel 

2006). Seenpatogeenid aeglustavad puude diameetri ja kõrguse juurdekasvu ning tekitavad 
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vee ja toitainete puudust (Manion 1981). Seenhaiguste tegevus võib oluliselt mõjutada 

populatsiooni dünaamikat, muuta puistu koosseisu ja struktuuri (Bendel 2006).  

 

Esmanakkus juurepessuga ja külmaseenega toimub enamasti kändude kaudu (Bendel 

2006). Metsade majandamise käigus luuakse hulgaliselt juuremädanike tekitajatele 

sobivaid kasvusubstraate. Juurepess ja külmaseen tekitavad tsentraalset ja perifeerset juure- 

ja tüvemädanikku (Drenkhan 2014). Põhjustatud kahjustuse tunnused on sarnased - puude 

juured mädanevad, tüvedel esineb vaigujooks ja võra hõreneb, tihti varisevad okkad ja 

lehed enneaegselt ning puude juurdekasv väheneb (Voolma ja Õunap 2000). Puude 

nõrgenemise tagajärjel suureneb tuulemurru ja -heite oht ning võib halveneda puistu 

sanitaarne seisund. 

 

Juuremädanike laialdane levik majandusmetsades tekitab metsaomanikele suurt 

majanduslikku kahju. Üksnes juurepessu tõttu võib metsaomanik kaotada hinnanguliselt 

kuni kolmandiku potentsiaalsest tulust (Drenkhan 2014). Samas on seenhaigustel oluline 

roll metsaökosüsteemides, kus nad on sageli aineringe esimeseks lüliks ning vallandavad 

suktsessiivseid protsesse (Hanso ja Hanso 2003) ning aitavad säilitada bioloogilist 

mitmekesisust (Bendel 2006). 

 

Juba pikka aega on seenpatogeenide uurimist peetud väga oluliseks teemaks. Internetis on 

loodud mitmeid andmebaase, mis võimaldavad tuvastada patogeene näiteks peremeestaime 

ja sümptomite alusel. Üheks neist on Forestry Development andmebaas, mis on alguse 

saanud TD-WEB süsteemist (Thomson jt 1998, Forestry Development 2015). Samuti, 

sisestades liigi ladina- või inglisekeelse nime, annab süsteem vasteks liigikirjelduse koos 

illustreeriva materjaliga.  

 

 

1.3.1 Juurepessu (Heterobasidion spp.) üldiseloomustus 

 

Juurepess levib laialdaselt põhjapoolkera okaspuumetsades (Garbelotto ja Gonthier 2013) 

ning on Eesti metsade olulisim kahjustaja (Hanso ja Hanso 1999). Juurepess tekitab tüve- 

ja juuremädanikku ning põhjustab puude nõrgenemist, puu tiheduse muutuseid, 

juurdekasvu pidurdumist ja puu hukkumist (Hanso ja Drenkhan 2005). Samuti mõjutab 
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juurepess puistu liigilist koosseisu ning metsa suktsessiooni kiirust ja suunda (Garbelotto ja 

Gonthier 2013). Kahjustusi võib väliselt aimata tüükaosa paksenemise või juurepessu 

viljakehade abil, samuti grupiviisiliselt kuivanud puude või tekkinud häilude järgi 

(Ahtijäinen 2014, Drenkhan 2011). 

 

Juurepessu leidub erineva vanusega hariliku kuuse ja hariliku männi enamuspuudega 

puistutes (Piri ja Valkonen 2013). Eestis levib seenhaiguse kaks vormi: kuuse-juurepess 

(Heterobasidion parviporum) ja männi-juurepess (Heterobasidion annosum) (Hanso ja 

Hanso 2003). Mändidel kahjustab juurepess peamiselt juuri, kuuskedel võib mädanik 

levida kuni 12 meetri kõrguseni tüves (Drenkhan 2011). Viimaste uuringute tulemusel 

Eestis leiti, et hariliku kuuse enamusega aladel domineerib kuuse-juurepessu tüvi, samas 

leidub aladelt ka männi-juurepessu ja hariliku männi enamusega aladel männi-juurepessu 

tüvi, kuid leidub ka kuuse-juurepessu (Drenkhan 2014). Juurepessu nakatumise oht on 

oluliselt suurem, kui männipuistus esineb lisaks männile ka harilikku kuuske (Drenkhan 

2014).  

 

Nakatumine juurepessuga võib toimuda eoste levimise teel, eosed nakatavad värskeid 

tüvehaavandeid või kände ja ka seeneniidistiku läbi, mis levib juurekontaktide kaudu (Piri 

ja Valkonen 2013). Juurepess ei ole võimeline vabalt mullas levima (Garbelotto ja 

Gonthier 2013). Seenhaiguste mõju suureneb paralleelselt puistu vanusega, sõltudes 

samaaegselt peapuuliigist, puistu liigilisest koosseisust, mullatüübist, asukohast, 

metsamajandamisel kasutatavast tehnikast ja paljudest teistest teguritest (Garbelotto ja 

Gonthier 2013).  

