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1 Sissejuhatus 

Traditsiooniliselt on rajatud metsanduslikus teadustöös püsikatsealasid, uurimaks erinevate 

metsakasvatuslike ja metsamajanduslike võtete ning looduslike protsesside mõju metsa arengule. 

Hilisemalt on lisandunud puistute kasvukäigu, looduslike ja inimtekkeliste häiringute ja 

keskkonnatingimuste muutusi uurivaid ning ökosüsteemi arengut ja muutusi kirjeldavad uuringud. 

Püsikatsealadel mõõtmiste jätkamine või mõõtmiste taastamine omab suurt väärtust metsasuktsessiooni 

uurimiseks, kus on vajalik pikk ökoloogilisi muutusi ja protsesse kirjeldav andmerida. Eelmisel sajandil on 

Eestisse rajatud suurel hulgal erinevaid metsanduslikke katsealasid, kuid seoses taasiseseisvumise järgse 

metsanduslike baasuuringute finantseerimise skeemi muutumisega ja üldise teadusuuringute mahu 

vähenemisega ning samuti teadusasutuste restruktureerimisega on sattunud ohtu eelmainitud katsealade 

säilimine.  

 

Nii eelnevad uurimused kui ka käesolev töö näitavad, et valdav enamus olulist teaduslikku väärtust 

omavad metsanduslikud püsikatsealad on Eestis rajatud kas viimase kümnekonna aasta jooksul või siis 

tihti rohkem kui kaks-kolm aastakümmet tagasi. Tänaseks on metsade majandamine ja selle kavandamine 

sisuliselt lähtuv digitaalsetest andmehoiusüsteemidest ja riiklikest registritest. Kuna seni rajatud 

metsakatsealad üldjuhul ei ole veel kantud digitaalsetele metsakaartidele, siis on metsade majandamisel 

tekkinud olukord, kus ei metsakorraldaja ega ka metsamajandaja ei pruugi olla teadlik olemasolevatest 

püsikatsealadest ning võivad tahtmatult katseid rikkuda või ka hävitada. Tihti ei ole katsetöö või uurimuse 

seisukohast isegi oluline, kas ala läheb raiesse või mitte. Oluline on raieelselt katsealal mõõtmise tegemine, 

et viimasest mõõtmiskorrast kulunud aja kohta saaks ka andmed kogutud.  

 

Alates 2004. a. on SNSi (Nordic Forest Research Co-operation Commitee: Põhjamaade Metsanduslik 

Uurimiskomitee) rahvusvahelise koostööprojekti NOLTFOX (Põhja- Euroopa pikaajaliste metsanduslike 

katsealade andmebaas), 2005. a. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) poolt finantseeritud projekti 

nr 59 "Järvselja vanade (Prof Andres Mathieseni) puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku 

korrastamine, kordusmõõdistamine ja andmebaasi loomine" ning 2006. aastal KIK poolt finantseeritud 

projekti 14 „Eesti pikaajaliste metsanduslike katsealade inventeerimine ja taastamine“ raames Eestis 

inventeeritud ja looduses taastatud kokku 190 metsanduslikku pikaajalist katseala (üks katseala koosneb 2 

(erandjuhul 1) ja enamast proovitükist). Paralleelselt katsealade inventeerimise ja taastamisega on 



katsealade üldandmed publitseeritud vabalt ligipääsetavas veebipõhises andmebaasis NOLTFOX 

(http://noltfox.metla.fi/). NOLTFOX on ühtse struktuuriga veebipõhine andmebaas, millesse on 

koondatud kõigi Põhjamaades olemasolevate metsanduslike katsete üldandmed. NOLTFOX projekti 

algatas SNS 1999. aastal, eesmärgiga siduda Põhjamaades olemasolevad metsanduslikud katsealad ühtsesse 

ja üheselt kasutatavasse ning kõigile ligipääsetavasse andmebaasi. Sellise andmebaasi loomist toetades 

arvestas SNS, et toetab Põhjamaade teadlaste koostööd olemasolevate pikaajaliste katsete jätkamisel aga ka 

ühiste projektide välja töötamiseks uute kõrge teadusliku rakenduse ja kvaliteediga katseseeriate 

rajamiseks. 2007 aastal KIK poolt finantseeritud metsanduse valdkonna projekti nr 40 „Eesti pikaajaliste 

metsanduslike katsealade inventeerimine ja taastamine“ raames töötati välja aga Eesti vajadusi ja 

katsetööde omapära arvestav infosüsteem ForMIS.  

 

Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja SA KIK vahel 10. veebruaril 2012. a. sõlmitud lepingu nr. 3-2_8/59-5/2011 

järgselt pidi EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna töörühm arendama ja 

katsealade andmetega täiendama Eesti metsanduslike püsikatsealade üld- ja detailandmete infosüsteemi 

ForMIS. Läheülesandeks oli infosüsteemi erinevate osade täiendamine ning kasutajasõbralikumaks 

muutmine, aga ka infosüsteemis olevate katsealade nimistu laiendamine uute uurimisteemadega ning 

olemasolevate andmete täiendamine. Samuti katsealade täiendav inventeerimine ja looduses 20 

metsanduslikku püsikatseala tähistamine ning infostendidega varustamine.  

 

Käesoleva lepingu täitmise tulemusena arendati ForMIS infosüsteemi kõiki nelja töömoodulit, i) 

dendromeetrilised valemid, ii) kasvuvõrrandid, iii) kasvukäigutabelid, ja iv) proovitükkide andmed 

kasutajasõbralikumaks, kaasajastati uute sisenditega ning muudeti kasutamine kakskeelseks. Katsealade 

infosüsteemi üldandmete esitamise aluseks võeti NOLTFOX koostöövõrgustiku metsanduslike 

püsikatsealade inventeerimise ja klassifitseerimise kriteeriumid, detailandmete talletamine on korraldatud 

aga iga vastava katseteema andmehõive vajadustest lähtuvalt. Infosüsteemis varasemalt  sisestatud nelja 

katseteema mõõtmisandmetele lisaks , lisati infosüsteemi nende uurimisteemade detailandmed millele 

katseteema haldajad vabatahtlikult ligipääsu võimaldasid.  

 

Projekti juhiks oli EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna dotsent Ahto 

Kangur, projekti põhitäitjateks olid EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna 



vanemteadurid Allan Sims ja Maris Hordo. Välitööde tegemisel osalesid metsakorralduse osakonna 

töötajad, magistrandid ja üliõpilased (Andres Kiviste, Henn Korjus, Diana Laarmann, Kristi Nigul, 

Azimeh Motallebi jt.) ning vastavate püsikatseseeriate rajajad/haldajad (Heino Kasesalu, Andres Jäärats, 

Katri Ots, Kalev Jõgiste, Marek Metslaid). Andmesisestuse tegid Ahto Kangur, Kristi Nigul, Maris 

Hordo, Azimeh Motallebi ja uurimisteemade eest vastutavad juhid. 



2 Metsanduslike püsikatsealade klassifitseerimise metoodilised 
alused  

Püsikatsealade klassifitseerimise koostamisel on üldandmete esitamisel lähtutud NOLTFOX 

koostöövõrgustiku poolt välja töötatud ja heaks kiidetud kriteeriumitest. Katsealade detailandmete 

struktureerimine ja klassifitseerimine lähtub infosüsteemi sisestatud andmete iseloomust.  

2.1 Metsanduslike püsikatse- ja vaatlusalade definitsioon  

Katseala moodustavad kaks või enam proovitükki, mis on kavandatud ja mida uuritakse koos. Nn 

ökotüübi katsealade korral on proovitükid paigutatud erinevatesse kasvukohtadesse tagamaks 

katsevariantide statistilise korduse. 

 

Välikatseks loetakse üldiselt, katset või katseseeriat, mis erinevalt laboratoorsetest katsetest (metsatööstuse 

ja puiduteadusega seotud uurimustes) viiakse läbi vabas looduses testimaks või uurimaks spetsiaalseid 

teaduslikke hüpoteese. Metsanduslikud välikatsed viiakse läbi kindlal kasvukohal ja määratletud alal 

uurimaks metsaökosüsteemi bioloogilist reaktsiooni erinevate katsevariantide ning katseüksuste või nende 

koosmõjule. Katseüksuseks võivad olla nii metsaökosüsteemid, ulatuslikud metsaalad, puistud kui ka 

üksikud puud või puuosad. Metsanduslike püsikatsete kestus sõltub metsatüübist ja uurimisülesandest. 

Pikaajalised metsanduslikud katsed kestavad tihti terve rotatsiooni perioodi või arvestatava osa vaadeldava 

puistu (või puude) elueast.  

 

Puistu kasvukäigu (häiringudünaamika, ökosüsteemi arengu) vaatlusalaks loetakse ühest või enamast 

proovitükist koosnevat proovitükkide kogumit, millel viiakse läbi fikseeritud perioodiga korduvmõõtmisi. 

Puistu arengut jälgitakse püsivatel vaatlusaladel kas terve rotatsiooniperioodi või jälgitava puistu eluea 

jooksul ilma otsese sekkumiseta puistu arengusse  või majandamisrežiimi.  

 

2.2 Metsanduslike püsikatse- ja vaatlusalade inventeerimise ja 
klassifitseerimise kriteeriumid 

Erinevates riikides erinevate uurimisasutuste poolt kogutud metsanduslike püsikatsealade koondandmete 

esitamise ja ühtsustamise ning andmestikus otsingute sooritamise lihtsustamiseks kasutatakse katsealade 

hindamisel järgnevaid tunnuseid: 

• Katseseeria või katseteema (Experimental series) – katseala haldava riigi sisene katseseeria number; 



• Katse number (Experiment no.) – vastutava organisatsiooni sisene katseala tunnusnumber; 

• ID (Identification no.) - katseala spetsiifiline tunnusnumber andmestikus; 

• Olulisuse klassid (Priority) – katsealade inventeerimisel määratav katseala teaduslikku või 

demonstratiivset potentsiaali iseloomustav tunnus (5 kategooriat vt. pt. 1.2.1.); 

• Kohalik nimi (Local name) – katseala asukohajärgne kohalik nimi; 

• Kõrgus merepinnast (Altitude) – katseala kõrgus merepinnast; 

• Laiuskraad (Latitude) – katseala tsentri või infotahvli asukoha geograafiline laiuskraad; 

• Pikkuskraad (Longitude) – katseala tsentri või infotahvli asukoha geograafiline pikkuskraad; 

• Maakonna nimi (County) – katseala asukohajärgne maakonna nimi; 

• Metskonna nimi (Forest district) – katseala asukohajärgse metskonna nimi; 

• Kohaliku omavalitsuse nimi (Municipality) – katseala asukohajärgse kohaliku omavalitsuse nimi; 

• Katse rajamise aeg (Start of experiment) – katseala rajamise aasta; 

• Katseobjekti sünniaeg (Stand establishment) – katsealuse puistu (või puu) sünniaasta; 

• Uurimisorganisatsioon (Research organisation) – katsekorralduse eest vastutav organisatsioon 

• Vastutav üksus (Responsible institution) – katseala haldamise eest vastutav organisatsioon või 

üksus; 

• Katseala pindala (Experimental area (ha)) – katseala tähistatud pindala hektarites; 

• Katsealal esinevad puuliigid (Tree species (in Latin)) – katsealal uuritava puuliigi või liikide 

ladinakeelne nimetus; 

• Katsevariantide arv (Number of treatments) – katsealal katsekorralduslikult seatud erinevate 

katsevariantide arv; 

• Korduste arv (Number of replicates) – katsealal katsekorralduslikult seatud katsevariantide 

statistiliste korduste arv; 

• Proovitükkide arv katsealal (Number of plots) – katsealal katsekorralduslikult seatud erinevate 

katsevariantidega ja nende statistiliste kordustega olevate proovitükkide koguarv; 

• Viimane mõõtmisaasta (Last measurement) – katseala viimase mõõtmise aasta; 

• Teemavaldkond (Subject field) – katseala inventeerimisel määratav katse uurimisteemat kirjeldav 

tunnus (7 kategooriat vt. pt 1.2.2.); 

• Eesmärgi klassid (Objectives) – katseala uurimisteemast lähtuvad katsetöö eesmärke kirjeldavad 

tunnused; 

• Võtmesõnad (Keywords (research activities)) – katsetööd ja uurimisprobleemi kirjeldavad 

võtmesõnad. 

 



2.2.1 Katse- ja vaatlusalade rakenduslikku potentsiaali iseloomustavad tunnused 

Katsealade inventeerimise käigus analüüsitakse katsealade teaduslikku ja rakenduslikku potentsiaali ning 

katsealad klassifitseeritakse vastavalt inventeerimise tulemustele viide olulisuse klassi: 

1 Katsed, mis on katsekorralduslikult hea katseplaneeringuga ning omavad praegu ja ka tulevikus 

nii teaduslikke kui ka praktilisele metsandusele rakenduslikke väärtusi. Valdavalt aktiivsed katsed; 

 

2 Katsed, mis on halva katseplaneeringuga, suure varieeruvusega ja mis on tulevikus arvestatavalt 

vähemtähtsad. Aktiivsed ja ootel olevad katsed; 

 

3 Katsed, mis ei oma olulist väärtust käimasoleva uurimistöö seisukohast, kuid mis võivad tulevikus 

olla kasutatavad teistes eksperimentides. Ootel olevad katsed ning katsed mis on loetud lõpetatuks 

lähtuvalt esialgsest katsekorraldusest; 

 

D Katsed mis on loodud või peamiselt kasutatud demonstratiivsetel eesmärkidel. Samuti lõpetatud 

katsed, mis omavad demonstratiivset väärtust; 

 

T Lõpetatud või hävinud katsed. Katsetöö tulemused ja andmestik on kättesaadav katseala 

haldamise eest vastutavast üksusest või organisatsioonist, kuid katseala ise võib olla hävinud. 

 

2.2.2 Katsealade uurimisvaldkondi iseloomustavad tunnused 

Lisaks katsealade rühmitamisele katse olulisuse järgi teadusele ja praktilisele metsamajandusele, on 

eksperimendid andmebaasis otsingute lihtsustamiseks jaotatud veel teemavaldkondade kaupa. 

Teemavaldkondi on kokku seitse ning iga valdkonna alla jääb omakorda kuni kümme eesmärgi klassi. 

 

Teemavaldkonnad on: 

A. Geneetiline mitmekesisus ja metsaselektsioon. Võõrliikide kasvatamise, päritolu ja geneetilise 

mitmekesisuse, fenotüüpide ja kloonimise, seemnepankade ning järel efektide katsed.  



Eesmärk 1.  Võõrpuuliigid: erinevate võõrpuuliikide geneetilise varieeruvuse, kohanemise ja 

kasvuomaduste võrdlus; 

Eesmärk 2.  Geograafiline päritolu: katsed, mis on loodud eesmärgiga võrrelda erinevast 

geograafilisest päritolust (ökotüübist) tingitud kasvuomadusi (klimaatilist kohanemist) 

ettemääratud kasvukeskkonnas; 

Eesmärk 3.  Puistu sisene ja puistute vaheline geneetiline varieerumine: katsed, mis on 

rajatud eesmärgiga uurida populatsiooni sisest ja populatsioonide vahelist varieeruvust; 

Eesmärk 4.  Järglaskatsed: katsed, mis on rajatud eesmärgiga uurida kontrollitud vanematega 

tehtud ristamiste tulemusi; 

Eesmärk 5.  Fenotüübiline paindlikkus: katse eesmärk on uurida geneetiliselt identsete 

isendite fenotüübilist muutumist seoses varieeruvatest kliimatingimustest tingitud muutustest; 

Eesmärk 6.  Kloonimise katsed: katsed testimaks somaatiliste embrüote teel paljundatud 

kloonide elujõulisust välitingimustes; 

Eesmärk 7.  Seemlad ja klooniarhiivid: pookimise teel paljundatud puude grupid ja puistud; 

Eesmärk 8.  Järelmõju: katsed rajatud eesmärgiga uurida istikute/puude klimaatilise 

kohanemise seotust vanemate poolt õitsemise ja seemnete valmimise ajal talutud kliimaoludega. 

 

B. Metsauuenemine ja puistu rajamine. Istutamise, külvamise, vanametsa turbe all uuendamise, 

seemnepuudega uuendamise, pinnase ettevalmistamise, loodusliku uuenemise, kraavitamise ning 

kontrollitud põletamise katsed. 

