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EESSONA

Luua Metsanduskooli artiklite ja uurimuste kogumiku I osa saates6nas 2002. aastal

avaldasin lootust, et esimene paasuke eijaa mitte viimaseks ning et sellisc kogumi-
ku avaldamiscst kujuneb pikaajaline traditsioon. Kiicsolev kogumik on kuucs, mis
tiihendab, et traditsioon on t6epoolest tekkinud ja avaldamisviiiirse materjali p6uda

pole siiani tekkinud.

Nende aastate jooksul on tasapisi kujunenud viilja kogumiku niigu ja sisu, oma

koha on kogumikus leidnud eelmiscl aastal ilmunud 6petajate publikatsioonide loe-
telu, kaitstud ldputddde nimekiri ja opetajate sulest ilmunud raamatute tut\ustus.
Traditsiooniks on kujunenud ka vilistlaste artiklid.

Kiiesolevas kogumikus leiab lugemist nii looduse kui pedagoogika kohta, m?irksd-

nadeks metsade majandamine, looduslikkus, tehismaastikud, piirandmaastikud, p6-

lengud, pargid, 6pimotivatsioon. Ka autorite ring on lai, ulatudes 7. klassi dpilastest
magistrini - on endisi ja praegusi Opetajaid, vilistlasi, praegusi, ja miks mitte ka hr-

levasi 6pilasi - Luua Metsanduskooli poolt iildhariduskoolide 6pilastele konaldatud
keskkonnateemaliste uurimistOdde konkursist osav6tjaid. Loodame, et nende huvi
keskkonnaja looduse vastu ei rauge.

Head lugemist

Veiko Belials
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ERAM ETSAOMANIK KUI METSADE
MAJANDAJA

Aino Molder

K2iesolcv artikkel p6hineb kiisitluscl, mis korraldati 2006. aastal metsamessil Tartus.
Kokku vastas ankeedile 74 messikiilastajat. Vastanutest [4 nimctas oma pOhiliseks
tcgevusvaldkonnaks metsa majandamist, teiscl kohal ( l3 vastust) oli tcgelemine p6l-
lumajandusega - k6ne all on secga nn talumetsad. Valdavalt tegeldakse aga siiski
n-d hobimetsandusega, kuna 32 juhul on vastanute mctsa pindala alla l0 hektari.
Suurmetsaomanikke (rnetsa 800-1400 ha) oli vastanute hulgas kolm. Uhrekokku on
kiisitletute omanduses umbes 5000-5500 ha metsa; metsaomandi keskmiseks pind-
alaks on tigikaudu 70 hektarit, mis on miirksa suurem Eesti keskmisest erametsa-
omandi pindalast, seda just valimisse sattunud kolme suuromaniku tdttu. Kui jetta
need kolm omanikku vaatluse alt viilja, saame vastanute metsa keskmiseks pindalaks
veidi iile 25 ha, mis siiski mdnevdrra iiletab Eesti keskmist erametsa pindala. See

lubab teha teatavaid jiireldusi ka messikiilastajate kohta: messi kiilastavad pigem oma
metsade majandamisest huvitatud inimesed ning suure tdenaosusega suurmetsaoma-
nikud.

Metsaomandi majandamise eesmark
Vastanutele olid ette antudjergmised vastusevariandid, millest paluti tiihistada 2 enim
sobivat (seega iiletab vastuste arv vastanute arvu viihemalt kahekordselt)

o Tulu saamine metsa v6i puidu miitigist
o Puidu varumine oma tarbeks

. Nii oma kui laste tuleviku kindlustamine
o Muu, mis?

. Mets on ilus vaadata; hea ka seenel-marjul kiiia - miirgitud 42 konal.

- margitud l7 konal.

- miirgitud 47 konal.

- margitud 47 korral.

- margitud 6 konal.*
* Komnentaaddena oli ankeetides lisatud, et ,,muu" all mdeldi kas suvilametsa, ilusat jde-
kallast, metsa kdrvalkasutust, viirsket 6hku, monusat iimbrust vOi metsa majandamist puhke-
metsana.

Vastuste seos metsaornandi pindataga on esitatud tabelis l.
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Tabel 1. Metsaomandi majandamise eesmark soltuvalt metsa pindalast (vastuste arv)

i suurus, ha
Majanda) Kuni10 10-25 25-200 8oo-1400 Pindala. fL::avaroamara 

seidmise eesmdrk

Tulu saamine metsa
vdi puidu muugist
Puidu varumine oma
tarbeks

471125

Mets on ilus vaadata;
hea ka seenel-marjul
kiiia

1022

Nii oma kui laste
tuleviku kindlustamine

47121121

Muu, mis?
Kokku vastuseid

Kui arvestada, et vastanuid oli 74, siis vaid l7 vastanut miirgib tulu saamist metsa
vdi puidu nlii.igist esimcsc v6i teisc cclistuscna. Metsaomandi pindala ja miiiigitulu-
dc soovi scos on jiirgnev.