 

Juurepessust ühe metsapõlvkonna jooksul täielikult vabaneda pole võimalik, kuid tema 

levikut saab piirata kasutades õigeid metsamajanduslikke võtteid (Ahtijäinen 2014). Raieid 

tuleks teha sobival aastaajal, mil eoste levik on takistatud (Hanso ja Õunap 2006), 

juurepessu eosed ei ole võimelised levima alla 0 ºC juures (Drenkhan 2014). Samuti saab 

juurepessu levikut takistada töödeldes kände juurepessu vastaste antagonistidega 

(Drenkhan 2011). Vätida tuleks monokultuuride kasvatamist, sest sel juhul levib haigus 

puult-puule raskusteta, samuti levib juurepess kergesti endisele põllumajandusmaale 

istutatud metsas (Garbelotto ja Gonthier 2013). 
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1.3.2 Külmaseene (Armillaria spp.) üldiseloomustus 

 

Külmaseen on sarnaselt juurepessule Eesti metsade oluline kahjustaja (Hanso ja Hanso 

1999). Külmaseent, mis kahjustab nii okas- kui ka lehtpuid, leidub erineva vanusega 

puistutes (Voolma ja Õunap 2000). Usutavasti võib külmaseen levida esmalt metsa õhus 

levivate eoste abil (Bendel 2006), seejärel edasi mullas ja metsakõdus, kasutades kände 

toitebaasina (Hanso ja Hanso 1999) ning juurekontaktide kaudu (Fox 2000). 

 

Külmaseen tekitab tüve- ja juuremädanikku ning põhjustab puu kasvu pidurdumist, juurte 

mädanemist ning lõpuks ka puu kuivamist (Ahtijäinen 2014). Sageli kasvavad risomorfid 

puu juurtel ja tüvedel neid kahjustamata, nakatades puid alles siis, kui nende tervislik 

seisund on nõrgenenud (Hanso ja Hanso 1999). Kahjustust võib väliselt näha koore all 

leiduvate mustade risomorfide, valge seenekile ning tumenenud ja jämenenud juurte järgi 

(Fox 2000, Ahtijäinen 2014).  

 

Kaua arvati, et külmaseene liike on vaid üks – harilik külmaseen (Armillaria mellea) (Fox 

2000). Nüüdseks on külmaseeni ainuüksi põhjapoolkera metsades määratud 13 eri liiki 

(Bendel 2006). Tartu Ülikooli eElurikkuse (2015) andmebaasi andmetel on Eestis leitud 

põhja-külmaseent (A.borealis), tutt-külmaseent (A. cepistipes), mugul-külmaseent (A. 

gallica), harilikku külmaseent (A. mellea), tõmmu-külmaseent (A. ostoyea) ja tamme-

külmaseent (A. tabescens). (Bendel 2006). Tõmmu-külmaseent peetakse Eestis külmaseene 

liikidest kõige ohtlikumaks hariliku männi juuremädaniku tekitajaks (Hanso ja Hanso 

1999). 

 

Külmaseenest pole täielikult vabaneda võimalik, kuid tema ulatuslikku levikut saab 

ennetada raiejäätmeid põletades ning kände välja juurides (Ahtijäinen 2014) või taastades 

metsas loodusliku tasakaalu (Fox 2000). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Püsiproovitükid 

 

Käesolev töö põhineb Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide (KKPRT) 

inventeerimistel ja välitöödel kogutud resistograafi mõõtmiste andmetel. KKPRT 

võrgustiku rajamise alguseks võib pidada 1995. ja 1996. aastat, mil Urmas Petersoni 

ettevõtmisel rajati ligikaudu 200 ringproovitükki praegustesse Aakre, Elva ja Pikknurme 

metskondadesse, eesmärgiga hinnata metsamajanduslikke ja tööstussaaste mõjusid ning 

puidu rahalist ja mahulist väärtust ning luua inventeerimisandmete põhjal süsteem Eesti 

puistute kasvumudelite koostamiseks vajalike andmete saamiseks (Kiviste ja Hordo 2002). 

Kasvumudelid annavad ülevaate seaduspärasusest, kuidas puistu struktuur aja jooksul 

muutub (Kangur jt 2013). Eestit katvat süstemaatilist KKPRT võrgustiku rajamist alustati 

1999.a. Riigimetsade Majandamise Keskuse finantseerimisel (Kiviste jt 2014). 