Eesmärk 10. Istutamine: metsauuendamise katsed istutamisega; 

Eesmärk 11. Külvamine: metsauuendamise katsed külvamisega; 

Eesmärk 12. Turberaie: turberaie järgsed metsauuendamise katsed. (Peamiselt 

looduslik uuenduse teel, kuid hõlmab ka turbe alla külvamise ja istutamise katseid); 

Eesmärk 13. Seemnepuude raie: seemnepuude raie järgsed metsauuendamise (ja 

kasvkäigu) katsed. (Peamiselt looduslik uuenduse teel, kuid hõlmab ka külvamise ja istutamise 

katseid); 

Eesmärk 14. Maapinna ettevalmistamine: hõlmab kaitseid kus uuritakse maapinna 

mineraliseerimise, sügava künni ning kemikaalidega umbrohutõrje mõju metsauuendusele; 

Eesmärk 15. Looduslik uuendus: hõlmab katseid, mille eesmärk on selgitada 

loodusliku uuenduse edukust; 

Eesmärk 16. Kontrollitud põletamine: hõlmab katseid kus uuritakse kontrollitud 

põletamise mõju metsauuendamisele; 



Eesmärk 17. Kraavitamine: katse eesmärk on analüüsida erinevate kraavitusseadude 

ja/või kraavitussügavuse mõju puude kasvule.  

 

C. Metsakasvatuslikud võtted, metsa kasv ja tootlikkus. Harvendusraiete, väetamise, lupjamise, 

puuliikide võrdlemise ja segapuistute, valikraiete, laasimise, valgustusraie ning linnametsanduse 

katsed. 

Eesmärk 20. Harvendusraie: katsed, mis püüavad kirjeldada erinevate harvendusraiete 

(erinev tüüp, ajastus, raiekraad) mõju puistu produktiivsusele, tormikindlusele, diameetri 

jaotusele jne; 

Eesmärk 21. Väetamine: katsed, millega uuritakse kaubanduslike väetiste, teiste 

keemiliste ühendite või siis muude orgaaniliste lisandite kasutamise mõju; 

Eesmärk 22. Lupjamine: katsed, kus vaadeldakse lupja sisaldavate ainete (nt. paekivi, 

dolomiit) kasvupinnale lisamise tulemusi. Samuti metsa pinnale tuha lisamise mõjusid käsitlevad 

katsealad: 

Eesmärk 23. Hapestamine: hapestatud veega või väävlit sisaldavate väetistega 

teostatavad mulla hapestamise katsed: 

Eesmärk 24. Puuliikide võrdlus: katsed, millega võrreldakse erinevate puuliikide 

kasvatamist monokultuurides; 

Eesmärk 25. Segapuistud: katsed, kus võrreldakse erinevate puuliikide kasvatamist 

segapuistutes; 

Eesmärk 26. Valikraie: katsed, kus uuritakse valikraie süsteemi kasutamise mõju 

puistu kasvukäigule, diameetri jaotusele, uuenemise potentsiaalile jne.;  

Eesmärk 27. Okste laasimine: katsed, millega uuritakse kunstliku laasimise mõju 

puudele – produktsioonile, puidu omadustele ja kvaliteedile; 

Eesmärk 28. Linnametsandus: katsed, mille eesmärk on uurida ja rõhutada 

linnametsade ja linnametsanduse aspekte; 

Eesmärk 29. Valgustusraie: katsed, millega uuritakse erinevate valgustusraie 

strateegiate (erinevad puistu tihedused, liigiline koosseis ja segapuistud, jne) mõju noorte puistute 

kasvule ja kvaliteedile. 

 



D. Metsaökosüsteemi uurimine. Süsiniku, toitainete ja vee tasakaalu, kliimamuutustest tingitud 

mõjutusi, metsa ja metsamulla kaitset, raskemetallide mõjusid ning bioloogilist mitmekesisust 

uurivad katsed.  

Eesmärk 30. Veekaitse alad: siia alla kuuluvad veekaitse alade majandamisega seotud 

katsed, mis hõlmavad teatud majandustegevusi (nagu näiteks lupjamine, väetamine, puuliikide 

võrdlus või biomassi eemaldamine(lageraied)); 

Eesmärk 31. Süsiniku, toitainete ja vee balanss: katsed millega kombineeritult 

uuritakse väetamise, lupjamise ja kastmise või veedefitsiidi mõju puistute toitainete ringele, 

kasvukäigule, konkurentsivõimele, mullastikule ja mulla veerežiimile jt.; 

Eesmärk 32. Katus konstruktsioon: katsed, mille eesmärk on kaitsta puistuid 

atmosfääris tulevate sademete eest tehes seda vaadeldava metsaala katusega kattes; 

Eesmärk 33. Kliimamuutus: katsed kus uuritakse püsivate temperatuuri ja sademete 

muutuste ning samuti kasvava õhu süsihapegaasi kontsentratsiooni mõju mullastikule, puudele ja 

teistele metsataimedele; 

Eesmärk 34. Mullakaitse: katsed, kus vaadeldakse bioloogiliste ja keemiliste meetmete 

mõju halvast veekvaliteedist, õhusaastest ja metsandusest tingitud mulla seisukorra 

parandamiseks; 

Eesmärk 35. Metsakaitse: katsed, kus uuritakse erinevate metsa haigustekitajate 

(seened, mikro-organismid, selgrootud ja selgroogsed) tõrjeks kasutatavate kaitsemeetmete 

tulemuslikkust; 

Eesmärk 36. Raskemetallid: katsed kus uuritakse lupjamise, väetamise või põllumaade 

taasmetsastamise järgset võimalikku raskemetallide neeldumist ja ringlust metsa puudes, seentes 

ning marjades; 

Eesmärk 37. Looduslik mitmekesisus: katsed millega uuritakse metsanduse ja 

metsamajanduse mõju pikaealistele liikidele (puhmad, seened, samblikud), samuti kliima 

pikaajalistele muutustele või muutustele toitainevarustuses; 

Eesmärk 38. Monitooring: katsealad mis on eelkõige kasutatud pikaajaliseks seireks. 

Kaasa arvatud ICP Level II monitooringu alad, kui need on rajatud varasemate püsikatsealade 

kohale. 

 

E. Jõulupuude ja ilupõõsaste geneetikat, rajamist, väetamist, umbrohu, putukate ja seenhaiguste 

mõju ning raiet ja logistikat uurivad katsed.  



Eesmärk 40. Geneetika: katsed, millega uuritakse jõulupuude ja ilupõõsaste geneetilisi 

aspekte ja pärilikkust; 

Eesmärk 41. Rajamine: katsed, kus uuritakse jõulupuude ja ilupõõsaste istandike 

rajamiseks sobivaid taime tüüpe, istutusvanust jne.; 

Eesmärk 42. Väetamine: katsed, millega uuritakse kaubanduslike väetiste, teiste 

keemiliste ühendite või siis muude orgaaniliste lisandite kasutamise mõju jõulupuude ja 

ilupõõsaste istandikes; 

Eesmärk 43. Umbrohutõrje: katsed, kus uuritakse erinevate umbrohutõrje meetodite 

(herbitsiidid, katmine, multšimine jm) tulemuslikkust jõulupuude ja ilupõõsaste istandikes; 

Eesmärk 44. Putuka- ja seenkahjustused: katsed, kus uuritakse putuka- ja 

seenkahjustuste tõrjet jõulupuude ja ilupõõsaste istandikes; 

Eesmärk 45. Kasv ja tootlikkus: katsed, mille eesmärgiks on leida jõulupuude ja 

ilupõõsaste istandikesse klimaatiliselt kõige sobivamad puuliigid (geograafiline päritolu); 

Eesmärk 46. Raie ja logistika: katsed, kus analüüsitakse jõulupuude ja ilupõõsaste 

raieks ja transpordiks sobivaid erinevaid meetoode. 

 

F. Puiduenergia. Kütte tasuvust, toitainete tasakaalu, terve puu raiumist, raiejääkide eemaldamist 

käsitlevad katsed. 

Eesmärk 50. Tasakaalustamine: katsed, kus uuritakse metsast terve puu eemaldamise 

mõju tasakaalustamise võimalusi maapinna väetamise või tuha lisamise teel; 

Eesmärk 51. Toitainebilanss: katsed, millega uuritakse metsast terve puu eemaldamise 

mõju toitainebilansile ja selle tasakaalule; 

Eesmärk 52. Võrsemets: katsed energiavõsa istandikes või teistes võrsemetsa 

istandikes; 

Eesmärk 53. Terve puu raie: katsed, mille eesmärk on analüüsida terve puu 

eemaldamise mõju puistu uuenemisele, kasvule, tootlikkusele ja ökoloogilistele teguritele; 

Eesmärk 54. Raiejäätmete eemaldamine: katsed, mille eesmärk on uurida raiejäätmete 

eemaldamise mõju uuendatavates ja uuendatud puistutes. 

 

G. Rabametsandus. Rabastunud ja liigniiskete metsaalade kuivendamist, väetamist ja puuliikide 

võrdlust käsitlevad katsed. 



Eesmärk 60. Kuivendus: katsed, mille eesmärk on analüüsida erinevate 

kraavitusseadude ja/või kraavitussügavuse mõju puude kasvule rabametsades; 

Eesmärk 61. Väetamine: katsed millega uuritakse kaubanduslike väetiste, teiste 

keemiliste ühendite või siis muude orgaaniliste lisandite kasutamise mõju rabametsades; 

Eesmärk 62. Puuliikide võrdlus: katsed mille eesmärk on uurida erinevate puuliikide 

kasvu kuivendatud rabametsades. 

 



3 Püsikatsealade nimistu ja uurimisteemade lühikirjeldused 

Siinjuures on esitatud teemade kirjeldused nii, nagu teema juhid on kirjeldused avalikustanud. Neid 
teemasid, mille kohta tutvustusi ei ole esitatud ei ole ka siinolevasse nimistusse kantud. 

3.1 Puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustik Järvseljal (Teema nr 01) 

3.1.1 Järvselja õppe- ja katsemetskonna pikaajaliste puistu kasvukäigu proovitükkide 
rajamine  

Puistu kasvukäigu uurimise alalisi proovitükke hakati prof Andres Mathieseni eestvedamisel rajama 1922. 

aastal tollases Tartu Ülikooli õppemetskonnas Kastre-Peravallas. Katsealad rajati põhimõttel, et oleks 

kaetud võimalikult palju ja erinevaid Järvseljal esinevaid metsatüüpe. Katsealade paigutamisel jälgiti, et 

puistud oleksid võimalikult normaalpuistu lähedased ning erinevates vanuseklassides (Kasesalu 2003). 

Maksimaalseks proovitükkide kordusmõõtmise intervalliks oli kavandatud viis aastat, kuid nendel 

proovitükkidel, mida kasutati üliõpilaste õppepraktikate läbiviimisel, tehti õppetöö käigus 

kordusmõõtmisi ka kavandatust tihedamini. 

Proovitükid rajati valdavalt ristkülikukujulised (erandina on rajatud ka üks kolmnurkne proovitükk), kuid 

sõltuvalt puistu iseärasustest ja puistu vanusest varieeruva suurusega. Enamasti tähistati proovitükid 

looduses betoonist nurgapostidega, ainult liigniisketel ja raskesti ligipääsetavatel aladel kasutati puidust 

nurgaposte. Enamik proovitükke märgiti puistuplaanile ning nende asukohad kirjeldati skitsiga vastavas 

proovitükižurnaalis (Kangur 2005). 

Igal proovitükil kirjeldati puistu koosseis ja rindelisus, pinnase seisund ja pinna reljeef. Rinnetesse 

jagamisel lähtuti põhimõttest, et madalam rinne moodustas vähem kui ¾ eelmise rinde keskmisest 

kõrgusest. Täiendavalt märgiti ära alusmetsa, puhma-, rohu- ja samblarinde liigid. Puistutel, mille päritolu 

ja läbiviidud metsamajanduslikud tööd olid teada, kirjeldati ka puistu tekkeviis, varasemad raied ja teised 

metsamajanduslikud tööd (laasimine, pinnase ettevalmistus, lupjamine). 

Tähistatud proovitükkidel mõõdeti kõigi proovitükil paiknevate puude rinnasläbimõõt kahes (NS ja WO) 

suunas 0,1 cm astmega ning mõõdetud puud nummerdati värviga. Mudelpuudel mõõdeti 0,1 m astmega 

puude kõrgus ning osadel mudelpuudel täiendavalt ka elusvõra alguse kõrgus. 

 

Kõik välitöödel proovitükkidelt kogutud andmed kanti Järvselja õppe- ja katsemetskonna 

püsiproovitükkide žurnaalidesse (Kangur 2005). 

 



3.1.2 Kasvukäigu proovitükkide kordusmõõtmine  

Regulaarseid kordusmõõtmisi tehti proovitükkidel 1925.–1939. aastani. Pärast seda on proovitükke 

osaliselt mõõdetud veel 1942., 1945., 1948., 1951., 1959., 1976., 1984., 1995., 1996., 2004. ja 2008. 

aastal. Põhjuse, miks kordusmõõtmised 1959. aastal pikaks ajaks katkesid, leiab metsanduslikele 

katsealadele esitatavate nõuete muutumisest. Järvselja õppe- ja katsemetskonna vanad metsakasvukäigu 

püsiproovitükid osutusid uute katsealade kavandamise põhimõtete järgi pindalalt liiga väikesteks. 

Läbi aegade on Järvselja  õppe- ja katsemetskonna püsiproovitükkide kordusmõõtmistel kasutatud kolme 

metoodikat: 1) rajamisejärgselt mõõdeti proovitükkidel võimalikult täpselt diameetrijaotusi ning mõnedel 

valitud mudelpuudel  ka puude kõrgusi (täiendavalt mõõdeti kõrgused väljalangenud ning raiutud 

puudel); 2) 1976.–1984. a läbiviidud mõõtmistel mõõdeti diameetrijaotustele lisaks võimalikult täpselt 

puude kõrguse ja diameetri paare ning 3) 1995.–1996. a rajatud ringproovitükkidel hakati lisaks puude 

diameetritele täiendavalt mõõtma ka puude asukohtade koordinaate. 

1976. a inventeerisid ja kordusmõõtsid Sirje Kask ja Maarika Kask Artur Nilsoni juhendamisel kuus 

männi- ja neli kuusepuistu püsiproovitükki (Kask 1977, Rannamägi 1977). 1984. a inventeerisid Andres 

Kiviste, Artur Nilson, M. Nilson ja T. Tarve 60 männienamusega vana proovitükki, millest looduses olid 

leitavad 38 proovitükki (Tarve 1984). 30 proovitükil tehti kordusmõõtmine ning  detailsemaks analüüsiks 

võeti analüüsipuid.  

1995/96. aastail viisid Ede Ümarik ja Andres Kiviste proovitükkidel läbi inventeerimise ja 

kordusmõõtmise. Inventeerimise tulemusena selgus, et 122 proovitükist 38-l kasvab uus metsapõlvkond. 

Proovitükke, mida suudeti tuvastada ja mida kordusmõõdistati, oli kokku 32. Juhtudel, kus vana 

proovitüki tähistus looduses oli hävinud ning proovitüki taastamine esialgsel kujul endises kohas võimatu, 

kuid proovitükilt saadavad andmed puistu kohta kõrge väärtusega, rajati vana proovitüki asemele uue 

metoodikaga (Kiviste, Hordo 2002) ringproovitükid, mis lisati Eestit katvasse puistu kasvukäigu 

püsiproovitükkide võrgustikku. Inventeerimise tulemused on leidnud kajastamist Jaan Aiaotsa poolt 

koostatud uurimisprojekti „Järvselja metsanduslike katsete inventeerimine” lõppraportis (Aiaots 2000).  

2004.a. inventeerisid prof Andres Kiviste, Henn Korjus ja Ahto Kangur 1995. aastal varasemalt 

kordusmõõdetud proovitükid. Leiti, et viiel proovitükil oli kasvamas uus metsapõlv. Looduses leitavaks ja 

kordusmõõdetavaks osutusid 27 proovitükki. Ahto Kangur ja Tarmo Koitla kordusmõõtsid eelmainitud 

proovitükid ning lisaks inventeeriti ja kordusmõõdeti veel 28 endist proovitükki. Kokku mõõdeti 17 

esialgse kujuga proovitükki ning 38 endiste proovitükkide kohale rajatud nelinurkset või ringproovitükki 

(Kangur 2005).  



 

3.2 Hooldusraiete püsiproovialad Järvseljal (Teema nr 02) 

3.2.1 Proovialade rajamine 

Lembit Muiste alustas hooldusraiete katsealade rajamist Järvselja õppe- ja katsemetskonnas August Karu 

juhendamisel 1948. aastal. Järvseljal alustatud projekti laiendati 1966. aastal üle Eesti. Katsealade rajamist 

ja kordusmõõtmist korraldasid tollased laborandid ja nooremteadlased. Praktilise töö (hooldusraied l, 

katsealade märgistus jne) tegid tavaliselt ära vastava metskonna töölised. 