Tulud mctsa v6i puidu mi.iiigist oli mZirkinud csimese v6i tcisc eelistusena
o 6% kuni l0 ha mctsa omanikest,
c 28Yo l0-25 ha metsa omanikest,
. 38oh 25_2OO ha metsa omanikest,
. 67o/o 800-1400 ha metsa omanikcst,
o 40oA avaldamata mctsapindalaga mctsaomanikest.

Huvipakkuv on fakt, et iiks suunnetsaomanik (ornab 1000 ha metsa) ei ole metsa- vdi
puidutulude saamist iildsc viiiirtustanud, vaid on oma ainsa eelistusena t2ihistanud
nii oma kui laste tuleviku kindlustamise. Tabelit analtitisidcs vdib tddeda, et kuni
10 ha metsa omanikud majandavad metsa cclkdige oma igapiievase puiduvajaduse
katmiseks v6i cstectilistest pdhim6tetcst liihtudes.

Siiiistmist tuleviku jaoks pidasid oma esimcscks v6i tciseks eelistuseks
. 66Yo kuni l0 ha metsa omanikest,
c 610/o 10-25 ha mctsa omanikest,
. 7 5%o 25-200 ha mctsa omanikest,
. 67oh 800-1400 ha mctsa omanikest,
. 20'/o avaldamata rnetsapindalaga mctsaomanikcst.

Aasta jooksul kavandatud metsatciod

Et enamik ankeedi tiiitnud metsaomanikcst on kavandanud aasta jooksul teha eri-
nevaid mctsatciid, iiletab tiihistatud vastuste summa mitmckordselt ankeedi tiiitnud
messikiilastajatc anu. Nii on

. 27 juhul plaanis teha mctsaki.ilvi v6i -istutustciid,

. l5 juhul pollumaa tnctsastamist.
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. 29 juhul noorendiku hooldust,
o 37 juhul harvcndusraict,
. 39 juhul sanitaarraiet,
o 8 juhul lagcraiet,
o I0 juhul muid toid (acgjiirkset raict, tuulemurru koristamist, kujundusraict,

looduskaitscala vOi pargi korrastamist, metsakr,rltuuri hooldamist).

Kahjuks pole miirkimisviiime osa vastanutcst avaldanud kavandatud t66dc mahtusid,
kuigi tddd on plaanis teha. Nii on miirkinud

. 26 vastanut, et uuendust<iid on kavandatud, neist 5 on jatnud mahud viilja too-
mata,

. l5 vastanut, ct pdllumaade mctsastamist on kavandatud, 2 on jiitnud mahud
vdlja toomata,

. 28 vastanut, ct on kavas hooldada noorendikke, l3 onjatnud mahud viil.ja too-
mata,

. 38 vastanr.lt, ct harvcndusraieid on kavandatud, I8 on jiitnud mahud vzilja too-
mata,

. 4l vastanut, et sanitaarraieid on kavandatud, 20 onjatnud mahud viilja tooma-
ta,

. 8 vastanut, et lageraieid on kavandatud, I on jatnud mahu valja toomata.

Ecltoodust jiircldub, ct kindlus on olemas metsauuendustddde, pdllumaadc mctsas-
tamise ning lageraietc mahtudc osas, kuna neil juhtudcl on ilmselt tegemist maatilk-
kidega, mille pindala on tcada ning kus tddde tcgemine on scotud ka tcatavatc do-
kumcntaalsetc formaalsustega. Pcaaegu pooltel juhtudcl aga ei ole osatud valja tuua
noorendike hooldamise, hawcndus- ning sanitaarraicte mahtusid, mis lubab oletada,
et ilmselt tehakse neid tdid nii, kuidas j6udu jiitkub.

Kiill aga on uuringus osalenud kolm suuromanikku avaldanud k6ikide tOodc mahud,
mis tiihcndab, ct majandaminc toimub kavakindlalt ning tdddest on olemas tilevaa-
dc.

Summecrides vastustcs avaldatud t66dc mahud, on mctsaomanikud aastajooksul ka-
vandanud liibi viia metsat<iid jiirgmisclt.

r Metsauuendus kiilvi vdi istutuse teel - 84,1 ha (sh 50 ha suurmetsa_
omanike poolt)

. POllumaa metsastamine - 19,2 ha (sh I ha suurmctsa-
omanike poolt)

. Noorcndikc hooldus _ g5,g ha (sh 50 ha suumetsa_
omanike poolt)

o Harvendusraic 14g,2 ha (sh 105 ha suurmetsa_
omanikc poolt)

. Sanitaarraic - 105,6 ha (sh 30 ha suurmetsa_
omanikc poolt)

. Lageraie - 32,6 ha (sh 20 ha suurmctsa_
omanike poolt)
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. Muud raicd

omanike poolt)
-5.0 ha (sh 0,0 ha suurmctsa-

On niiha, ct metsauucndustdode mahud iiletavad 2,5-kordselt lagcraiete mahtusid,
mis iihclt poolt niiitab, et metsauuendamissc on hakatud tOsisemalt suhtuma, ning
teiselt poolt, et on varasemaid, uuendamist ootavaid lageraielanke.