 

KKPRT võrgustikku on rajatud 714 püsiproovitükki (Kiviste jt 2014). Enamus 

proovitükkidest asuvad palu-, salu- ja laanemetsades (Laarmann 2007). Püsiproovitükid on 

ringikujulised, peamiselt raadiusega 15 - 30 meetrit (Kiviste ja Hordo 2002). Raadius 

varieerub olenevalt puude arvust, kusjuures igasse proovitükki kuulub vähemalt 100 

esimese rinde puud (Kiviste ja Hordo 2002). Puude takseerimist alustatakse põhjasuunast 

ning liigutakse päripäeva. Igal proovitükil paiknevalt üle 4 cm läbimõõduga puult 

mõõdetakse rinnasdiameetrid kahes suunas. Iga viies puu võetakse mudelpuuks- lisaks 

diameetrile mõõdetakse puu kõrgus koos rohelise võra alguse kõrgusega ning kuiva võra 

alguse kõrgusega. Iga puu seisukord märgitakse üles välitööde blanketile, rikete korral 

määratakse ära rikke põhjus. Surnud puudel määratakse alates 2006. aastast ära ka 

suremise põhjus (Kangur jt 2013). Lisaks määratakse püsiproovitüki vanus ja 

metsakasvukohatüüp, puu liik ning rinne (Kiviste ja Hordo 2002). Iga puu täpne asukoht 

fikseeritakse asimuudi ja puu kauguse järgi tsentri suhtes. Puu asukoha fikseerimine 

võimaldab valitud puistuid korduvalt mõõta ja saadud andmeid statistiliselt analüüsida 

(Kangur jt 2013).  
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2.2 Proovitükkide valik ja üldiseloomustus 

 

KKPRT võrgustikust valiti välja kaheksa inventeeritud püsiproovitükki nii, et neljal 

proovitükil ei esineks üldse või esineks väga vähesel määral riketega puid ja neljal esineks 

hulgaliselt riketega puid ning nimetati nad vastavalt terveteks ja kahjustustega 

proovitükkideks. Valitud püsiproovitükid asuvad Tartu- ja Valgamaal jänesekapsa ja 

jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis Lõhmuse (2006) klassifikatsiooni järgi. 

Enamuspuuliigiks on mänd, puistute vanus jääb vahemikku 80 – 105 aastat. Männile lisaks 

esines esimeses rindes kuuske. Proovitükkide raadiused olid 15 või 20 meetrit. 

 

 

2.2.1 Tervete proovitükkide üldiseloomustus 

 

Proovitükk 368 asub Valgamaal endise Pikasilla metskonna kvartali AA087 eraldisel 6, 

jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi ja kuuske ning teises 

rindes kaske, kuuske, remmelgat, kuid alusmets ja järelkasv puuduvad. Proovitükil esineb 

mõningal määral surnud puid, mis välitööde ajaks osutusid lamapuiduks või kändudeks. 

Riketega puid proovitükilt ei leidunud. 

 

Proovitükk 369 asub Valgamaal endise Pikasilla metskonna kvartali AA087eraldisel 6, 

jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi ja kuuske ning teises 

rindes kuuske, alusmets ja järelkasv puuduvad. Proovitükil esines eelnevate proovitükkide 

mõõtmisandmete põhjal üks konkurentsis alla jäänud surnud mänd, mis välitööde ajaks oli 

maha kukkunud. Rikkeid esines väga vähe. Rikete põhjusteks on toodud põdrakahjustused 

ja külmalõhe. 

 

Proovitükk 383 asub Valgamaal endise Aakre metskonna kvartali AA202 eraldisel 4, 

jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi, kuuske ja kaske ning 

teises rindes kuuske ja kaske. Alusmets ja järelkasv puuduvad. Proovitükil esines eelnevate 

proovitükkide mõõtmisandmete põhjal kolm surnud puud, mis välitööde ajaks olid puistust 
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välja raiutud. Riketega puid esines väga vähe. Riketeks on märgitud põdrakahjustused ja 

mehaaniline vigastus. 

 

Proovitükk 384 asub Valgamaal endise Aakre metskonna kvartali AA202 eraldisel 4, 

jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi, kuuski ja kaske, samu 

puuliike kasvab ka teises rindes. Alusmets ja järelkasv puuduvad. Proovitükil ei esine 

surnud puid, riketega puid on väga vähe. Rikete põhjusteks on toodud vaid põdrakahjustus. 

 

 

2.2.2 Kahjustustega proovitükkide üldiseloomustus 

 

Proovitükk 1008 asub Tartumaal endise Peedu metskonna kvartali PE062 eraldisel 3, 

jänesekapsa kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi ning teises rindes kuuske, 

vahtrat ja remmelgat. Alusmetsas leidub sarapuud ja pihlakat ning järelkasvus mõned 

kuused. Proovitükil on paljud puud häiludes surnud, hulgaliselt esineb riketega puid. 

Riketeks on eelnevate aastate püsiproovitükkide mõõtmisel märgitud ulukikahjustused, 

mehaanilised vigastused, vaigujooks, murdunud latv ja lõhed. Puude suremise põhjusteks 

on toodud putukakahjustused ja tuul. 

 

Proovitükk 1009 asub Tartumaal endise Peedu metskonna kvartali PE062 eraldisel 3, 

jänesekapsa kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi ja kuuske ning teises rindes 

kuuske. Alusmetsas leidub sarapuud, järelkasvus mõned kuused ja vaher. Paljud puud on 

riketega. Rikete põhjusteks on märgitud tüvekahjustused, vaigujooks, murdunud latv, 

lõhed ja okkakahjustused. Proovitükil esineb hulgaliselt surnud puid. Suremise põhjusteks 

on toodud putukakahjustused, tuul, seenhaigused ja konkurents.  