 

Katsealade rajamise peamiseks eesmärgiks oli uurida erineva intensiivsusega hooldusraiete mõju erineva 

liigilise koosseisuga puistutele, samuti hooldusraiete mõju puude diameetri ja kõrguse juurdekasvule ning 

puude tüve- ja võrakujule.  

Hooldusraiete katsealad paigutati valdavalt viljakamatesse puistutesse, mille puistu koosseis, struktuur, 

tervislik seisund ja takseernäitajad olid katseala ulatuses võimalikult ühtlased. Sõltuvalt puistu eripärast 

paigutati ühele katsealale kolm kuni kuus traditsioonilist ristkülikukujulist proovitükki, millest üks jäeti 

kontrollalaks ning ülejäänud proovitükkidel tehti mitmesuguse raiekraadi ja liigilise eelistusega raieid. 

Proovitükkide kõrval asuva puistu mõjutuste vältimiseks moodustati proovitükkide ümber kuni 10 meetri 

laiune üleminekuala.  

Igal proovitükil kirjeldati puistu koosseis, kasvukohatüüp, lisaks ka  alusmetsa, alustaimestiku ja 

samblarinde liigid ja protsentuaalne katvus. Raiete eelselt ning ka raiete järgselt klupiti kõikide proovitükil 

asunud puude diameetrid ühes suunas 2 cm astmega. Täiendavalt mõõdeti mudelpuudel kõrgus. Raiete 

käigus valiti igalt katsealalt keskmiselt 20…30 analüüsipuud. Analüüsipuudel mõõdeti täiendavalt 

diameetri ja kõrguse paarid iga 1 m sektsiooni järel, alustades 0,5 meetrist. Samuti mõõdeti elusvõra 

alguse ja kuivanud oksaraja alguse kõrgused ning osal puudest ka võra läbimõõt ja viimase aasta 

juurdekasvu kõrgus. Välitöödel kogutud andmed kanti katsealade kaupa katsealade kaustadesse, kuhu 

lisati ka detailne skits proovitüki paiknemise kohta looduses (Kangur 2005).  

 

3.2.2 Proovitükkide kordusmõõtmine 

Hooldusraiete püsikatsealade kordusmõõtmise maksimaalseks intervalliks kavandati kümme aastat, kuid 

katsealadel, mida kasutati aktiivselt üliõpilaste õppepraktikate läbi-viimisel, tehti õppetöö käigus 

kordusmõõtmisi ka kavandatust tihedamini. Samuti kordusmõõdeti katseala raiejärgselt.  



 

Proovitükkide kordusmõõdistamisel jälgiti proovitükkide rajamisel kasutatud metoodikat. Kuna Järvseljal 

asuvaid hooldusraiete katsealasid kordusmõõtsid valdavalt üliõpilased õppepraktikate jooksul, siis võib 

kordusmõõdistamiste täpsus erinevatel katsealadel ja erinevatel mõõtmisaastatel olla erinev. (Tullus, 

Reisner 1998). 

 

2004. aastal inventeerisid ja kordusmõõtsid Kim Järvepõld, Killu Koll, Tarmo Koitla ja Ahto Kangur viis 

Järvseljal asuvat Lembit Muiste hooldusraiete katseala. Kokku mõõdeti 20 proovitükki (Kangur 2005). 

 

3.3 Endised Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi väetamiskatsed 
(katse seeria nr 03) 

1960. lõpul 1970. alguses tolleaegse Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi metsaväetamise 

töörühma poolt rajatud hea katsekorraldusega (statistiliselt piisavate kordustega ja kontrollaladega) 

metsaparanduslikud katsealad.   

Katsealad rajati erinevates kasvukohtades (kasvukohatüüp varieerus madala tootlikkusega raba- ning 

siirdesoo puistutest kuni viljakal mineraalpinnasel kasvavate puistuteni) kasvavatesse erineva vanusega 

puhtmännikutesse. Katsealad rajati eesmärgiga uurida erinevate põllumajanduslike väetistega väetamise (sh 

korduva väetamise) mõju metsade tootlikkusele. Kasutati erinevaid väetisi: karbamiid, superfosfaat, 

kaaliumkloriid, ammoonium salpeeter jt. Samuti tehti katseid erinevate väetiste omavaheliste 

kombinatsioonidega. 

Katsekorralduslikult rajati nelinurksed proovitükid, mis eraldati teisest viie meetrise puhvertsooniga. Igal 

proovitükil kirjeldati puistu koosseis, kasvukohatüüp ning alusmetsa, alustaimestiku ja samblarinde liigid 

ja protsentuaalne katvus. Raiete eelselt ning ka raiete järgselt klupiti kõikide proovitükil asunud puude 

diameetrid ühes suunas 2 cm astmega. Täiendavalt mõõdeti mudelpuudel puude kõrgusi. 

Nendel katsealadel on uuritud väetamise mõju puistute tagavara juurdekasvule, alustaimestikule ja 

puiduomadustele. Proovitükkidelt on võetud mulla-, kõdu-, okka- ja taimestikuproove puude 

kasvutingimuste ja kasvuomaduste keemiliseks analüüsimiseks.  

 



3.4 Endiste põlevkivikarjääride ja aheraine puistangualade 
taasmetsastamise katsealad (Teema nr 04) 

Põlevkivi on Kirde-Eestis kaevandatud alates 1916. aastast (Kattai ja Lokk, 1998). Põlevkivikarjäärid 

paiknevad täna Eestis rohkem kui 12 000 hektaril (Sokman, 2006). Alates 1960. aastast on 

taasmetsastatud 11 330 ha endisi tasandatud põlevkivikarjääri alasid (Sokman, 2006).  

Enamus rajatud ja ka inventeeritud katsealadest paiknevad endistel nüüdseks tasandatud põlevkivi 

avakarjääride aladel. Esimesed tasandatud avakaevanduse metsastamise katsed rajati 1960. aasta kevadel 

Kohtla karjääris (Kaar, 1971). Käesoleva projekti raames inventeeritud ja tähistatud katsealad on rajatud 

1961 -1968 ning nendel aladel uuritakse erinevate puuliikide kohastumist ja kasvu tasandatud 

karjäärialadel (Sirgala karjäär, Narva karjäär, Kohtla karjäär).  

Teise katseseeria moodustavad põlevkivi allmaakaevandustest välja toodud ja põlevkivist eraldatud 

aheraine puistangutele rajatud erinevate puuliikide kohastumise ja kasvu võrdluse katsealad. Aheraine 

mägedele rajatud katsealad paiknevad Tammiku ja Viru karjääris.  

Katsealadel paiknevad nelinurkse kujuga proovitükid, millel 5-10 aastase intervalliga märatakse kõigi 

puude puuliik ja mõõdetakse rinnasdiameeter ning 15-20% puudest võetakse  mudelpuudeks millel 

mõõdetakse kõrgus. 

 

3.5 Erineva algtihedusega kultuuride katseala Sagadis (Teema nr. 05) 

Erineva algtihedusega kultuurides rajatud proovitükid olid rajatud mõõtmetega 30x30m. Püsiproovitükid 
rajati 1988. aastal., kokku 50. 1998 Proovitükid kordusmõõdeti ning täiendavalt rajati 30 proovitükki. 
Viimane kordusmõõtmine toimus aladel 2000 aastal.  

 

3.6 Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad (Teema nr 06) 

Looduslikkuse taastamise püsiproovitükid rajati aastatel 2001-2004. Kokku rajati 50 proovitükki. 

Taastatavate alade eelvaliku tegi Metsahoiu Sihtasutus metsa takseerandmete andmebaasi alusel (Korjus 

2005). Valiti inimtekkelise päritoluga piisavalt tihedad keskealised okaspuu puhtpuistud palu- ja 

laanemetsades. Seejärel hinnati välitööde käigus looduslikkuse taastamise vajadust ja määrati taastamist 

vajavad puistud. Kokku valiti välja 21 puistut. Taastamistöid tehti 27 proovitükil, 23 proovitükki olid 

kontrollaladel. Kontrollala on sarnase puistu struktuuriga ala seireala lähedal (Jõgiste jt 2008). 

Taastamistööd toimusid kaitseala kaitsekorralduskava alusel. 



 

Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja Riikliku Looduskaitsekeskuse vahel 29. aprillil 2008. a sõlmitud lepingu nr 

5.6-7.1/23 kohaselt tegi EMÜ metsakorralduse osakond 2008. a 50-l metsade looduslikkuse taastamise 

püsiproovitükil metsa puistuandmete kordusseire. Taastamisaladele rajatud 50 proovitükil, on kogutud 

kolme seireringi rohttaimede, sammalde ja samblike, putukate ning puistu andmed - vahetult enne 

taastamist (2004.a) ning aasta peale taastamist (2005.a) ning 2008. aastal viimased seiretulemused. Suurt 

tähelepanu pöörati varasemate mõõtmisandmete kontrollimisele. Selleks tuli 2008. a kordusmõõtmisel 

need puud, mille 2005. a mõõtmine oli kontrollprogrammi poolt kahtlaseks tunnistatud, erilise 

hoolikusega üle mõõta. Oma töös analüüsime muutusi metsa loodusliku uuenduse 2008. aasta 

seiretulemustes ning rohttaimede ja puhmaste kolme seireringi tulemusi. 

Projekti vastutavaks täitjaks oli EMÜ metsakorralduse osakonna teadur H. Korjus, projekti põhitäitjateks 

olid EMÜ metsakorralduse osakonna doktorandid D. Laarmann ja A. Kangur. Välitööde tegemisel 

osalesid metsakorralduse osakonna töötajad, doktorandid ja magistrandid (D. Laarmann, M. Hordo, R. 

Mitt, J. Aosaar, A. Tagen, S. Metslaid, A. Padari). Andmesisestuse arvutisse tegi K. Kingumets ja esmase 

andmetöötluse viis läbi A. Sims. Taimestiku seiret teostas 2004 .a A. Kalda ja 2005. ja 2008.a M. Reintal. 

 

3.7 Hübriidhaava istandike üle-eestiline katsealade võrgustik (Teema nr 07) 

Hübriidhaava tootmiskultuure hakati Eestis rajama 1999. aastal. Uudse puuliigiga katsetamist alustas AS 

Mets ja Puu (AS Metsind), kes omandas mahajäetud põllumaid ning investeeris 5 aastaga 650 ha istandike 

rajamisse. Taustaks olid teadmised, et Soomes-Rootsis katsetati selle hübriidiga edukalt juba pool sajandit 

tagasi. Hübriidhaava kasvatamise uus hoog tekkis neis maades lõppenud sajandi viimasel kümnendil, kui 

haavapuit oli muutunud laialdaselt tselluloositööstuses kasutatavaks tooraineks. 

Hübriidhaab (Populus x wettsteinii Hämet-Ahti) on hariliku (Populus tremula L.) ja ameerika haava 

(Populus tremuloides Michx) ristand ning on võimeline kasvama kiiremini kui lähteliigid. Tema 

puidukiud on lühemad kui harilikul haaval, mistõttu on võimalik saada väga heade omadustega puitmassi 

kõrgekvaliteedilise paberi tootmiseks. Alates 1. juulist 2004 kuulub hübriidhaab keskkonnaministri poolt 

kinnitatud Eestis metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliikide nimekirja.  

Praeguseks on Eestis ligi 700 ha hübriidhaava kultuure, millest enamus on pärast omanikuvahetust AS 

Södra Eesti omandis. Viimastel aastatel Eestis suures mahus istandikke lisandunud ei ole, kultuuride 



rajamine on peatunud ka Rootsis, kuid istutamine on hoogustunud Lätis ja Leedus. Lõuna-Soomes 

istutati aastatel 1997–2003 1000 ha hübriidhaava metsa.  

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna kiirekasvuliste lehtpuude 

uurimise töörühmas on rajatud üle-eestiline katsealade võrgustik, mis koosneb 51 vaatlusalast endistele 

põllumaadele rajatud kultuurides ning seitse proovitükki asub Aidu põlevkivikarjääri 34 rekultiveerimisel 

istutatud hübriidhaava kultuurides. Põhjalikum kultuuride mõõdistamine tehti, kui puud olid 5 aastat 

kultuuris kasvanud, teist korda mõõdeti 7-aastaselt ja osalt on mõõdetud ka pärast 9ndat kasvuaastat s.o 

2008 kevadel. Rajatud on 232 taimkatte monitooringu püsiruutu ja detailselt on kirjeldatud 

mullatingimused ning analüüsitud toiteelementide sisaldust mullas ning puulehtedes, kõiki neid mõõtmisi 

on planeeritud raieringi jooksul korrata. Pikemaajalise uurimisprogrammi raames toimuvad ka puidu 

kalorsuse ja mudelpuude põhjal raie käigus toimuva toitainete ärakande määramised. Toimub lehe- ja 

tüvehaiguste, putukkahjurite ning metslooma kahjustuste monitooring ning jälgitakse puude õitsemist. 

 

3.8 Loodusliku uuenduse katseala Järvseljal (Teema nr 08) 

Kolmest uurimisalast koosnev püsikatseala SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda rajati 1994 aastal nelja 

aasta vanusele raiesmikule. Rajajateks olid Tõnu Reim, Gunnar Ahas ning Kalev Jõgiste. Igal ala 

moodustab 30x30m. Proovialad nummerdati lõunast põhja suunas, 21, 22 ja 23. Proovialale 22 istutati 

1995 a kuuskesid istutusseaduga 1,5x1,5m . Katsealal määrati mullatüüp, kirjeldati alustaimestik, puhma 

ja rohurinne ning sambla- ja samblikurinne.  

2001 aastal jagati iga prooviala omakorda 100 ruuduks küljepikkusega 3x3m. Igal ruudul määrati seal 

esinevad puuliigid, mõõdeti puude kõrgused, juurekaeladiameetrid ning määrati puude asukohad. 

Ruudud jagati puude arvu järgi tihedateks ja hõredateks. Kui ruudul kasvas viis või enam puud loeti ruut 

tihedalt kaetute hulka. Kõik ruudud jagati kuue erineva katsevariandi vahel, milleks olid: hõre kuusk, hõre 

kask, tihe kuusk, tihe kask, tihe kuusk + kask ja hõre kuusk + kask. Tiheda seaduga ruudud määrati 

harvendusraiesse, tekkisid katse variandid: hõre kuusk, hõre kask, puutumata. Igale algvariandile jäeti ka 

puutumata kontrollruut.  

 

3.9 Lehtpuude kasvatamise projekt (Teema nr 09) 

Halli lepa (Alnus incana (L.) Moench) katseala rajati suure algtihedusega endisele põllumaale Põlvamaale, 

Holvandisse 1995.a. kevadel. Istutusmaterjalina kasutati ca 1-aasta vanuseid loodusliku päritoluga 



istikuid, millest 62% olid seemnetekkelised paljasjuursed taimed, 33% juurevõsutekkelised mullapalliga ja 

5% juurevõsutekkelised paljasjuursed . Hübriidlepa (Alnus hybrida A. Br) katseala rajati halli lepa 

kultuuri kõrvale 1996. a. Kasutati taimlast pärinevaid 2-aastaseid seemikuid, algtihedus oli ligikaudu 

poole väiksem kui halli kultuuri lepa puhul. Kuna halli lepa kultuuris oli enamik puudest rajamise hetkel 

1-aastased, hübriidlepik rajati aga aasta hiljem 2-aastaste seemikutega, siis on edaspidi nendes puistutes 

kasvate puude bioloogiline vanus loetud võrdseks. Kumbagi lepakultuuri pole hooldatud. Arukase (Betula 

pendula Roth.) katseala rajati Tartumaale, Kambjasse 2004. aastal. Looduslikult metsastunud põllule 

(kogupind ca 10 hektarit) rajati proovitükk pindalaga 15×20 m. Kogu ala oli uuenenud peamiselt kasega, 

vähesel määral esines ka leppa ja paju. Proovitükk rajati 20 meetri kaugusele metsastunud ala äärest, et 

vältida servaefekti. Rajamise aastal oli puude vanus ligikaudu 8-aastat ja puude arv 11 600 tk ha-1. Teine 

arukase prooviala rajati Tartumaale, Haaslava valda 2001. aasta augustis. Katseala rajamise hetkel oli 

puistu tihedus enam kui kolm korda kõrgem Kambja katseala tihedusest ja vanus 5–6 a. Rajati kaks 

proovitükki, mõlemad pindalaga 0,09 hektarit. Üks proovitükk harvendati ja teine jäeti kontrollalaks. 

Käesolevas töös kasutati hooldamata ala andmeid. Kõik katsealad kasvavad mullaomadustelt sarnastes 

tingimustes (tabel 1). Kolm katseala kasvavad näivleetunud mullal (LP) ja üks leostunud mullal (Ko), kuid 

peamiste toitainete (NPK) sisalduse ja pH osas olulisis erinevusi ei olnud (Aosaar ja Uri 2008).  

 

3.10 Endised Eesti Metsakorralduskeskuse püsivaatlusalad (Teema nr 10) 

Eesti Metsakorralduskeskus oli (erinevate nimede all) Eesti metsavarude arvestust ja kasutamist 

kavandanud riiklik asutus, mis rajati peatselt pärast Eesti riigi loomist. Eesti Metsakorralduskeskuse üheks 

oluliseks tegevuseks oli metsataksaatorite treenimine, mille lahutamatuks koostisosaks oli omakorda nn 

treeningproovitükkide rajamine tüüpilistesse metsakooslustesse üle kogu Eesti. Lisaks taksaatorite 

treeningproovitükkide rajamisele on Eesti Metsakorralduskeskus osalenud mitmete katsealade loomises, 

millest tuntuim on Endel Tappo juhtimisel 1970-ndatel aastatel rajatud üle-eestiline hooldusraiete 

proovitükkide võrgustik. Kahjuks ei ole need katsed enamasti tänaseni säilinud.  

Metsa püsiproovitükkide süsteemi loomise taasalgatas Eesti Metsakorralduskeskuses Priit Kohava 1980-

ndate aastate teisel poolel. Viimase paarikümne aasta jooksul on Priit Kohava süstemaatiliselt analüüsinud 

Eesti Metsakorralduse arhiivis leidunud vanade proovitükkide materjale ning, kui vastaval alal oli mets 

säilinud, tehti vana püsiproovitüki taastamise. Selle järjekindla töö tulemusel on Eesti 

Metsakorralduskeskuse püsiproovitükkide võrgustikus ??? ala, millest suurem osa on sisuliselt puistu 

kasvukäigu vaatlusalad, kuid osa aladest on käsitletavad ka pikaajaliste metsakatsetena. Eesti 

Metsakorralduskeskuse katsealad on looduse tähistatud puupostidega ning viimase paarikümne aasta 



mõõtmised on tehtud Priit Kohava poolt ühtse klassikalise metoodika järgi. Eesti Metsakorralduskeskuse 

püsiproovialade võrgustik on väga väärtuslik ja väärib säilitamist ning kordusmõõdistamist. Eesti 

Metsakorralduskeskuse katsealad on nelinurkse kujuga ning reeglina on kordusmõõtmise intervall 10 

aastat. 

 

3.11 Võõrpuuliikide võrdluskatsed Järvseljal (Teema nr. 11) 

Üheks vanemaks ning kultuuride mahult ja liikide arvult suuremaks võõrpuuliikide kasvatamise kohaks 

on Eestis läbi ajaloo olnud Järvselja. Alates 1887 a., mil Järvseljale rajati esimene taimeaed, alustati ka 

erinevate võõrpuuliikide kasvatamise katsetega (Kasesalu, 1993).  

Käesoleva projekti raames inventeeritud katsealadest pooled on II Maailmasõja järgselt rajatud musta 

kuuse (Picea mariana), keerdokkalise männi (Pinus contorta) ning erinevate lehise- ja nululiikide 

kasvatamise katsed.  

Igal katsealal kirjeldasid katse rajajad kultiveeritud liigid, kultuuride algtihedused ja pindala. Samuti 

määrati kasvukohatüüp. Proovitükkidel klupiti kõikide proovitükil asunud puude diameetrid ühes suunas 

2 cm astmega. Täiendavalt mõõdeti mudelpuudel kõrgus. 

 

3.12 Hariliku männi geograafilised katsekultuurid ja järglaskatsed Järvseljal 
(Teema nr. 12)  

Katseseeria näol on tegemist prof Endel Pihelga eestvedamisel rajatud erineva tootlikkusega kohalike 

männikute (144 erinevat männi puistut ja 235 üksikpuud) järglaskatsete ning 34 endise NSVLi asukoha 

geograafiliste katsekultuuridega (Pihelgas 1993).  

34 ha katsekultuure rajati 1959–1968 tolleaegse EPA Järvselja õppe-katsemajandi endisele põllumaale. 

Katsekorralduslikult jagati katsealad osatükkideks ning igale osatükile istutati 300 taime (10 rida, igas reas 

30 taime). Et hiljem oleks võimalik partiisid üksteisest eraldada jäeti iga partii vahele ühe rea laiune ala 

tühjaks. 

Katsealadelt on kordusmõõtmiste käigus kogutud andmeid puistute kasvukäigu kohta. 

Katsekorralduslikult hästi ülesehitatud katsealad on maareformi käigus tagastatud endiste maaomanike 

järeltulijatele ning mitmetel aladel on raiete tulemusena osad katsevariandid kas hävinud või tugevalt 



kahjustatud. Suur katsevariantide korduste arva annab siiski sellest hoolimata võimaluse katset jätkata 

vähendatud mahus.  

 

3.13 Hariliku kuuse geograafilised katsekultuurid (Teema nr. 13) 

Kirjeldatud kultuurid on osa hariliku kuuse liigisisese varieeruvuse uurimiseks 1970 – 1988 rajatud 16 

geograafilisest katsekultuurist. Kokku 41 hektarile istutati üle 400 erineva geograafilise päritoluga 

istutusmaterjali peamiselt Eestist, vähem Lätist, Leedust, Venemaalt, valgevenest ja Ukrainast (Pihu ja 

Möls 2000).  

Istutusmaterjalina kasutati peamiselt kas tootmispartiisid kuid ka varutud puistutest, üksikpuudelt 

(plusspuud) ning ka kloonidelt.  

 

3.14 Järvselja hariliku kuuse järelkasvu püsiproovitükid (Teema nr. 14) 

Esimene proovitükk rajati 1997. aasta kevadel kvartalis 269, eraldusel 3, edaspidi prtk 269(I). Proovitüki 

rajasid: Imre Kari, Kalev Jõgiste, Merle Pedmanson ja Eve Rebane. Kasvukohatüüp on jänesekapsa - 

mustika ja boniteet 1. Eralduse pindala oli 2,5 ha, puistu koosseisus 7 Ku 2 Ks 1 Hb. Sellel eraldusel 

teostati lageraie 1995-1996 a. talvel. Puistu tagavara enne lageraiet oli 338 m3 ha-1. Raiesmikku 

iseloomustavad hästi kaks loodusliku uuenduse gruppi. Esimene grupp oli metsa all olnud kuni lageraieni 

ja sealne uuendus oli võrreldes teisega tunduvalt halvemas seisukorras. Teine grupp asus varem tekkinud 

häilus, mis oli soodus kuuse järelkasvu tekkeks. Kuna puukesed olid saanud valgust esimese grupiga 

võrreldes rohkem, oli nende kõrgus ja juurdekasv suurem, puude üldine tervislik seisund oli hea. Lisaks 

olid ka mõned üksikud puud üle raiesmiku. Siin valiti välja 100 eeluuenduse kuuske.  

Teine proovitükk loodi 2000. aasta suvel kvartalis 229, eraldusel 8, edaspidi prtk. 229. Proovitüki rajasid: 

Imre Kari, Kalev Jõgiste, Marit Heegstra ja Nienke Nijland (Larenstein College, Holland). 

Kasvukohatüüp on jänesekapsa - mustika ja boniteet 1. Eralduse pindala oli 1,1 ha, puistu koosseisus 9 

Ku 1 Mä. Sellel eraldusel teostati lageraiet 1999-2000 aasta talvel. Puistu tagavara enne lageraiet oli 288 

m3 ha-1. Suurem osa puid paikneb ühes grupis, kuid umbes 15 puud asub neist eemal teises grupis. Siin 

valiti välja 100 eeluuenduse kuuske.  

Kolmas proovitükk, mis rajati 2000. aasta suvel, paikneb esimese katseala vahetus naabruses kvartalis 269, 

eraldusel 2, edaspidi prtk. 269(II). Proovitüki rajasid: Imre Kari, Kalev Jõgiste, Marit Heegstra ja Nienke 



Nijland (Larenstein College, Holland). Kasvukohatüüp on jänesekapsa - mustika ja boniteet 1. Eralduse 

pindala oli 1,1 ha, puistu koosseisus 6 Ku 3Hb 1 Ks. Puistu tagavara enne lageraiet oli 329 m3 ha-1. 

Järelkasvukuuski esineb suuremate ja väiksemate gruppidena. Puid on erinevates kõrgusklassides. Viimati 

mainitud katseala on vana metsa all. Siin valiti välja 100 eeluuenduse kuuske.  

Neljas proovitükk loodi 2002. aasta kevadel kvartalis 273, eraldusel 10, edaspidi prtk. 273. Proovitüki 

rajasid: Marek Metslaid, Imre Kari ja Kalev Jõgiste. Kasvukohatüüp on mustika ja boniteet 3. Eralduse 

pindala oli 2,1 ha, puistu koosseisus 6,5 Ku 3 Ks 0,5 Mä. Sellel eraldusel teostati lageraiet 2001-2002 

aasta talvel. Puistu tagavara enne lageraiet oli 287 m3/ha. Suurem osa puid paikneb ühes grupis. Puid on 

väga erinevates kõrgusklassides. Siin valiti välja 145 eeluuenduse kuuske.  

Esimesed välitööd teostati 1997. aasta mais kvartalis 269, eraldusel 3 (prtk. 269(I)). Esimesel aastal tehtud 

välitööde käigus tutvuti raiesmikuga ning valiti loodusliku uuenduse grupid, mis sobiksid kuuse kasvu 

uurimiseks peale lageraiet. Kuna tegemist on püsiproovitükiga, siis puukesed märgistati nummerdatud 

metall-lipikutega.  

Lageraie toimumisest (1995-1996 talv) kuni esimeste proovide võtmiseni 1997. aasta kevadel oli 

möödunud üks aasta, seega olid puukesed saanud ühe aasta kasutada valgust maksimaalselt.  

Välitööde käigus mõõdeti puude kõrgused, puude läbimõõdud juurekaelalt kahes suunas, ladva- ja 

külgvõrsete pikkused. Esimesel proovitükil (prtk. 269(I)) mõõdeti ka puude võrade läbimõõdud kahes 

suunas ja elusvõra pikkus. Konkurentsiindeksi arvutamiseks mõõdeti kõik objektpuust 2 m raadiuses 

paiknevad konkurentpuud. Esimesel mõõtmisel (prtk. 269(I)) võeti laboris analüüsimiseks kahe eelmise 

vegetatsiooniperioodi külgvõrsed (1995, 1996). Järgnevalt võeti möödunud vegetatsiooniperioodi 

külgvõrse puu võra ülemisest kolmandikust. Võrsete pikkused mõõdeti ja võrsed koguti 

paberümbrikutesse, mis vastavalt tähistati (puu ja proovitüki number). Suuremate puude kõrgused 

mõõdeti Suunto või Vertexi kõrgusmõõtjaga, madalamate puude mõõtmiseks kasutati mõõdulatti. Puu 

läbimõõdud juurekaelalt mõõdeti nihkkaliibri või klupiga.  

Järgnevatel aastatel (1998-2000) toimusid kordusmõõtmised sama metoodika kohaselt 

vegetatsiooniperioodi lõpus. Sama metoodika kohaselt on mõõdetud ka kõik teised proovitükid. 

Proovitükkidel olevad puud kaardistati, töö teostamiseks kasutati bussooli ja mõõdulinti. Mõõdistamine 

toimus asimuudi mõõtmisega, viseerides proovitüki keskpunktist proovipuu juurde asetatud mõõtlatile. 

Samaaegselt viseerimislati asetamisega viseeritava puu juurde mõõdeti ka kaugus keskpunktist selleni.  



Prtk. 269(I) puud langetati 2001. aasta talvel (jaanuaris), selleks ajaks olid nad saanud kasvada täisvalguse 

tingimustes viis aastat. Iga puu juurekaelalt võeti juurdekasvude analüüsikettad.  

1997 – 2000 teostatud mõõtmiste analüüs on esitatud mitmetes lõputöödes: Pedmanson 1998, Kari 

1999, Rebane 1999, Metslaid 2002, Vicente 2003.  

Marek Metslaid on osalenud andmete kogumisel ja nende analüüsil alates 2000. aastast. Andmed uutelt 

püsiproovitükkidelt (prtk. 229, prtk. 269(II), prtk. 273) on analüüsitud täielikult Marek Metslaidi poolt, 

välja arvatud 2002. aasta kui andmed kogus ja analüüsis Marta Vicente.  

Labortöid teostati järjestikustel aastatel okaste ja puude juurdekasvude uurimiseks. Võrsed (okastega) 

asetati kuivatuskappi, kus neid kuivatati 3 ööpäeva temperatuuri 70° C juures. Seejärel võrsel olevad 

okkad loeti, ning koheselt määrati nende mass.  

Okka mahu määramiseks osutus vajalikuks mõõta okka pikkus, laius ja paksus. Igast proovist mõõdeti 

juhuslikult 5 okast, nende andmete põhjal arvutati keskmine okka maht. Mõõtmisel kasutati elektroonilist 

nihkkaliibrit.  

Diameetri juurdekasvud analüüsiketastelt on mõõdetud arvutisüsteemi WINDENDRO kasutades. Iga 

aastarõnga laiust mõõdeti kahes erinevas suunas ja võeti neist keskmine.  

 

3.15 Hariliku tamme katsekultuurid Järvseljal (Teema nr. 15) 

Varasemad hariliku tamme kultuurid Järvseljal on rajatud juba 19. sajandi lõpus. Samas on tamme 

kultiveeritud ka 20. saj alguses ja keskpaigas. Kõige hilisemad kultuurid, mis on rajatud peale 

taasiseseisvumist, antud seerias kajastatud ei ole (Kasesalu 1997).  

Kuus taastatud ja tähistatud katseala asuvad Järvselja pikaaegselt uuritud ja mõõdetud katsekultuurides. 

Katseeesmärk on uurida katsealadel tammepuistute kasvukäiku. Katsekorralduslikult katsealad ideaalse 

ülesehitusega ei ole, kuna nelja katseala puhul katseala hõlmab kogu katsekultuuri.  

Katsealad moodustavad nelinurksed proovitükid. Proovitükkidelt on rajajad kirjeldanud kultuuride 

algtihedused ning määranud kasvukohatüübi. Proovitükkidel on klupitud kõikide proovitükil asunud 

puude diameetrid ühes suunas 2 cm astmega ning mudelpuudel mõõdetud puude kõrgus ja elusvõra 

alguse kõrgus. Samuti on kirjeldatud esinev alustaimestik. 



3.16 Hariliku männi okaste säilimise geograafilise päritolu katseala (Teema 
nr. 16) 

Männi-pudetõve epideemia foonil hinnati okaste säilimist geograafiliselt erineva päritoluga (Põhja-

Soomest Saaremaani) mändidel Elva metskonnas Konguta katsekultuuris, mis rajati koostöös Soome 

Metsainstituudiga 1993. aastal sekundaarsete metaboliitide mõju uurimiseks hariliku männi (Pinus 

sylvestris L.) haiguskindlusele.  

Ühe ja sama päritoluga neljarealised osatükid, igast päritolust neli osatükki, hajutati kultuuri istutamisel 

juhusliku valiku teel katseala maa-alale, et vähendada kultuuri ulatuses esineda võivate mullaviljakuse või 

kasvukoha muude tunnuste erinevuste mõju katsetulemustele. Igal sellisel neljarealisel osatükil hinnati 

2001. ja 2002. a. kevadsuvel, pärast uue aastakasvu lõplikku formeerumist, okaste säilimist osatüki kahe 

seesmise rea kõikide puude ladvavõrsetel. Hinnang oli visuaalne, hinnangu ühikuks võeti roheliste okaste 

summaarne protsentuaalne säilimine aastavõrsetel. Näiteks, kui lisaks viimase aastavõrse 100%-liselt 

säilinud okastele oli eelviimase aasta võrsel säilinud 30% okkaid, hinnati antud puul okaste säilimist 

võrdseks väärtusega 1,3. Sama väärtus võidi omistada puule, mille viimasel aastavõrsel oli säilinud 90%, 

eelviimasel 30% ja aastal enne seda moodustunud võrsel 10% rohelisi okkaid.  