 

Proovitükk 1011 asub Tartumaal endise Peedu metskonna kvartali PE020 eraldisel 2, 

jänesekapsa kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi ja kuuske ning teises rindes 

kuuske, haaba, remmelgat, sarapuud ja tamme. Alusmetsas leidub pihlakat ning järelkasv 

puudub. Proovitükk on kaetud lausalise külmaseenega. Surnud ja riketega puid on palju. 

Peamisteks riketeks on märgitud tüvekahjustused, mehaanilised vigastused, murdunud latv 

ja vaigujooks. Puude suremise põhjustajateks on tuul, seenhaigused ja putukakahjustused. 
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Proovitükk 1012 asub Tartumaal endise Peedu metskonna kvartali PE019 eraldisel 1, 

jänesekapsa kasvukohatüübis. Esimeses rindes kasvab mändi ja kuuske ning teises rindes 

kuuske, kaske, saart ja tamme. Alusmetsas kasvab pihlakat ning järelkasvus kuuske. 

Proovitükil esineb palju tuulemurdu ja –heidet, putukakahjustusi ja seenhaiguseid – need 

on toodud ka puude suremiste põhjusteks. Peamisteks riketeks oli märgitud põdra- ja 

mehaanilised kahjustused, murdunud latv ja lõhed.  

 

 

2.3 Välitööd 

 

Välitööd toimusid 2013. ja 2014. aasta sügisel. Püsiproovitükkide andmetel valiti välja igal 

proovitükil juhusliku valimi alusel puud, riketega ja jalal seisvad surnud puud. Kuna 

viimasest KKPRT valitud proovitükkide mõõtmisest oli möödunud mitu aastat ning 

proovitükkidel on toimunud muutuseid, lisati valimisse puid ka välitööde käigus.  

 

Kõiki valitud puid puuriti resistograafiga kaks korda, esimene puurimine tehti juurekaelalt 

ning teine 1,3 m kõrguselt. Puurimise eesmärgiks oli selgitada välja mädaniku esinemine 

juurekaelal ja/või puu tüves ning kindlaks teha, kas väliselt tervetes puudes mädanik 

puudub ja kas riketega puudes mädanik esineb, saamaks teada, kas visuaalselt hinnatud ja 

resistograafiga hinnatud puude tervislik seisund ühtivad ning tegemaks järeldusi, kui 

reaalselt saab visuaalselt puude tervislikku seisundit hinnata. 

 

KKPRT inventeerimisandmete alusel liigitati proovitükid terveteks ja kahjustustega 

proovitükkideks. Eeldati, et tervemad proovitükid on vähem kahjustunud ja vastupidi. 

Puude jaotust proovitükkidel kirjeldab tabel 1. Kokku kasvab proovitükkidel 1032 puud, 

valimisse kuulus 193 (19%) puud, kuid puuriti 187 (18%) puud. Kuus puud langes valimist 

välja: neli neist seetõttu, et puurimise ajaks olid need maha raiutud ja kaks põhjusel, et 

resistograafi andmed osutusid vigasteks. Maha raiutud puud olid eelneva KKPRT 

mõõtmise korral märgitud jalal seisvateks surnud puudeks. 
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Tabel 1. Valitud proovitükkide andmed 

 

  Terved proovitükid Kahjustustega proovitükid 

Proovitüki 

number 
368 369 383 384 1008 1009 1011 1012 

Puude arv 

prt-l 
101 130 128 112 156 130 211 205 

Puuritud 

puude arv 
16 21 18 19 30 24 29 30 

 

Kõik valitud puud jaotati nelja alagruppi. Kui eelneval püsiproovitüki mõõtmisel on puu 

märkustesse märgitud rike, kuulub see riketega gruppi. Kui aga puu on eelneval 

püsiproovitüki mõõtmisel surnuks märgitud, kuulub puu surnud gruppi. Valitud puude 

gruppi kuuluvad vaatlemise käigus valitud puud. Gruppi valiti nii haigustunnustega puid 

kui ka haigete puude vahetus läheduses olevaid terveid puid, mis võivad olla 

potentsiaalselt kahjustunud. Juhuslikku valimisse kuuluvad püsiproovitükkide andmetel 

kõik seitsmega lõppevad puud, millel kahjustused puuduvad.  

 

Puuritud puude osakaalust eelnevalt kirjeldatud gruppides annab ülevaate tabel 2. 