3.17 SMEAR integreeritud ökosüsteemiuuringute seirealad (Teema nr. 17) 

SMEAR on suunatud metsaökosüsteemi ja atmosfääri vastastoime mõju selgitamisele ning võimaldab 
keskkonnakaitse ja keskkonnatehnoloogia-alaste teadusuuringute arendamiseks vajalikud 
mõõtmisandmed. SMEAR jaamas saadud mõõtmistulemused on kasutatavad keskkonnaseires atmosfääri 
aerosoolide, lisand- ja saastegaaside foonikontsentratsioonide hindamisel Eestis ja võimaldavad vähendada 
kliimamudelite määramatust ning kontrollida võimalikku aerosooliprotsesside kasvuhooneefekti 
leevendavat mõju. SMEAR tüüpi uurimisjaam on kavandatud aine ja energia voogude uurimiseks 
atmosfäär-taimkate-muld üleminekutel erinevates ajalis-ruumilistes mastaapides, interdistsiplinaarsete 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks, kasutades automatiseeritud, pidevaid ja pikaajalisi 
keskkonnaparameetrite mõõtmistulemusi. 

2008 a. suvel toimus esmakordselt Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas Liispõllu katsealal Euroopa 
Teadusfondi VOCBAS (Lenduvad orgaanilised ühendid biosfääri-atmosfääri süsteemis) ja 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames biosfääri ja atmosfääri vastasmõjude uurimiseks 
rahvusvaheline mõõtekampaania. Sellel osalesid lisaks EMÜ teadlastele (taimefüsioloogia, metsandus, 
keskkonnakaitse) kolleegid TÜ-st (keskkonnafüüsika, ökofüsiooloogia), Helsingi Ülikoolist 
(metsaökoloogia, füüsika) ja Innsbrucki Ülikoolist (biometeoroloogia). Mõõtmiskampaanial mõõdeti 
metsa CO2 ja veeauru vahetust, isopreeni emissiooni, atmosfääri keemilist koosseisu erinevatel kõrgustel 
võras, eelkõige madala kontsentratsiooniga õhu lisandgaaside, nagu lämmastikoksiidid (NO, NO2, NOx) 
ammoniaak, osoon, isopreen ja monoterpeenid, lenduvad väävliühendid (SO2, H2S), peentolmu ja 
aerosoole (PM1, PM2.5, PM10), õhuioone, radooni. Samuti mõõdeti meteoroloogilisi tingimusi puistus 
ja selle kohal ning puude fotosünteesi. Puistu ja üksikpuu mõõtmised on korraldatud Liispõllu katsealal 6 



püsiproovitükil, mis asuvad seiretorni mõõtepiirkonnas. 2012 aastast alates on lisandunud lisaks Liispõllu 
katsealale kaks uut mõõteala SMEAR Eesti kavandatud asupaigas. 

 

3.18 Loometsade kasvukäigu katsealad (Teema nr.18) 

1950-ndate aastate alguses alustati Eestis Lääne-Eestis ja saartel looalade metsastamise programmi. Selle 

teemaga asus aktiivselt tegelema Elmar Kaar, kes rajas 1955.a. Saaremaal loometsade uurimise eesmärgil 

paarkümmend proovitükki. Käesoleva projekti raames läbiviidud välitööde tulemusel oli neist võimalik 

taastada 11 püsiproovitükki, mis tähistati looduses ning kordusmõõdistati. Saaremaa looalade 

metsastamise programmi raames katsetati 1950-ndate aastate alguses erinevaid maapinna ettevalmistamise 

viis (sh ka dünamiidiga), kuid neid katsealasid ei õnnestunud 2009.a. suvel enam üles leida. Lisaks 

Saaremaa katsealadele rajas Elmar Kaar 1960.a. püsiproovitükid ka Lääne Eestis Vardi metskonda. Neist 

proovitükkidest taastati ja kordusmõõdeti 1990.a. kuus proovitükki metsandusüliõpilase Aira Tossi poolt 

diplomitöö tegemise käigus. Antud proovitükid osutusid metsas leitavateks ja taastatavateks ka 2009.a. 

käesoleva projekti raames.   

 

3.19 Metsauuenduse katsealad (Teema nr. 19) 

Katsealad on rajatud eesmärgiga võrrelda puittaimede kasvuparameetreid sõltuvalt juurestiku tüübist. 

Uurimise all on traditsioonilisel avamaameetodil kasvatatud hariliku kuuse, hariliku männi ja arukase 

taimede kasv ning samade liikide suletud juurekavaga taimed. Mõnel katsealal on kasutatud ka loodusliku 

uuenduse ja külvi variante. Kuna Eestis on suletud juurekavaga taimede kasvatamisega tegeletud 1995-st 

aastast ning selliste taimede tootmise mahud aasta-aastalt suurenevad, siis on vajalik jälgida mainitud 

taimede kasvu ning arengut metsakasvutingimustes. Vaatlemise all on kultuuri kordaminek ja kõrguskasv 

esimestel aastatel ning rinnasdiameetri kasv vanemates kultuurides. Esimesed katsekultuurid pärinevad 

konteinertaimede kasvatamise algusaastatelt ning viimased on rajatud käesoleval aastal. 

 

3.20 Puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustik (Teema nr. 20) 

Käesolevaks hetkeks on metsakorralduse osakonna töörühma poolt kasvukäigu püsiproovi-tükke rajatud 

üle kogu Eesti. Kokku on rajatud 708 püsiproovitükki, millest 2008. a. KIK projekti raames mõõdistati 

99 proovitükki.  



2008. aasta seisuga sisaldab proovitükkide andmebaas 708 puistu kasvukäigu püsiproovi-tükki, millest 

659 on juba ka kordusmõõdistatud üks kord ning 248 kaks korda (Tabel 3.20.1.).  

 

Tabel 3.20.1. Puistu kasvukäigu püsiproovitükkide jaotus rajamisaastate lõikes.  

Mõõtmisaasta Esimene 
mõõtmine 

Teine 
mõõtmine 

Kolmas mõõtmine Kokku 

1995 102   102 
1996 101   101 
1997 26   26 
1998 34   34 
1999 139   139 
2000 59 88  147 
2001 67 101  168 
2002 115 11  126 
2003 24 48  72 
2004 15 132  147 
2005  73 87 160 
2006  64 101 165 
2007  118 11 129 
2008 26 24 49 99 
Kokku 708 659 248 1615 
 

Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide andmebaas sisaldab praegu 109 945 eluspuu mõõtmisandmeid 708 
proovitükilt. Neist 82 495 puud 659 proovitükil on mõõdetud juba kahel korral ning 24 434 puud 246 
proovitükil on mõõdetud kolmel korral. 

 

3.21 Hariliku kuuse eeluuenduse ümberistutuse ja varjestuse katseala 
(Teema nr. 21) 

Õhu- ja mullaniiskuse ning valgustingimuse mõju uurimiseks eeluuenduse kasvule muutuvas kliimas rajati 
kontrollitud tingimustega katse. Kasutati erineva kohastumusega hariliku kuuse puude (eeluuendus) 
ümberistutamist ja varjestamist. Katsesse valitud puude valgustingimuste määramiseks vana metsa all tehti 
poolsfäärilisi digitaalseid fotosid. Uutesse kasvutingimustesse siirdatud puud mõõdeti detailselt, lisaks 
mõõdeti fotosünteesi mõõtmisseadmega CIRAS-2. 

 

3.22 Põdrakahjustuste imitatsiooni katseala (Teema nr. 22) 

Räpina metskonnas rajati hariliku männi noorendikus püsiproovitükk, kus imiteeriti põdra poolt 
tekitatud koorekahjustust. Peamiseks eesmärgiks on uurida põdra poolt tekitatud koorekahjustuste mõju 
hariliku männi puude kasvule. Kahjustuse imiteerimist on nimetatud püsiproovitükil läbi viidud kahel 
korral. Põtrade mõju ärahoidmiseks katseala tarastati. 



3.23 Tormikahjustuste uuringualad (Teema nr. 25)  

Tormikahjustuste ja lagupuidu uuringuteks rajatud alad asuvad endisetes Tudu ja Halliku metskonnas 
(Lääne-Viru metskon ja Jõgevamaa metskond). Andmeid kogutakse kokku 18 püsiproovialalt (40 x 20 
m). Proovitükid paiknevad kolme erineva kahjustatusega aladel: (i) osalise kahjustatusega (keskmiselt 
kahjustatud), (ii) täielikult kahjustatud (tugevasti kahjustatud), (iii) koristatud alad (ülestöötatud). 
Täielikult ja keskmiselt kahjustatud püsiproovitükid rajati kaitsemetsa kvartalis (puitmaterjal jäeti 
koristamata). Koristatud alad paiknevad ümberkaudses tulundusmetsas. Igal variandil on neli kordust. 

3.24 Tulehäiringute uuringualad (Teema nr. 26)  

Põlengute katsealad asuvad Vihterpalus (Läänemaa metskond), kokku 24 proovitükil. 9 proovitükki 
(loodud aastal 2002) paiknevad aladel kus metsapõleng toimus aastal 1992. 15 proovitükki asuvad aladel, 
mis põlesid aastal 2008. Aladel kolme on laadi proovitükke: (I) kontroll ? alal ei ole toimunud põlengut; 
(II) põlenud ja koristamata ? kahjustatud puud jäeti tulekahju järgselt põlenud alale; (III) põlenud ja 
koristatud  ? põlenud puud eemaldati põlengualalt. 

 

3.25 Eesti ja Valgevene päritoluga hariliku kuuse võrdluskatse (Teema nr. 27)  

Selleks, et võrrelda Valgevenest pärit seemnest ja Rootsis kasvatatud kuusetaimi kohalike, Eesti päritolu 
taimedega, rajati 2. mail 2002. aasta Järvseljale kvartali 273 raiesmikule võrdluskatse pindalaga 0,9 ha. 
Katse rajati kolmes korduses, kokku kuuel katseruudul. Igale katseruudule istutati üheksa rida nelja-
aastaseid kuuseistikuid. Taimede vahe reas oli 2 m ja ridade vahe oli 1,8 m. 

 

3.26 Püsikatsealade tüveanalüüsid (Teema nr. 28)  

Erinevatelt metsanduslikelt püsikatsealadelt tüvenalaüüsideks lõigatud puude proovitükkide 
mõõtmisandmeid, analüüsipuude üldandmeid, analüüsipuude detailseid mõõtmisandmeid koondav 
teema.  

Andmestik sisaldab nii klassikalisi metsanduslikke tüveanalüüsil saadavaid mõõtmisi kui ka täiendavalt 
kogutud materjale puude võra biomassi jm kohta.  

Samuti on esitatud puutüve pikilõigetest saadavate kõrguse juurdekasvude ja erinevatelt kõrgustelt 
lõigatud ketaste radiaalse juurdekasvu andmed. 

 

3.27  Mahu-Rannametsa looduskaitseala puistute seire  (Teema nr. 33)  

Mahu-Rannametsa looduskaitsealale rajati metsaökosüsteemi dünaamika seireks püsiproovitükid. 
Kogutud andmed on esimesed mõõtmistulemused selle looduskaitseala 
metsade seisundi jälgimiseks 



3.28 Lehtpuude loodusliku uuenemise proovialad (Teema nr. 40)  

Noorendike kasvudünaamika on väljakutsuv nii metsa majandamise kui ka modelleerimise seisukohalt. 
Kasvu noortes puistutes ei ole maailmas piisavalt uuritud, samas kui otsustavaks puistu majandamisel 
tulevikus on nimelt puistu areng ja kujunemine noores eas. Suurem osa noorte puistute mudelitest on 
tihti loodud kas kindlatel eesmärkidel (põhinevad piiratud andmetel) või neid saab kasutada suhteliselt 
piiratud geograafilises piirkonnas. 

Uurimistöö tarbeks rajati  Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 2005. aastal kolm, kokku üheksa 
kobarproovitükkidega püsiprooviala. Kvartalisse 224 rajati viis, kvartalisse 272 rajati kolm ning kvartalisse 
287 rajati üks proovitükk. Proovialad klupiti ja mõõdeti esmakordselt 2005. aasta juulis ja augustis. 
Proovitükkide kordusmõõtmised viidi läbi rajamise järgselt esimesed kolm aastat igal aastal, edaspidi 
kaheaastase intervalliga. 

Proovitükkidel keskmise kobarproovitüki tsenter  seoti geograafiliselt liht-teodoliitkäiguga lähedalasuva 
kindelpunktiga (kvartali nurk). Prooviala keskmise kobarproovitüki tsenter tähistati kolme 
maassekaevatud metallvardaga ning ühe puupostiga, mis paigutati proovitüki tsentrist ühe meetri 
kaugusele põhja suunda. Kobarproovitükkide raadiuseks võeti neli meetrit ning need paigutati puistus 
puude paiknemise varieerumise uurimise eesmärgil kujutatud viie proovitüki kaupa kobarasse nii, et 
välimiste proovitükkide tsentrid paiknesid keskmise proovitüki tsentrist põhja, lõuna, ida ja lääne suunas 
kümne meetri kaugusel. Välimiste proovitükkide tsentrid tähistati ühe maassekaevatud metallvardaga. 

Antud uurimisteema proovitükid on rajatud endiste Järvselja puistu kasvukäigu püsiproovialade 
asukohtadele ning on seetõttu ka puistu kasvukäigu uurimise järgnevuse kaudu seotud ka ForMIS 
teemaga nr 1. 

 

3.29  Veerežiimi muutuse jälgimise proovitükid Aidus (Teema nr. 41)  

Ammendatud Aidu põlevkivikarjääri rajati 2011. aastal taasmetsastatud alale seirevõrgustik, et jälgida vee 
väljapumpamise lõpetamise tõttu veerežiimi järsu muutumise mõju metsaökosüsteemile. Erinevate 
vanusega puistutesse rajati enne vee väljapumpamise lõpetamist kokku 60 püsiproovitükki KKPRT 
metoodika alusel. Igale metsa püsiproovitükile rajati alustaimestiku inventeerimiseks prooviruudud. 
Samuti võeti mullaanalüüsid. 

 

3.30  Metsade looduslikkuse taastamise katsed Karulas (Teema nr. 42)  

Soome ja Eesti vahelise koostööprojekti "Looduse taastamine Eesti kaitsealadel" raames valiti välja Karula 
rahvuspargis puistud, kus tehti 2001. aastal 16 alal looduslikkuse taastamise katsed: neli ala, kus prooviala 
läbimõõt oli 25 meetrit, puud raiuti ning ala põletati üle; neli ala, läbimõõduga 12 meetrit, kus puud 
raiuti ning ala põlettai üle; neli ala läbimõõduga 12 meetrit, kus puud raiuti ning viidi ära; neli ala 
läbimõõduga 12 meetrit, kus puud raiuti ning jäeti proovialale; neli ala jäeti kontrollaladeks. 



2011. aastal rajati katsealale puistu püsiproovitükid, et hinnata võtete efektiivsust puistu struktuurile ning 
alustaimestikule. Puistu mõõtmisel kasutati KKPRT metoodikat. Samuti rajati puistu proovitükkidele 
alustaimestiku seireks püsiruudud. 

 

3.31  Ammendatud freesturbaväljade metsastamine (Teema nr. 43)  

Eesmärk on leida sobivad kogused toitaineid rikkalikult sisaldavate tootmisjääkide (puu- ja turbatuhk, 
põlevkivituhk, põlevkivi- ja puutuha segu) kasutamiseks jääksoode metsastamisel. Ammendatud 
turbaväljade metsastamist takistab ennekõike turba jääklasundi toitainete vähesus (eriti taimede kasvu 
limiteerivaks peetakse turvasmuldades K- ja P-vaegust). Toitaineterikka, sh. rohkelt K ja P sisaldavate 
tuhkade kasutamine freesturbaväljade metsastamisel tasakaalustab turba toitainete bilanssi ja taimedele 
vajalike toitainete rohkus tuhkades stimuleerib puude kasvu ja oluliselt suureneb puistute 
bioproduktsioon. Selle tulemusena suureneb nende alade bioloogiline mitmekesisus, väheneb atmosfääri 
lenduvate kasvuhoonegaaside hulk ning taaskasutusse suunatakse seni kasutult ladustatud tootmisjäägid. 

 

3.32  Puistute biomassi ja toitainete dünaamika rekultiveeritud 
põlevkivikarjääri puistangutel (Teema nr. 43)  

Põlevkivi karjääripuistangute metsastamine on ökoloogilistest ja majanduslikest aspektidest lähtuvalt 
otstarbekas ja perspektiivne rekultiveerimise viis. Erinevate puuliikide kasvatamine suurendab 
rekultiveeritavate alade bioloogilist mitmekesisust ja kiirendab mullatekkeprotsesse. Mineraaltoitainete 
kättesaadavus on peamine metsaökosüsteemi produktiivsust ja süsiniku salvestumist limiteeriv tegur. 
Pustuid kaevandusega rikutud aladel on potensiaalsed bioenergia allikad.  

Katsealad on rajatud leidmaks sobivaimad puuliigid karjääripuistangute metsastamiseks, analüüsides 
puistute kasvukäiku, produktiivsust, puude kasvu mõjutavaid tegureid (taim-muld seos) ning puuliikide 
mõju mullaarengule. 