Vastupidiselt kahjustustega proovitükkidele puuduvad tervetel proovitükkidel jalal seisvad 

surnud puud ning riketega puid esineb vähe või üldse mitte. 
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Tabel 2. Puuritud puude osakaal gruppide lõikes ja puuritud puude arv kokku 

 

  Terved proovitükid Kahjustustega proovitükid 

Proovitüki 

number 
368 369 383 384 1008 1009 1011 1012 

Puuritud 

puude arv 
16 21 18 19 30 24 29 30 

Riketega 

puude arv 
0 4 2 5 7 6 8 9 

Valitud 

puude arv 
6 5 5 6 7 5 5 4 

Juhusliku 

valimi 

puude arv 

10 12 11 8 9 8 12 14 

Surnud 

puude arv 
0 0 0 0 7 5 5 6 

 

Puuritud puude liigiline koosseis lähtus valimist. Tabelist 3 selgub, et 98 korral puuriti 

kuuske ja 83 korral mändi. Lehtpuid esines püsiproovitükkidel vähe. Puuritavate puude 

valimis oli kokku neli kaske (Betula pendula), üks haab (Populus tremula) ja üks vaher 

(Acer platanoides).  

 

Tabel 3. Puuritud puude arv ja liigiline koosseis 

 

  Terved proovitükid Kahjustustega proovitükid   

Proovitüki 

number 
368 369 383 384 1008 1009 1011 1012 Kokku 

Puuritud 

puude arv 
16 21 18 19 30 24 29 30 187 

Kuusk 7 11 7 9 17 13 16 18 98 

Mänd 9 10 9 8 12 11 12 12 83 

Kask - - 2 2 - - - - 4 

Vaher - - - - 1 - - - 1 

Haab - - - - - - 1 - 1 
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2.4 Andmete analüüs 

 

Resistograafiga puuriti kokku 187 puud. Igal puul tehti kaks puurimist, üks 1,3 meetri 

kõrguselt ja teine juurekaelalt. Puurimise andmeid analüüsiti programmiga DECOM 

Scientific (Rinntech e.K. 2015). Analüüsi peamiseks eesmärgiks oli mädaniku 

tuvastamine. Andmeid analüüsiti resistograafi mälust arvutisse transporditud graafikute 

alusel. Graafiku y-teljel on märgitud puurile mõjuv takistus (%) ning x-teljel puu diameeter 

(mm). 

 

Näidised resistograafi graafikust tsentraalse mädanikuga ning terve puu kohta 

illustreerivad joonised 1, 2 ning 3. Kui takistuse muutused on korrapärased, nagu on näha 

joonisel 1, siis mädanikku ei esine. Suurte takistuste muutuste korral, nagu on näha 

joonisel 2, ning väiksemate takistuste muutuste korral, mida illustreerib joonis 3, mädanik 

aga esineb. Kollasega märgitud ala graafikul iseloomustab puu tervet, punane ja oranž 

mädanikuga osa. 

 

 

Joonis 1. Resistograafi graafik mädanikuta puust, puuritud 1,3 meetri kõrguselt (proovitüki 

1012 puult number 172) 
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Joonis 2. Resistograafi graafik südamemädanikuga puust, puuritud 1,3 meetri kõrguselt 

(proovitüki 1011 puult number 178)  

 

 

Joonis 3. Resistograafi graafik mädanikuga puust, puuritud 1,3 meetri kõrguselt 

(proovitüki 1012 puult number 173) 

 

Kui graafikul alusel mädanikku ei tuvastatud, hinnati puu terveks ja vastupidi. Analüüsi 

tulemusi võrreldi visuaalse hindamise tulemustega. Tulemuste põhjal hinnati, kas puistute 

tervislikku seisundit on võimalik visuaalselt hinnata.  
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3. TULEMUSED 

 

Puurimise ja analüüside tulemuste põhjal selgub, et proovitükid, kus esineb vähem riketega 

puid, on ka resistograafi andmetel vähem mädanikuga nakatunud ning proovitükid, kus 

esineb rohkem riketega puid, on ka resistograafi andmetel rohkem kahjustunud. Puurimise 

tulemused on toodud tabelis 4, mille põhjal näeme, et tervetel proovitükkidel kokku esines 

mädanikku 18 puul 74-st (24,3%) ning kahjustustega proovitükkidel esines mädanikku 46 

puul 113-st (40,7%).  

 

Tabel 4. Puurimistulemused (puude arv tk) proovitükkide lõikes 

 

Puuritud puude 

alagrupp  

  

Terved proovitükid Kahjustustega proovitükid 

mädanikuta  mädanikuga  mädanikuta mädanikuga 

Riketega puud 8 3 18 11 

Valitud puud 13 9 11 9 

Juhuslik valim 35 6 33 10 

Surnud puud - - 5 16 

Kokku 56 18 67 46 

Kokku proovitükil 74 113 

Kahjustunud puude 

osakaal, % 
24,3 40,7 

 

Puud jaotati KKPRT andmete alusel terveteks ning riketega ja surnud puudeks. 

Puurimisgraafikuid analüüsides selgus, et kõikide proovitükkide lõikes olid riketeta ehk 

väliselt terved puud osaliselt mädanikuga nakatunud ja keskeltläbi pooled riketega ja 

surnud puud ei olnud mädanikuga nakatunud. Tabeli 5 põhjal näeme, et terveks märgitud 

puudest 17,6% on mädanikuga kahjustunud ning riketega ja surnud puudest on 45,8% 

mädanikuga kahjustunud.  
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Tabel 5. Puude tervisliku seisundi hindamine visuaalselt ja puurimisega  

 

Puu seisundi visuaalne 

hinnang  
Riketeta puud  Riketega (sh surnud) puud 

Puu tegelik seisund 

puurimise tulemusel  
mädanikuga mädanikuta mädanikuga mädanikuta 

Puude arv 16 75 44 52 

Mädanikuga puude 

osakaal, % 
17,6 45,8 

 

Mädanike esinemine erineb visuaalselt terveks hinnatud puudes proovitükkide lõikes. 

Enim esines mädanikku kahjustustega proovitükkidel riketeta puudes, kuid oluliselt leidus 

mädanikku ka tervete proovitükkidel riketeta puudes. Tabelist 6 selgub, et proovitükil 

number 368 ei leidunud ühelgi visuaalselt terveks peetud puul mädanikku. Kahjustustega 

proovitükkidel oli kõige enam riketeta puudest mädanikuga kahjustunud proovitükk 1012, 

kuid ka kõikide teiste proovitükkide riketeta puudes leidus mädanikku. 

 

Tabel 6. Visuaalselt terveks hinnatud puude mädanikega kahjustuse osakaal proovitükkide 

lõikes 

 

           Terved proovitükid Kahjustustega proovitükid 

Proovitüki number 368 369 383 384 1008 1009 1011 1012 

Visuaalselt terveks 

hinnatud puude arv  
12 12 13 8 12 10 10 14 

Neist tegelikult 

mädanikuga 

kahjustunud puude 

arv 

0 1 3 2 2 2 1 5 

Kahjustunud puude 

osakaal, % 
0 8 23 25 17 20 10 36 

 

Kõige enam on mädanikuga nakatunud männid (45% puuritud mändidest) ning kuused 

(26% puuritud kuuskedest). Samuti esineb ühel neljast puuritud kasest mädanikku (tabel 

7).  

  



24 

 

Tabel 7. Mädaniku esinemine puuliigiti  

 

Puuliik Kuusk Mänd Kask Vaher Haab 

Puuritud puid kokku 98 83 4 1 1 

Mädaniku esinemine 

(1,3m, juurekael) puul 
17 21 1 - - 

Mädaniku esinemine 

(juurekael) puul 
7 14 - - - 

Mädaniku esinemine 

(1,3m) puul 
1 3 - - - 

 

Kõikidel proovitükkidel kokku on mädanikuga nakatunud 64 puud 187-st. Neist neljal puul 

asub mädanik ainult 1,3 meetri kõrgusel, 20-nel vaid juurekaelal ning enamusel ehk 40-nel 

leidub mädanikku juurekaelal ja 1,3 meetri kõrgusel tüves.  

 

Saamaks teada, kas mädanikuga puude diameetrid on proovitükil keskmiselt jämedamad 

või peenemad kui proovitüki puude keskmised diameetrid, leiti kahjustunud puude 

keskmised suhtelised diameetrid. Tabelis 8 on välja toodud proovitükkide kaupa esimese 

rinde puude keskmine diameeter, mädanikuga puude keskmine diameeter ning mädanikuga 

puude keskmine suhteline diameeter. Mida lähemal on suhteline diameeter ühele, seda 

sarnasem on mädanikuga puude keskmine diameeter puistu keskmisele diameetrile. Tabeli 

põhjal näeme, et enim sarnanevad proovitükk 383 ja kõige vähem proovitükk 368 

kahjustunud puude diameetrid puistu keskmisele diameetrile. Mädanikega puude keskmine 

diameeter on kõikidel proovitükkidel väikesem kui proovitüki keskmine diameeter.  
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Tabel 8. Puistu I rinde keskmine diameeter, tervete puude diameetrite aritmeetilised 

keskmised ja standardhälbed, mädanikuga puude diameetrite aritmeetilised keskmised ja 

standardhälbed ning mädanikuga puude suhteliste diameetrite keskmised ja 

standardhälbed. 

 

Proovitüki number  368 369 383 384 1008 1009 1011 1012 

Puistu diameeter, cm 31,6 30,7 30,1 31,2 34,9 39,2 30,7 32,0 

Tervete puude 

diameeter ja 

standardhälve, cm 

24,7 

± 9,1 

22,0 

± 8,9 

24,7 

± 6,6 

24,1 

± 9,6 

28,1 

± 7,7 

32,2 

± 12,2 

19,0 

± 8,8 

19,5 

± 10,3 

Mädanikuga puude 

diameeter ja 

standardhälve, cm 

19,5 

± 4,1 

22,4 

± 9,6 

29,6 

± 8,0 

26,6 

± 5,9 

27,8 

± 4,8 

28,1 

± 10,0 

24,9 

± 6,1 

29,6 

± 8,6 

Mädanikuga puude 

suhteline diameeter 

ja standardhälve, % 

0,62 

± 0,13 

0,73 

± 0,31 

0,98 

± 0,27 

0,85 

± 0,19 

0,80 

± 0,14 

0,72 

± 0,26 

0,81 

± 0,20 

0,92 

± 0,27 

 

Võrreldes tervete ja mädanikega puude keskmiseid diameetreid, selgub, et tervete puude 

diameetrid on enamatel proovitükkidel väikesemad kui mädanikuga puude diameetrid. 