 

3.33 Katsealadel teostatud uurimuste publikatsioonide andmestik 

Infosüsteemi on võimalik lisada nii dendromeetriliste võrranditega, kasvukäigutabelitega, 

kasvuvõrranditega aga ka katsealadelt kogutud andmetel koostatud publikatsioonide loetelu. Kirjanduse 

andmestikku võetakse publikatsioonid, mis põhinevad teadaolevatelt katsealadelt kogutud andmetel ning 

mis on võimalik siduda kindlate katsealade andmebaasi sisestatud aladega.  

Publikatsioonide andmestik koosneb 153 infosüsteemi moodulitega sisuga seotud kirjandusallikast. 

  



4 Takseermudelite ja andmestike infosüsteem 

Takseermudelite ja andmestike infosüsteemi (ForMIS) eesmärgiks on hallata metsandusliku 
modelleerimisega seotud andmestikke: empiirilised katsealade andmed, kasvukäigutabelid, 
kasvufunktsioonid ja dendromeetrilised mudelid.  

Infosüsteem on veebipõhine, seetõttu on andmete kasutamiseks ja hoidmiseks oluline selle turvalisus. 
Käesoleva projekti käigus sai oluliselt tõstetud infosüsteemi turvalisust. Andmete muutmine toimub ainult 
üle turvalise veebiliidese (kasutatakse https protokolli). 

ForMIS on infosüsteem (Joonis 3.1), mis sisaldab endas nelja moodulit: 

• Dendromeetrilised valemid 
• Kasvuvõrrandid 
• Kasvukäigutabelid 
• Proovitükkide andmed 

 

Joonis 3.1. ForMISe esileht 

Andmete haldamiseks on vajalik infosüsteemi sisse logida (Joonis 3.2), milleks on kaks võimalust: 

• EMÜ töötajatel ja tudengitel on võimalik logida EMÜ keskserveri kasutajatunnuse ja parooliga 
• Logida infosüsteemis registreeritud kasutajatunnuse ja salasõnaga. 

Logimiseks kasutatakse samu lahtreid (Joonis 3.2), süsteem kontrollib ise, kumb on sisestatud. EMÜ 
töötajad ja tudengid ei pea ennast süsteemis eelnevalt registreerima, esimese logimisega registreeritakse nad 
süsteemis ning EMÜ keskserverist kontrollitakse ka, kas sisse loginud isik on töötaja või tudeng. 

 

Joonis 3.2. Logimine ForMISesse 

 



Infosüsteemi arenduse üheks oluliseks muudatuseks on süsteemi muutmine kakskeelseks. Keele 
vahetamiseks on infosüsteemi paremas ülenurgas olemas lippude pildid (Joonis 3.2), millel vajutades 
muutub keel. 

Teiseks oluliseks muudatuseks käesoleva arenduse käigus oli andmete automaatne salvestamine. Kui 
varasemalt oli iga andmerea lõpus nupp „salvesta“ ning kui reas mingi tunnus muudeti, siis tuli see ka 
salvestada, millega saadeti muudetud andmed serverisse. Uuendatud infosüsteemi korral toimub andmete 
salvestamine automaatselt, st kui lahtri sisu on muudetud, siis saadetakse muudetud sisu lahtrist väljudes 
serverisse ning kui andmebaasis andmete salvestamine õnnestus, siis värvitakse muudetud lahtri taust 
roheliseks (Joonis 3.3).  

Iga kord, kui andmed saadetakse serverisse, siis kontrollitakse, kas antud andmerida oli kasutajal õigus 
muuta. See kontroll on vajalik selleks, et keegi ei saaks muuta andmeid, mida tal ei ole õigus muuta, kuna 
selliselt on võimalik tekitada eraldi programm, mis saada samasugusel kujul andmeid serverisse nagu seda 
saadab ka infosüsteem.  

 

Joonis 3.3. Muudatuste automaatne salvestamine. Kui lahtrit on muudetud, siis salvestaks see automaatselt 
ning kui salvestamine õnnestus, siis muutub lahtri taust roheliseks. 

Oluline rõhk on pandud ka kontrollimisele, et infosüsteem töötaks erinevate brauseritega. Hetkel on 
töötamine kontrollitud Internet Explorer versioonide 7 - 10; FireFoxiga, Google Chrome ning Safariga. 

 



5 Dendromeetrilised valemid 

Dendromeetrilised valemid on matemaatilised mudelid, millega on võimalik arvutada ühtede 
takseertunnuste abil teisi takseertunnuseid. Infosüsteemi on kogutud erinevate riikide mudeleid, kuna 
mets ja keskkond ei tunne riikide piire, mistõttu ka teiste riikide mudelid võivad meie oludes hästi 
toimida. 

Andmebaasi eesmärk on koguda kokku ja testida neid valemeid, et lihtsustada lõppkasutajatele nende 
mudelite kasutamist. 

5.1 Valemite vaatamine ja kasutamine 

Mudelid on esitatud nii riikide (Joonis 4.1) kui ka kirjandusallikate (Joonis 4.2) kaupa.  

 

Joonis 4.1. Valemite valik riikide kaupa 

 

Joonis 4.2. Valemite valik kirjandusallikate kaupa 

 

Ühe riigi valemite loendis (Joonis 4.3) on toodud valemi väljundtakseertunnuse tase, lühend ning valemi 
kommentaar. Infosüsteemi läbivalt on viimases tulbas täpsema info vaatamiseks ikoon. 



 

Joonis 4.3. Ühe riigi valemite loend 

 

Iga valemi kohta on toodud selle kirjelduses (Joonis 4.4) matemaatiline valem, argumentide kirjeldused, 
konstandid ning kirjandusviide. 

Iga valemis oleva argumendi kohta on esitatud selle võimalikult täpsed parameetrid (Tabel 4.1), et 
kasutajal oleks võimalik aru saada, millega on täpselt tegemist. Samuti selleks, et oleks võimalik omavahel 
eristada sarnaseid valemi sisend- ja väljundargumente.  

 

Joonis 4.4. Ühe valemi kirjeldus. 

 

Tabel 4.1. Argumentide omadused 

Lühend Eestikeelne nimetus Inglisekeelne nimetus 
Sltr Üksik puu Single tree 
Stel Puistu element Species level 
Stnd Puistu Stand 
Stem Tüvi Stem 
Crwn Võra Crown 
Bark Koor Bark 
Root Juur Root 



Lühend Eestikeelne nimetus Inglisekeelne nimetus 
Area Maa-ala Area 
Stolt Suuremad puud Larger trees 
LigSt Likviidne puit Commercial wood 
OP Funktsioontunnus Function name 
P1 Argument nr 1 Argument no 1 
P2 Argument nr 2 Argument no 2 
P3 Argument nr 3 Argument no 3 
P4 Argument nr 4 Argument no 4 
P5 Argument nr 5 Argument no 5 
P6 Argument nr 6 Argument no 6 
P7 Argument nr 7 Argument no 7 
P8 Argument nr 8 Argument no 8 
P9 Argument nr 9 Argument no 9 
P10 Argument nr 10 Argument no 10 
P11 Argument nr 11 Argument no 11 
P12 Argument nr 12 Argument no 12 
P13 Argument nr 13 Argument no 13 
D Diameeter Diameter 
H Kõrgus Height 
Spec Puuliik Species 
G Ristlõikepindala Basal area 
A Vanus Age 
T Täius Density 
V Maht Volume 
L Pikkus Distance between 
Cult Kultiveeritud Cultivated 
OHOR Huumushorisondi tüsedus Humus layer 
C66 Konkurentsiindeks C66 Concurrence index C66 
Price Hind Price 
Bon Boniteet Bonitet 
F Vormiarv Form 
HF Vormikõrgus Formheight 
N Puude arv Number of trees 
Veg Rohurinde olemasolu Vegetation layer exists 
Thin Harvendusraie on olnud Thinning exists 
Alt Kõrgus merepinnast Altitude 
Lat Põhjalaius Latitude 
BA Baasvanus Age of base 
Prob Tõenäosus Probability 
cm Sentimeeter Centimetre 
m Meeter Metre 
a aasta Year 
m3 Kuupmeeter Cubic meter 
m2 Ruutmeeter Square meter 
m3/ha Kuupmeetrit hektaril Cube meter per hectare 
Pro Protsent % 
0/1 Tõeväärtus Boolean 
dm Detsimeeter decimeter 
Kr/ha Krooni hektari kohta Crown per hectare 
Class Klass Class 
m2/ha Ruutmeetrit hektari kohta Square meter per hectare 
no/ha Arv hektari kohta Number per hectare 
deg Kraad Degree 



Lühend Eestikeelne nimetus Inglisekeelne nimetus 
Base Algus Base 
Top Ülemine ots Top 
BH Rinnaskõrgus Breast height 
Dom Üla Dominant 
Rand Juhuslik Random 
50y 50 aastaselt 50 years old 
100y 100 aastaselt 100 years old 
20y 20 aastaselt 20 years old 
Mtr Küpsus Mature 
6m 6 meetrit 6 meters 
Fix Fikseeritud väärtus Fixed value 
Smdl Hetkeseis Static model 
Kmdl Kasvumudel Growth model 
Nmdl Normatiivne Rule model 
Bmdl Baasmudel Base model 
Zper Perioodi juurdekasv Period increment 
Ztot Kogukasv Total growth (fix. per.) 
Zdif Kogukasv (suvaline hetk) Total growth (dif. per.) 
nrmstd Normaal puistu Normal stand 
bethin Enne raiet väärtus Before thinning value 
afthin Pärast raiet väärtus After thinning value 
sitein Kõrgusindeks Site indeks 
maxden Piirtihetus Maximum density 
 

Kasutajatel on võimalik alla laadida ka kasutajafunktsioonid kas statistika programmi R (Joonis 4.5), 
Visual FoxPro (Joonis 4.6) või Visual Basic for Application (Joonis 4.7) jaoks. Funktsioonid 
genereeritakse sisestatud andmete alusel. 

 

Joonis 4.5. Kasutajafunktsioon R-i keskkonna jaoks 

 



 

Joonis 4.6. Kasutajafunktsioon FoxPro keskkonna jaoks 

 

 

Joonis 4.7. Kasutajafunktsioon Visual Basic for Application keskkonna jaoks. 

5.2 Valemite sisestamine 

Valemite sisestamiseks on vajalik infosüsteemi sisse logida, et veebirobotid ei täidaks lahtreid muu infoga. 
Pärast logimist ilmub iga valemi juures menüü (Joonis 4.8), mille kaudu on võimalik minna erinevate 
sisestusvormideni ning sisestada ja muuta valemit ning selle osi. 

 

Joonis 4.8. Valemite muutmise menüü 



Mudeli üldinfo (Joonis 4.9) juures sisestatakse põhivalem (Valem:) ning vajadusel kuni kolm eelvalemit 
(IPF1-IPF3), riik, kust pärinevad andmed, millel on antud valem välja töötatud, et oleks teada, millises 
geograafilises piirkonnas peaks mudel töötama. Staatuseks märgitakse, kas valem on sisestamisel (S) või on 
juba korras (K). 

 

 

Joonis 4.9. Valemite sisestamise vorm 

 

Valemi argumentide sisestamisel (Joonis 4.10) kasutatakse lühendeid (Tabel 4.1), et hiljem oleks võimalik 
tabelist võtta esitamiseks kas eesti- või inglisekeelne kirjeldus.  

 

Joonis 4.10. Valemi argumentide sisestamise vorm 

 

Kuna puud on mõningate tunnuste poolest sarnased, siis seetõttu on võimalik ühel puuliigil välja töötatud 
valemit kasutada ka teisel puuliigil. Infosüsteemis sisestatakse ühe puuliigi kohta konstandid (Joonis 4.11) 
ning seejärel viidatakse, millistele puuliikidele samad konstandid veel sobiksid (Joonis 4.12). 



 

Joonis 4.11. Valemi konstantide sisestamise vorm 

 

 

Joonis 4.12. Kaaspuuliikide sisestamise vorm 

 

Euroopa Metsainstituudi (EFI) poolt on loodud metsanduslike mudelite andmebaas (FOREMODELS, 
http://www.efiatlantic.efi.int/portal/databases/foremodels/), milles ei ole mudelid selliste valemite kujul 
nagu need on ForMISes. Kuid mõned nende mudelid sisaldavad valemeid, mis on sisestatud meie 
infosüsteemi ning koostöös nendega sai väljatöötatud meetod, kuidas siduda omavahel mõlemas 
infosüsteemis olev info ning selleks lisatakse ForMISes valemi juurde nende mudeli id-number (Joonis 
4.13). 



 

Joonis 4.13. FOREMODELSiga seostamise vorm 

 

Iga valemi juurde lisatakse ka võimalusel kirjanduse allikas, kui valem on kuskil avaldatud. Vahel on valem 
saadud otse autorilt, mistõttu sellel puudub kirjandusviide. 

 

Joonis 4.14. Kasutatud kirjandusele viitamise vorm 

  



6 Kasvuvõrrandid 

Kasvuvõrrandid on valemid, millel on teatavad omadused, et neid võiks kasutata kasvufunktsioonidega. 
Erinevatel takseertunnustel on selle kirjeldamiseks vaja erinevate omadustega matemaatilisi valemeid. 
Antud moodulis on kokku kogutud erinevate omadustega kasvuvõrrandid (Joonis 5.1). Iga võrrandi kohta 
on võimalik sisestada selle erinevaid omadusi (Joonis 5.2), mis antud valemi kohta eksisteerivad. 

 

Joonis 5.1. Kasvuvõrrandite loend 

 

Joonis 5.2. Kasvuvõrrandi omadused 

  



7 Kasvukäigutabelid 

Kasvukäigutabel on vanim kasvu kirjeldamise viis. Erinevate kasvuomadustega puistute põhjal koostati 
erinevate takseertunnuste kohta kasvuread. Infosüsteemis on riikide kaupa (Joonis 6.1) kogutud kokku 
246 kasvukäigutabelite komplekti. 

 

Joonis 6.1. Kasvukäigutabelite loendid riikide kaupa 

 

Igas riigis on keegi loonud mingi kasvukäigutabelite komplekti mingi puuliigi kohta (Joonis 6.2). Üheks 
kasvukäigutabeliks on ühe autori poolt loodud ühe puuliigi kohta ühe kasvuheadusega ala kohta 
kasvuread (Joonis 6.3).  

 

Joonis 6.2. Ühe riigi kasvukäigutabelite loend 

 



 

Joonis 6.3. Üks kasvukäigutabel 

  



8 Katsealade ja proovitükkide andmed 

8.1 Teemad 

Infosüsteemis hallatakse andmeid teemade kaupa, seetõttu tuleb esmalt valida teema, millise andmeid 

soovitakse muuta, vaadata või alla laadida. 

Igal teemal on vaid üks haldaja (Joonis 7.1), kellel on ainuõigus lisada ja muuta antud teema andmete 
kasutusõigust (Joonis 7.2). Kasutusõigused on kas lugemine või kirjutamine. Lugemine tähendab seda, et 
kasutaja saab andmeid vaadata ja alla laadida. Kirjutamine tähendab seda, et kasutaja saab andmeid lisada 
ja muuta. Kirjutamisõigus ei anna õigust andmeid alla laadida. Igast alla laadimisest jääb infosüsteemi 
maha ka jälg (Joonis 7.3).  

Alla laadimisega tekitatakse csv-vormingus failid, milles on tulpade eraldajaks on semikoolon ja 
kümnendkoha eraldajaks koma. Selliste seadetega faili on võimalik avada ka Microsoft Exceliga.  

Katsealade ja proovitükkide andmete moodulis on peaaegu iga tabeli juures võimalik sama tabel laadida 
alla ka PDF-failina, kui seal on pealkirja juures PDFi ikoon (Joonis 7.3). 

 

 

Joonis 7.1. Teema üldinfo sisestusvorm 



 

Joonis 7.2. Kasutajad teemas 

 

 

Joonis 7.3. Andmete alla laadimine ja selle jälg 

 

8.2 Katsealade andmed 

Kuna katseala moodustavad kaks või enam proovitükki, mis on kavandatud ja mida uuritakse koos, siis 
iga proovitükk ei pruugi veel olla katsealal. Sellest tulenevalt on infosüsteemis eraldi proovitükkide ja 
katsealade loendid (Joonis 7.4). Proovitükid, mis asuvad katsealal, on viide juures, millisel katsealal see 
paikneb. Katsealade loendist on toodud kõik alad ning sealt on võimalik valida konkreetne ala, mida 
vaadatakse või muudetakse. 

 

Joonis 7.4. Katsealade loend 

 



8.3 Proovitükkide andmed 

Proovitükkide andmetega tegelemisel tuleb esmalt valida proovitükk (Joonis 7.5). 