Proovitükil 1012, kus esines kõige enam mädanikega puid (36%), on mädanikuga puude 

diameetrid võrreldes tervete puude diameetritega suuremad kui teistel proovitükkidel. 
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4. ARUTELU 

 

Metsade tervislik seisund on mõjutatud paljude erinevate tegurite poolt. Puistu sanitaarse 

seisundi nõrgenemise põhjuseks võivad olla nii abiootilised tegurid nagu õhusaaste, 

äärmuslikud temperatuurid või temperatuuride kõikumised, mehaanilised vigastused kui ka 

biootilised tegurid nagu näiteks ulukid ja teised puud (Manion 1981). Puude füsioloogilise 

nõrgenemise korral muutuvad nad kergemini kahjustatavaks erinevate metsakahjustajate 

suhtes, sealjuures ka seenhaiguste. Enne välitöid valiti Eesti metsa kasvukäigu 

püsiproovitükkide andmetel välja neli riketeta või väheste riketega puistut ja neli oluliste 

riketega puistut ning nimetati nad vastavalt terveteks ja kahjustustega proovitükkideks. 

Püsiproovitükid valiti välja tingimustel, et nad asuksid jänesekapsa või sellega võimalikult 

sarnases kasvukohatüübis, paraku juhtus, et kõik terved proovitükid asuvad jänesekapsa-

pohla kasvukohatüübis ja kõik kahjustustega proovitükid asuvad jänesekapsa 

kasvukohatüübis. Samas kasvukohatüübi mõju uuringu tulemustele on tõenäoliselt vähene. 

Eeldati, et tervete proovitükkide tervislik seisukord on parem kui kahjustustega 

proovitükkidel. Antud töö tulemused seda eeldust ka kinnitasid. Selgus, et proovitükkidel, 

kus esineb vähem riketega puid, on vähem puid ka seenhaiguste poolt kahjustatud 

(mädanikku esines 24,3% puudest) ning proovitükid, kus esineb rohkem riketega puid, on 

rohkem puid ka seenhaiguste poolt kahjustatud (mädanikku esines 40,7% puudest). 

Tulemuste põhjal saab väita, et antud puistutes annavad rikked märku puistu üldise 

tervisliku seisundi halvenemisest ning puude vastupanuvõime vähenemisest 

seenkahjustajate suhtes.  

 

Kõige suuremat majanduslikku kahju põhjustavad Eesti metsades juuremädanikku 

tekitavad seened – juurepess ja külmaseen. Juuremädanike esinemise sagedus ja ägedus 

sõltuvad olulisel määral puu vastupanuvõimest (Bendel 2006). Mädanikud pole väliselt 

kergesti aimatavad, mistõttu võib väliselt terveks peetav puistu olla rohkem kahjustunud, 

kui visuaalsel hindamisel oletatakse. Enamikul valitud proovitükkidest olid osa terveks 

peetud puudest kahjustunud. Vaid ühel neljast, tervete proovitükkide hulka kuuluval 

proovitükil, ei esine ühelgi visuaalselt terveks hinnatud puul mädanikku. Paraku ülejäänud 
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kolmel esineb. Tuleb tõdeda, et uuritavad puistud on rohkem kahjustunud, kui ainult 

vaatlustulemuste põhjal oletada võiks.  

 

Seenhaigustele viitavad metsas viljakehade, grupiviisiliselt kuivanud puude või surnud 

puude häilude esinemine (Ahtijäinen 2014, Drenkhan 2011). Neljal kahjustunumal 

proovitükil leidus nii KKPRT andmetel kui välitööde käigus külmaseene ja/ või juurepessu 

viljakehi. Proovitükil 1008 olid puu surnud häiludena, proovitükil 1009 esines hulgaliselt 

surnud puid, proovitükil 1012 palju tuulemurdu ja –heidet ning proovitükil 1011 lausaliselt 

külmaseene viljakehi. Neil proovitükkidel leidus visuaalselt terveks hinnatud puudes 

samuti mädanikku. 