 

Joonis 7.5. Proovitükkide loend 

 

Proovitükkide andmed jagunevad kahte tasemesse: proovitüki andmed ja mõõtmise andmed. Proovitüki 
tasemel andmeteks on üldinfo proovitüki asukoha jms kohta (Joonis 7.6), proovitükil planeeritavad ja 
tehtud tegevused nii oma kui ka teiste poolt (Joonis 7.7), proovitüki koordinaadid vastavalt proovitüki 
kujule (Joonis 7.8), mis võimaldab ka proovitükki täpselt kaardil esitada (Joonis 7.9) ning 
puistuelementide sünniaastad (Joonis 7.10). Viimane võimaldab igale mõõtmiskorrale arvutada 
puistuelementide vanused. 



 

Joonis 7.6. Proovitüki üldandmed 

 

 

Joonis 7.7. Info proovitükkidel tehtud tegevuste kohta 

 

 

Joonis 7.8. Proovitükkide koordinaadid 



 

 

Joonis 7.9. Proovitükid kaardil 

 

 

Joonis 7.10. Puude sünniaastad rinnete kaupa 

 

Igale proovitükile saab täiendavalt kanda infosüsteemi ka huumushorisondi tüseduse mõõtmise andmed 
(Joonis 7.11). Seda tehakse kas üks kord proovitükil või siis korduvalt, viimasel juhul on võimalik 
sisestada ka mõõtmisaasta. 



 

Joonis 7.11. Huumushorisondi tüsedused 

 

8.4 Proovitükkide mõõtmiskordade andmed 

Teine tase proovitükil on mõõtmiskordade info (Joonis 7.12), kus siis esmalt määratletakse, mis tüüpi 
proovitükiga on tegemist. Peamine eristamine on puude kluppimise järgi, kas üksikpuude andmed või 
jaotused ning teine on proovitüki kuju järgi, kas nelinurkne või siis ringproovitükk, millel mõõdetakse 
puudele asimuudid ja kaugused. 

 

Joonis 7.12. Proovitüki mõõtmiskordade loend 

 

Proovitüki mõõtjatele on võimalik süsteemis määratleda ka, millist tegevust keegi seal tegi (Joonis 7.13). 
Kui keegi tegi mitut tegevust ning seda on plaanis ka määrata, siis tuleb teda mõõtjate nimekirjas ka 
mitmele reale kirja panna. 



 

Joonis 7.13. Proovitükkide mõõtjad 

 

Kui tegemist on ringproovitükiga, siis ilmub menüüs [Raadiused], kuhu on võimalik iga rinde kohta 
sisestada raadius (Joonis 7.14). Kui üksikpuude andmed on sisestatud, siis raadiuste vaates kontrollitakse 
ka milliseid rindeid on mõõdetud ning need esitatakse juba ette. 

 

Joonis 7.14. Ringproovitüki raadiused rinnetel 

 

Kui puude meetodiks on üksikpuudena mõõtmine, siis ilmub antud mõõtmiskorra juurde [Üksikpuud] 
(Joonis 7.15). Juhul, kui andmed on juba varem sisestatud nt Exceli keskkonda, siis on võimalik need 
sealt eksportida csv-vormingusse ning laadida andmed ForMISe keskkonda, milleks on lehe all servas 
olemas vastav vorm (Joonis 7.16).  



 

Joonis 7.15. Üksikpuude mõõtmise andmed 

 

Joonis 7.16. Üksikpuude andmete üleslaadimine 

 

Kui puude mõõtmise meetodiks on jaotused, siis ilmub menüüsse [Jaotused] (Joonis 7.17) ja 
[Mudelpuud] (Joonis 7.18). Ka neid andmeid on võimalik ForMISe keskkonda üles laadida csv-
vormingus. 

 

Joonis 7.17. Puude jaotuste mõõtmise andmed 

 



 

Joonis 7.18. Mudelpuude mõõtmise andmed 

 

Lisaks on võimalik iga mõõtmiskorra juurde sisestada ka taimestiku mõõtmise andmed (Joonis 7.19). 

 

Joonis 7.19. Taimestiku andmed 

 

 

8.5 Analüüsipuude andmed 

Paljudelt proovitükkidelt võetakse ka analüüsipuud (Joonis 7.20), mis langetatakse ja tükeldatakse. Kuna 
ühe puuga ei anna sellist tegevust korduvalt teha, siis kantakse selline info ka ühekordselt infosüsteemi 
ning see ei käi seetõttu ka mõõtmiskordade juurde.   



 

Joonis 7.20. Analüüsipuude üldandmed 

 

Erinevatelt kõrgustelt võetud ketaste kohta on võimalik süsteemi kirja panna nii nende üldinfo (Joonis 
7.21) kui ka aastarõngaste laiused (Joonis 7.22) 

 

 

Joonis 7.21. Analüüsipuu ketaste üldinfo 

 

 



 

Joonis 7.22. Aastarõngaste laiused kettal 

 



9 Metsanduslike püsikatsealade andmestike hoidmine ja kasutamine 

9.1 Andmete hoidmise reguleerimine 

Käesoleva projekti töö tulemusena on välja töötatud „Metsanduslike püsikatsealade statuut“. Mis 

reguleerib praegust ja edaspidist metsanduslikke püsiväärtusi omavate andmete hoidmist ja kasutamist 

infosüsteemi ForMIS keskkonnas. Statuut on arutatud EMÜ metsandus ja maaehitusinstituudis 

toimunud seminaril 30.09.2009 ning see on kavandatud esitada EMÜ metsandus ja maaehitusinstituudi 

nõukogule ametliku dokumendina kinnitamiseks.  

 

Sellega on loodud nii praktiliselt kasutatav keskkond, kui ka õiguslik alus Eestis olemasolevate 

metsanduslike empiiriliste andmete säilitamiseks ja efektiivselt kasutamiseks.  

 

9.2 Metsanduslike püsikatsealade andmestike hoidmise ja kasutamise 
statuut 

 

9.2.1 Olukord 

Eestis on läbi aegade rajatud tuhandeid metsa proovitükke, mille mõõtmiseks on panustatud väga suures 

mahus erinevate uurijate tööd ja aega. Metsa proovitükkide mõõtmisandmed on rahvuslik rikkus, mis ei 

kaota oma väärtust ka pärast nende finantseerimist võimaldanud uurimisprojekti lõppemist, vaid need 

võivad osutuda ülimalt väärtuslikuks andmeallikaks isegi aastakümneid hiljem tehtavates uurimistöödes. 

Näiteks puistu kasvumudelite hindamisel ja kliimamuutuste mõju uurimisel peetakse püsiproovitükkidel 

tehtud pikaajalisi mõõtmisi usaldusväärseimateks materjalideks. 

Eesti teadus ja teadusfinantseerimine on hetkel projektipõhine, mis soodustab metsateadlaste mobiilsust, 

kuid mis ei garanteeri metsauurimise ühe tähtsaima infoallika, metsa proovitükkide mõõtmisandmete 

säilitamist ja mitmekülgset kasutamist. Senine metsauurimise praktika tulemuseks, et metsauurijad on 

säilitanud ma mõõtmisandmeid eraldi andmekogudena, mis suures osas ei ole praeguseks säilinud või 

sisaldavad suuri andmelünki. 

9.2.2 Metsanduslike mudelite ja andmestike infosüsteem.   

EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudis on loodud takseermudelite ja andmestike infosüsteem ForMIS 

(süsteemi looja ja hoidja Allan Sims), kus hoitakse metsandusliku teadus- ja õppetööga seotud 

püsikatsealade ja püsiproovitükkide üld-ja mõõtmisandmeid. Infosüsteemi ForMIS on võimalik kasutada 



nii metsanduslike mõõtmisandmete registrina, arhiivina kui ka esmase andmetöötluskeskkonnana. 

Metsanduslike püsikatsealade andmestike hoidmise ja kasutamise statuudi on ametlikult aktsepteerinud ja 

kinnitanud Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu oma otsusega nr.5 14.juunil 

2010 aastal. 

 

9.2.3 Eesmärk  

Motiveerida metsauurijaid oma mõõtmisandmeid hoidma keskses andmebaasis, millega tunnustatakse 

nende tehtud välimõõtmiste tulemusi, tagatakse kvaliteedikontroll ja tehakse standardsed arvutused ning 

kindlustatakse andmete säilitamine nende edasiseks mitmekülgseks kasutamiseks. 

 

9.2.4 Tegevused 

1. Metsa proovitükkide andmete salvestamine infosüsteemi ForMIS toimub uurija soovi järgselt. 

2. Andmete säilimise eest vastutab ja andmete kasutamist korraldab ForMIS administraator. 

Administraatori nimetab EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor.  

3. Metsa proovitükkide andmete kasutamine infosüsteemis ForMIS toimub teemaprojektide raames. 

Uurija võib oma andmed lisada talle sobivasse teemaprojekti, kuid soovi korral võib tema andmete jaoks 

luua ka uue teemaprojekti. 

4. Oma andmete sisestamise valitud teemaprojekti teeb üldjuhul uurija töögrupp. Juhul kui 

proovitükil on mõõdetud andmeid, mis ei ühildu ForMIS-e struktuuridega, siis leiab uurija koostöös 

ForMIS administraatoriga vahendid ja võimalused infosüsteemi täiustamiseks. 

5. Iga teemaprojekti osas juhib andmekasutust haldaja, kellel on ainuõigus määrata isikute 

juurdepääsu antud teemaprojekti andmetele. Teemaprojekti haldaja otsustab, kes, milliste õigustega ja 

milleks teemaprojekti andmeid võib kasutada, vajaduse korral sõlmib kasutajatega andmekasutuse 

lepingud. 

6. ForMIS keskkonnas tehakse kõigi andmete osas standardne kvaliteedikontroll ja esmane 

andmetöötlus vastavalt süsteemis olemasolevale tarkvarale. Andmestiku sisuliste analüüside tegemiseks 

kasutatakse eritarkvara vahendeid, ForMIS süsteem võimaldab selleks alla laadida andmestiku värskeima 

seisu. Andmete parandamise, lisamise ja kustutamise võimalus ForMIS keskkonna teemaprojektis on 

ainult teemaprojekti haldaja poolt määratud isikutel. 



7. Andmeõiguslikud suhted, mis on seotud EMÜ väliste uurimisgruppide andmestike lülitamisega 

ForMIS süsteemi, reguleeritakse EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi ja vastavate asutuste vaheliste 

lepingutega. 

 



10 Kokkuvõte  

Lähtuvalt sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Maaülikooli vahel 10. veebruaril 2012. a. 

sõlmitud lepingule nr. 3-2_8/59-5/2011  „Eesti metsanduslike mudelite ja andmestike infosüsteemi 

ForMIS arendamine“ on EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna töörühm 

koosseisus: Ahto Kangur, Allan Sims, Maris Hordo täitnud lepingu lähteülesandes ettenähtud 

infosüsteemi dendromeetriliste võrrandite, kasvuvõrrandite, kasvukäigutabelite ja proovitükkide 

mõõtmisandmete moodulite arendustööde ja katsealade detailandmete esitamise mahu, sisestanud 

välitööde käigus inventeeritud katsealade koondandmed. 

- Projekti raames arendati ForMIS infosüsteemi kõiki nelja töömoodulit, i) 

dendromeetrilised valemid, ii) kasvuvõrrandid, iii) kasvukäigutabelid, ja iv) proovitükkide 

andmed kasutajasõbralikumaks, kaasajastati uute sisenditega ning muudeti kasutamine 

kakskeelseks.  

- Infosüsteemiga seoti lisaks varasemale 4 katseteema detailandmetele ka täiendavalt 16 

teema mõõtmisandmed, millele katseteema haldajad vabatahtlikult ligipääsu võimaldasid.  

- Täiendavalt inventeeriti ja looduses tähistati kokku 20 püsikatseala. Proovitükid tähistati 

looduses proovitüki tsentrisse või nurkadesse paigutatud immutatud puidust postidega ning 

katseala ühe metsanduslikku püsikatseala tähistava infotahvliga.  

- ForMIS infosüsteemis olevate andmetega seoti ka katsealadelt saadud uurimustulemusi 

kajastavate publikatsioonide loetelu. Hetkel on publikatsioonide nimistus 153 katsealade ja teiste 

infosüsteemi moodulitega seotud kirjandusallikat.  

 

Eesti metsanduslike püsikatsealade andmehõivega seonduvad tegevused tulevikus: 

- Metsanduslikelt püsikatsealadelt kogutud andmestik on oma olemuselt unikaalne ning 

katseandmeid ja katsealasid on võimalik kasutada hoopis erinevate uurimisküsimuste 

lahendamiseks kui katse püstitamisel seatud uurimisülesanne. Seega on oluline jätkata varasemate 

katsealade ja katseseeriate hetkeolukorra kohta info kogumist ja võimalusel ka katsetöid jätkata.  

- Katsealade säilimise ja katsetöö korraldamise seisukohast on oluline teavitada 

maaomanikke nende maal asuvatest katsealadest. Samuti on oluline kooskõlastada katsealadel 

kavandatavad tegevused maaomanikega ning maaomanike majandustegevused katsetöid 



teostavate üksustega. Sellise tegevuse korraldamiseks on käesolev projekt loonud praktilised 

vahendid andmete haldamiseks ning vajadusel katselade asukoha info sidumiseks Eesti 

Metsaregistri andmesüsteemiga. Samas on vajalik luua ka seaduslik alus püsikatsealade andmete 

sidumiseks Eesti Metsaregistriga. 
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11 Lisa 1. Katsealade ja proovitükkide väljatrükkide näidised 



ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Infosüsteemis olevate proovitükkide teemad

ID Teemad Rajaja(d) katsealad proovitükid mõõtmisi

1 Puistu kasvukäigu katsealad Järvseljal Andres Mathiesen 26 131 1083

2 Hooldusraiete püsiproovialad Järvseljal Lembit Muiste 5 20 170

3 Endise Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi väetamiskatsed Heino Seemen, Jaak Pikk 23 2 2

4 Endiste põlevkivikarjääride ja aheraine puistangualade taasmetsastamise katsealad Elmar Kaar 39 89 84

5 Erineva algtihedusega kultuuride katseala Sagadis Peeter Rõigas 1 6 30

6 Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad Henn Korjus 19 50 152

7 Hübriidhaava istandike katsealade võrgustik Aivo Vares, Arvo Tullus 28

8 Loodusliku uuenduse katseala Roosal Kalev Jõgiste 1

9 Lehtpuude kasvatamise projekt Aivo Vares, Merit Kund 23

10 Endise Metsakorralduskeskuse püsivaatlusalad Priit Kohava 150 1 3

11 Võõrpuuliikide võrdluskatsed Järvseljal Heino Kasesalu 31 8 8

12 Hariliku männi geograafilised katsekultuurid ja järglaskatsed Järvseljal Endel Pihelgas 13

13 Hariliku kuuse geograafilised katsekultuurid Ivar Etverk 6

14 Järvselja hariliku kuuse järelkasvu püsiproovitükid Marek Metslaid 4

15 Hariliku tamme katsekultuurid Järvseljal Heino Kasesalu 6 6 15

16 Hariliku männi okaste säilimise geograafilise päritolu katseala Märt Hanso, Rein Drenkhan 1

17 SMEAR integreeritud ökosüsteemiuuringute seirealad Ahto Kangur 1 5 5

18 Loometsade kasvukäigu katsealad Elmar Kaar 23 21 41

19 Metsauuenduse katsealad Andres Jäärats 14

20 Puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustik Urmas Peterson, Andres Kiviste 475 714 2219

21 Hariliku kuuse eeluuenduse ümberistutuse ja varjestuse katseala Marek Metslaid 1

22 Põdrakahjustuste imitatsiooni katseala Tiit Randveer 1

23 Konkurentsi reguleerimise katse segapuistu uuenemise faasis Kalev Jõgiste, Tõnu Reim, Toomas Väät, Marek Metslaid

24 Mulla hingamise katseala vanal tormikahjustatud alal Slitere rahvuspargis Lätis Kajar Köster

25 Tormikahjustuste uuringualad Kalev Jõgiste, Marek Metslaid, Kajar Köster 2 1

26 Tulehäiringute uuringualad Kalev Jõgiste, Marek Metslaid, Kajar Köster 2

27 Eesti ja Valgevene päritoluga hariliku kuuse võrdluskatse Heino Seemen, Malle Kurm, Ülo Tamm 1 6 6

28 Püsikatsealade tüveanalüüsid Ahto Kangur 3 29
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ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