 

Resistograafiga puurimise tulemusena selgus, et kõikidel proovitükkidel kokku on 

mädanikuga nakatunud 64 puud 187-st. Neist neljal puul, millest üks oli kuusk ja kolm 

mändi, tuvastati mädanik 1,3 meetri kõrguselt tüves. Mädanikku tuvastati vaid juurekaela 

kõrguselt 18-lt puul, millest seitse olid kuused ja 14 männid. Mädanikku esines juurekaelal 

ja 1,3 meetri kõrgusel tüves 17 kuusel ja 21 männil. Valdaval enamusel mädanikuga 

nakatunud puudest leidus mädanikku juurekaelalt, mistõttu võib oletada, et mädaniku 

tekitajaks on meie metsi kõige enam kahjustavad juuremädaniku tekitajad juurepess ja 

külmaseen, välja arvatud nelja puu puhul, kus mädanik oli kahjustanud puud vaid 1,3 

meetri kõrguselt. Ka ei levi männil juurepess üldjuhul juurtest kõrgemale, seetõttu neil 

mändidel, mis on mädanikuga nii juurekaelalt kui ka 1,3 meetri kõrguselt, ei ole 

tõenäoliselt mädaniku põhjustajaks juurepess vaid külmaseen. 

 

Arvestades männi tähtsust Eesti metsades, uurisin, millisel määral on männid viljakates 

jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla kasvukohatüüpides mädanikuga nakatunud. Selgus, et 

mädanikuga on nakatunud 45% puuritud mändidest. Puuritud kuused olid vähemal määral 

kahjustunud, mädanikku esines 26% puuritud puudest. Tulemus on võrdlemisi ebatavaline, 

kuna kuused on mädanikele üldiselt vastuvõtlikumad kui männid (Ahtijäinen 2014). 

Mädanikega puude keskmine diameeter osutus igal proovitükil väikesemaks kui proovitüki 

keskmine diameeter.  

 

On tõenäoline, et enamik jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla männikutest, mille esimeses 

rindes esineb ka kuuski, on juuremädanike poolt kahjustunud ka siis, kui vaatluse käigus 

näib puistu sanitaarne seisund olevat heas korras. Et täpsemalt teada saada, millisel määral 
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keskmiselt, ei piisa vaid kaheksa proovitüki analüüsimisest. Täiendavad uuringud Eesti 

metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel on vajalikud: 

1) Üldistamaks tulemusi jänesekapsa kasvukohatüübis 

2) Saamaks teavet ka teistes kasvukohatüüpides asuvate puistute tervisliku seisundi 

kohta 

 

Edasised uuringud peaksid olema suurema mahuga kui käesolev töö- valimi suurusest 

sõltuvalt on ka tulemused täpsemad ja paremini üldistatavad.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöös uuriti kaheksa jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis 

kasvava 80 – 105-aastase majandatava männiku tervislikku seisundit ning uuriti, kas 

puistute elujõulisust on võimalik visuaalselt hinnata. Viljakates kasvukohatüüpides, kaasa 

arvatud jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla, kasvavad männikud on juuremädaniku poolt 

enam kahjustatud kui vähem viljakates kasvukohatüüpides. Lisaks männile esineb KKPRT 

andmetel välja valitud puistutes esimeses rindes hulgaliselt ka kuuske, mistõttu on puude 

nakatumise risk juuremädanikku veelgi suurem. Mädanikud ei ole tihtipeale väliselt 

kergesti aimatavad, seetõttu võib väliselt terveks peetav puistu olla rohkem kahjustunud, 

kui visuaalsel hindamisel oletatakse. Töö tulemustest selgus, et 14% tervemate 

proovitükkide riketeta puudes, mis eeldati olevat mädaniku poolt kahjustamata, esines 

mädanikku. Kahjustunumatel proovitükkidel leidus visuaalselt terveks hinnatud puudes 

mädanikku 21% puudest. Vaid ühel proovitükil kaheksast ei olnud visuaalselt terveks 

hinnatud puud puurimistulemuste põhjal mädanikuga kahjustunud. Puistu tervisliku 

seisundi visuaalne hindamine jänesekapsa ja jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis ei osutu 

antud töö tulemuste põhjal mõistlikuks. 

 

Käesoleva töö tulemused põhinevad kaheksa püsiproovitüki andmetel, kaheksast 

püsiproovitükist koosnev valim ei ole piisavalt suur tulemuste üldistamiseks. Eesti metsa 

kasvukäigu püsiproovitükkidel tuleks läbi viia täiendavad uuringud üldistamaks tulemusi 

jänesekapsa kasvukohatüübis ning saamaks teavet ka teistes kasvukohatüüpides asuvate 

puistute tervisliku seisundi kohta. Täiendavad uuringud Eesti metsa kasvukäigu 

püsiproovitükkidel on kavas sellel aastal, täiendavate andmete põhjal valmib autori 

järgmine diplomitöö. 

 

Sellegipoolest on töö tulemused huvipakkuvad, sest varem ei ole KKPRT võrgustiku 

püsiproovitükkide tervislikku seisundi visuaalset hindamist resistograafi abil kontrollitud. 

Puistu ja puude tervisliku seisundi võimalikult realistlik hindamine on aga väga oluline 

prognoosimaks metsa kasvu dünaamikat ja puude suremist ning koostamaks täpsemaid 

prognoosimudeleid. 
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