ID Teemad Rajaja(d) katsealad proovitükid mõõtmisi

29 Metsade hindamise õppeaine suvepraktikum Allan Sims 11 11

30 XXXX Ahto Kangur

31 Järvselja ürgmetsa katseala Heino Kasesalu 23 34

32 Metsa- ja puidumõõtmise suvepraktikum Ahto Kangur 4 13 12

33 Viivikonna karjääri taasmetsastamise katsealad Andres Kiviste 4 14 14

34 Lahemaa looduslikkuse taastamise katsealad Meelis Seedre, Kajar Köster 15 15

35 Infosüsteemi testimise teema Allan Sims 5 7 5

36 Harvendusraiete raiemomendi analüüsi testalad Ahto Kangur 2 14 16

37 Mahu-Rannametsa looduskaitseala puistute seire Kaidi Aosaar 1 3 3

38 Hall-lepikute katsealad Veiko Uri 25 3 1

39 ICP Forest level 1 1 3

40 Lehtpuude loodusliku uuenemise proovialad Andres Kiviste, Ahto Kangur 3 9 57

41 Veereziimi muutuse jälgimise proovitükid Aidus Andres Kiviste 60 60

42 Metsade looduslikkuse taastamise katsed Karulas Diana Laarmann 20 20

43 Ammendatud freesturbaväljade metsastamine Katri Ots, Karin Kikamägi 2 1

44 Puistute biomassi ja toitainete dünaamika rekultiveeritud põlevkivikarjääri puistangutel Tatjana Kuznetsova 2
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ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Teema: 42, Metsade looduslikkuse taastamise katsed Karulas

Proovitükkide loend

Nr Tüüp K.ID Maakond Om.vorm Kvartal Eraldis KKT aasta kord Idapikkus Põhjalaius Altituud

1400 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5450300 57,7042400 80

1401 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5457600 57,7045500

1402 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5438200 57,7042200

1403 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5445500 57,7037700

1404 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5454000 57,7040600

1405 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5435300 57,7038000

1406 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5442400 57,7033600

1407 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5446611 57,7035389

1408 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5461100 57,7039900

1409 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5456900 57,7036200

1410 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5454300 57,7033000

1411 1 86 R AS163 5 PH 2011 1 26,5461700 57,7033800

1412 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5465000 57,7043200

1413 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5481300 57,7044000

1414 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5488300 57,7045400

1415 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5478800 57,7041100

1416 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5470000 57,7040900

1417 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5488800 57,7039500

1418 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5466200 57,7035600

1419 1 86 R AS163 6 JM 2011 1 26,5489200 57,7035700
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ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Teema: 42, Metsade looduslikkuse taastamise katsed Karulas
Proovitükk: 1400

Proovitüki raadiused

Rinne Raadius

Esimene rinne 20

Teine rinne 20

Järelkasv 20

Surnud 20

Tüügas 20
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ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Teema: 42, Metsade looduslikkuse taastamise katsed Karulas
Proovitükk: 1400
Mõõtmiskord: 1, 11.07.2011

Puude mõõtmise andmed

Number Rinne Puuliik Asimuut Kaugus d1 d2 h hv hko Kahjustus Märkused

9 2 MA 2,00 15,70 10,1 9,9

14 S MA 3,00 20,00 8,9 8,4

10 S MA 4,00 12,70 7,7 7,9

13 1 MA 6,00 16,90 22,2 22,6

12 1 MA 7,00 11,60 14,9 14,5

11 1 KS 7,50 8,00 17,7 17,0 22,40 11,90

15 S MA 11,00 9,50 11,9 11,0

16 1 MA 11,00 12,60 12,4 12,3 16,80 12,40

17 1 MA 26,00 9,70 22,7 21,5 21,50 14,00

19 1 MA 33,00 15,70 13,5 13,5

21 1 MA 35,00 13,60 16,9 16,7

20 1 MA 36,00 14,90 18,1 18,1

18 1 MA 37,00 8,00 23,5 22,0 22,50 12,00

25 1 KS 41,00 18,20 12,4 13,7

22 1 MA 45,00 11,30 26,2 24,4 22,90 14,40

23 1 KS 48,00 15,10 16,2 15,1 22,00 15,00

24 1 MA 55,00 17,00 12,9 12,0

27 1 MA 55,00 12,80 13,5 13,7

28 2 MA 55,00 10,30 8,8 8,8 14,00 10,60

33 1 MA 57,00 19,60 13,8 13,7

26 1 MA 58,00 15,30 14,5 14,6

29 2 MA 60,00 9,80 10,4 10,3 15,30 11,40

32 S MA 60,00 17,80 8,2 8,2

31 1 MA 61,00 13,90 24,2 22,5

30 1 MA 65,00 12,00 19,1 17,0 19,70 13,50

34 1 MA 65,00 18,50 18,1 17,7

41 S MA 72,00 19,30 9,3 9,0

35 2 MA 73,00 9,30 11,4 10,9 15,70 11,70

37 1 MA 76,00 11,80 16,4 16,0

39 1 KS 76,00 14,70 10,8 10,9

36 1 MA 77,00 10,60 10,2 10,4

38 S MA 78,00 12,90 11,5 11,9

40 1 MA 78,00 17,80 20,5 20,4 24,10 14,90

42 1 KS 79,00 19,80 16,6 16,3

52 1 KS 83,00 19,80 13,9 13,0

44 1 MA 85,00 13,50 24,0 22,7

46 1 MA 85,00 9,60 16,0 16,1 20,70 14,20

47 1 MA 85,00 9,00 10,4 10,2 15,10 10,50

45 1 MA 87,00 11,80 15,0 15,6

43 1 MA 88,00 15,70 14,4 14,0

50 1 MA 97,00 12,20 17,2 17,1 21,50 16,10

51 1 MA 97,00 14,60 15,4 15,7

53 1 MA 98,00 17,90 14,5 14,4

1/5



ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Number Rinne Puuliik Asimuut Kaugus d1 d2 h hv hko Kahjustus Märkused

48 1 MA 100,00 8,50 11,4 11,2 17,10 12,80

49 1 MA 103,00 10,20 8,9 8,4

55 1 MA 104,00 15,50 26,5 26,9 25,90 14,40

54 1 MA 105,00 18,40 21,7 22,3

56 1 MA 107,00 11,90 21,7 22,5

57 1 MA 107,00 9,00 10,3 10,1 16,60 11,30

65 1 MA 109,00 18,00 22,0 22,0 26,00 15,40

58 1 MA 113,00 8,40 13,1 13,5 18,80 14,00

64 1 KS 118,00 15,30 15,7 15,3

63 S KS 120,00 14,30 7,7 7,5

66 1 KS 120,00 18,70 18,0 17,7

59 1 MA 121,00 9,00 11,4 11,0 17,40 11,90

62 1 MA 121,00 12,60 14,5 14,3

60 1 MA 126,00 10,00 17,1 18,1 18,30 11,60

61 T MA 129,00 6,20 11,4 11,0 6,00

67 1 KS 130,00 18,20 13,6 14,1

68 1 KS 130,00 15,90 22,5 23,2 22,70 12,60

69 2 MA 132,00 11,60 9,0 8,9

70 1 MA 134,00 18,30 10,0 10,0

71 S MA 140,00 19,10 9,1 9,2

75 1 KS 141,00 13,50 27,0 27,7 25,30 11,60

72 1 MA 142,00 17,90 16,0 15,4

73 1 MA 147,00 17,80 22,1 22,3

74 1 MA 149,00 16,20 14,4 14,7

76 S MA 149,00 9,40 8,3 8,5

77 1 MA 153,00 6,60 17,1 16,5 18,80 12,00

80 1 MA 155,00 11,80 12,5 12,4 18,30 12,30

78 S MA 159,00 10,20 14,2 14,4

79 S MA 160,00 11,20 7,7 8,1

81 1 MA 163,00 17,70 14,4 15,0

84 1 MA 163,00 15,60 12,7 12,4

82 2 MA 164,00 18,70 9,0 9,2

86 S MA 166,00 9,80 11,3 11,7

85 1 MA 167,00 16,90 15,0 14,4 18,80 13,00

83 2 MA 168,00 19,90 8,9 9,0

87 S MA 172,00 11,30 9,4 9,1

88 2 KU 172,00 20,00 12,9 12,9 11,10

89 1 KS 174,00 19,10 13,1 12,2

90 2 KU 174,00 17,30 10,2 10,7 9,60

91 2 KU 175,00 17,90 6,4 6,7

92 2 KU 177,00 18,60 5,1 5,2

95 S MA 177,00 11,70 7,6 7,6

96 1 MA 180,00 9,10 17,9 17,6 19,40 11,10

94 1 MA 182,00 14,80 24,0 22,9

93 1 MA 183,00 19,00 14,2 14,3

99 1 MA 184,00 12,40 11,1 11,5

97 1 KS 187,00 7,80 12,6 11,4 16,10 10,50

100 1 MA 188,00 13,50 11,1 10,6 16,20 11,40

102 1 MA 188,00 17,40 13,1 13,2

98 1 KS 190,00 7,40 12,2 11,7 17,30 11,00

101 S MA 190,00 15,80 9,6 9,4
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ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Number Rinne Puuliik Asimuut Kaugus d1 d2 h hv hko Kahjustus Märkused

105 1 MA 191,00 15,70 13,3 12,6

103 S MA 193,00 19,20 6,5 6,6

106 1 MA 196,00 16,70 17,0 17,0 20,00 14,40

104 T MA 198,00 18,50 15,8 16,2

107 1 MA 198,00 18,50 10,6 10,6

115 1 MA 200,00 8,60 18,2 18,7 20,80 14,90

108 S MA 202,00 17,10 9,9 9,6

109 S MA 202,00 20,00 7,2 7,2

112 1 MA 202,00 12,20 15,0 14,6

110 1 MA 204,00 18,60 8,7 8,9

111 1 MA 204,00 15,70 16,8 16,3 18,90 13,30

113 S MA 204,00 11,00 5,2 5,3

114 S MA 208,00 10,20 6,8 6,9

118 1 MA 211,00 9,10 12,0 12,3

116 1 MA 212,00 6,60 16,2 16,4 19,60 13,30

122 2 KU 212,00 19,30 5,7 5,7

119 1 MA 213,00 15,30 17,2 17,0

120 2 KU 213,00 16,30 7,2 7,3 7,10

117 1 MA 214,00 7,90 12,4 10,8

121 1 MA 214,00 17,50 11,4 10,9

123 1 MA 217,00 18,50 14,6 14,6

130 J KU 218,00 13,60 6,0 6,0

124 1 MA 220,00 19,80 18,1 18,2

132 S MA 220,00 11,80 6,3 6,1

125 1 MA 221,00 20,00 10,4 9,8

129 1 MA 221,00 15,70 13,3 13,2

133 1 MA 224,00 7,90 21,1 21,0 21,20 12,90

131 1 MA 225,00 13,00 16,7 16,7 19,90 12,50

128 1 MA 227,00 15,90 17,2 16,4

126 1 MA 228,00 19,00 14,5 14,0 18,40 14,00

134 1 MA 228,00 9,40 13,5 13,2 16,50 10,70

127 1 MA 230,00 17,00 12,1 11,9

139 J KU 230,00 13,30 5,6 5,7

140 J KU 230,00 13,20 6,1 5,9

135 J KU 233,00 9,60 6,1 6,0 5,90

141 1 MA 236,00 13,10 15,9 15,6 19,90 14,70

142 1 MA 236,00 16,50 9,6 9,7

143 1 MA 236,00 17,70 13,2 13,4

144 1 MA 236,00 19,00 15,3 15,2

147 1 MA 241,00 14,70 10,0 9,6

148 1 MA 241,00 13,00 16,0 15,2

137 2 KU 242,00 9,30 8,6 8,2 8,80

145 1 MA 242,00 17,40 18,2 17,4

136 S MA 243,00 8,60 10,3 10,3

146 J KU 243,00 15,80 4,7 4,6

138 1 MA 244,00 10,00 13,1 12,7

152 1 MA 245,00 18,70 9,3 8,9

151 S MA 246,00 17,10 9,0 9,2

149 J KU 247,00 12,10 5,2 5,2

150 S MA 247,00 14,30 6,4 6,4

154 1 MA 250,00 15,30 13,6 12,7
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ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Number Rinne Puuliik Asimuut Kaugus d1 d2 h hv hko Kahjustus Märkused

158 1 MA 251,00 11,20 18,1 18,3

155 1 MA 252,00 14,00 12,3 12,0 17,60 14,30

159 1 MA 253,00 9,90 14,7 15,0 19,60 13,20

153 1 MA 254,00 19,70 21,7 21,8

156 1 MA 255,00 15,00 10,5 10,2

164 2 MA 257,00 19,50 10,1 10,5

157 1 MA 258,00 13,70 21,4 21,0

163 1 MA 258,00 18,00 16,0 15,2

162 1 MA 265,00 12,40 11,9 11,9

165 1 MA 265,00 18,30 21,5 21,7

166 1 MA 265,00 17,00 21,2 21,6 20,60 15,00

161 1 MA 268,00 10,30 12,8 13,5

160 1 MA 270,00 8,70 19,7 20,4 19,50 12,00

167 1 MA 270,00 14,00 14,1 14,5

172 1 MA 274,00 17,00 22,8 22,3

173 S MA 275,00 17,10 10,0 10,0

168 J KU 278,00 9,70 7,7 7,6 7,60

170 S MA 280,00 12,20 8,0 8,1

174 1 MA 280,00 17,30 13,7 13,3

171 1 MA 284,00 13,60 11,7 11,4

169 1 MA 287,00 9,90 15,2 14,6 18,10 13,00

175 1 MA 287,00 18,30 21,7 20,5 13,00

176 1 MA 288,00 18,50 14,0 13,9

177 1 MA 292,00 14,90 20,1 20,2

178 S MA 292,00 12,80 6,4 6,4

179 1 MA 297,00 9,90 18,2 18,5

180 1 MA 297,00 7,50 17,5 17,5 21,70 11,90

183 2 KU 298,00 13,90 9,6 9,6

182 J KU 300,00 11,90 6,5 6,3

185 S MA 300,00 17,30 6,8 6,8

186 1 MA 301,00 19,40 14,4 14,6 19,30 13,60

184 1 MA 302,00 15,40 16,2 16,5

181 1 MA 305,00 8,30 23,0 23,5 22,80 12,70

192 1 MA 306,00 12,30 11,9 12,1

187 1 MA 307,00 19,30 18,4 18,0

188 S MA 309,00 15,60 6,8 7,5

189 1 MA 311,00 16,70 9,9 10,0

190 T MA 311,00 16,50 7,4 7,5

191 1 MA 312,00 14,50 16,9 17,7 19,90 13,10

202 S MA 312,00 19,70 7,4 7,1

193 1 MA 316,00 8,00 9,6 9,1 14,00 7,80

201 1 MA 316,00 18,90 16,9 17,4

200 1 MA 319,00 17,70 16,7 17,0 19,90 13,40

198 J KU 320,00 12,70 6,6 6,1

199 J KU 320,00 12,80 9,6 9,4

204 J KU 320,00 18,60 5,5 5,3

197 1 MA 321,00 11,90 9,6 9,5

194 1 KS 323,00 9,20 12,4 12,2

203 1 MA 324,00 18,00 15,5 15,3

196 1 KS 327,00 9,80 11,1 11,6

195 1 KS 328,00 8,40 15,0 13,7 18,30 9,90
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ForMIS - Metsandusliku modelleerimise infosüsteem Prinditud: 28.02.2013

Number Rinne Puuliik Asimuut Kaugus d1 d2 h hv hko Kahjustus Märkused

205 1 MA 328,00 15,90 6,3 6,2

206 1 MA 331,00 14,70 12,1 12,4

212 1 MA 332,00 18,50 16,9 15,9

213 1 MA 332,00 19,40 12,0 11,9

211 1 MA 333,00 16,20 10,3 10,7

214 1 MA 333,00 19,70 14,5 14,2

207 1 KS 334,00 8,90 24,5 24,1 23,50 12,90

208 S KS 337,00 7,70 7,5 7,6

215 1 MA 340,00 18,70 17,4 17,5 20,50 14,00

209 1 MA 341,00 12,50 15,7 16,0

210 1 MA 342,00 13,80 9,1 9,5

216 J KU 343,00 18,80 4,4 4,4

217 1 MA 343,00 16,40 16,0 16,0

218 1 MA 347,00 17,30 10,0 10,7

4 1 MA 353,00 15,80 14,2 13,7

5 1 MA 353,00 17,10 18,5 18,0 20,90 14,60

6 1 MA 353,00 18,40 19,0 19,1

7 1 MA 354,00 15,70 12,8 13,4

1 S MA 356,00 7,40 7,1 7,0

3 1 MA 356,00 10,30 14,1 14,2

2 1 MA 357,00 8,80 18,1 17,7 19,00 10,70

8 1 MA 357,00 19,00 10,3 10,0
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