Kes teeb vajalikud raiet66d

Kuigi paljudcljuhtudcl olid raietddde mahudjiietud avaldarnata vdi ei olnudki liihima
aasta jooksul kavandatud neid teha, olid vastajad varmad avaldama, millise tridjdu-
ga nad raietciid tcevad vdi kellelt totj tellivad. Vastuste jagunemine s6ltuvalt mctsa-
omandi suuruscst esitatakse jargnevas tabelis (tabel ei sisalda andmeid noorendike
hooldamisc kohta).

Tabel 2. Raietdode labiviija valik soltuvalt metsa pindalast (vastuste arv)

suurus, ha
Kunilo .10-25 25-200 8oO-1400 Pindala Kokku 

.avatoamala vastusero
Raietoo
labiviimise viis

Raie ja kokkuvedu
oma jdu ja
vahenditega

Raie ise, kokkuvedu
tellitakse flrmalt

15

Nii raie kui kokkuvedu
tellitakse flrmalt

Lageraie mtiUakse
kasvavana, hooldus
tehakse ise

12

Nii hooldus- kui
Iageraie miliiakse
kasvava metsana
MilUakse kinnistuna
Kokku vastuseid

Vashrsle arvu jdrgi on konkurentsitult esikohal variant, kus nii raie kui kokkuvedu
tchakse oma tiiiij6u ja masinatega. Summeerides erincvate mectoditega kavandatud
raiete avaldahrd pindalad, saame jiirgmised tulemused.

. Raie ja kokkuvedu oma jdu ja vahenditega
140 ha raiet suuromaniku metsas).

o Raie tchakse ise. kokkuvedu tellitakse firmalt
. Nii raie kui kokkuvedu tcllitakse firmalt

l5 ha raiet suuromaniku metsas).
. Lageraie miiiiaksc kasvavana, hooldus tchakse ise
. Nii hooldus- kui lageraie miiiiakse kasvava mctsana
o Miitiakse kinnistuna

mata.

8

- 216,7 hektaril (sh

- 23,6 hektaril.

- 25 hektaril (sh

- 44,6 hektaril.

- 5 hektaril.

- pindala avalda-

25 14 5
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Analiiiisidcs suuromanike yastuseid selgub, et neist kahel on kdik vajalikud puiduva-
nulismasinad endal olemas ning iiks tellib kdik raietood puiduvarumiselc spetsiali-
seerunud firmalt.

Kellele realiseeritakse 0marmaterjalid
Vasta.jatele oli csitatud lahtine kiisimus, st et etteantud variandid puudusid. Vastuste
jagunemine sdltuvalt mctsaomandi suurusest esitatakse jairgnevas tabelis.

Tabel 3. Umarmatedalide realiseerimine (vastusle arv)

Omandi suurus,
ha Kunilo '10-25 2t200 8oo-1400

Pindala Kokku
avaldamata vastuseidKellele

rea iseeritakse
Ei mr]u. teen endale 1S 5
Tuttavatele jt
eraisikutele
Firmadele. 136

-22-.1 5
Oksjonil --1- -1
Niija naa, igale 1 -

Veel ei tea

1

Ostja avaldamata 12 19
l\y'rlrln toodelduna

* Firmad on iildninetus nii avaldatud kui avaldamata nimega firmade kohta.

Uue metsa rajamine aastatel 2000-2005

Uldse ei ole metsa rajamisega tegclnud l3 kiisitletut; 23 on jiitnu<i sellele ki.isimusele
vastamata, mis v6ib tiihendada ka, et uut mctsa ei ole rajatud. Vaid viiga v6hesed
vastanud on miirkinud ka pindala. millcle nad viimasc 5 aasta jooksul metsa on ra-
janud (pindala polnud ka kUsitud), sccga on v6irnalik vzilja tuua vaid metsa rajamise
viisid.

Tabel 4. Uue metsa rajamine 2000-2005 (vastuste arv)

SUUTUS,

ha Kuni10 10-25 25-200 800-1400

10

2

Pindala
avaldamata

3

Kokku
vastuseid

30

9

2

7

1
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Nagr"r tabelist ndha, on uut rnetsa rajanud 47 vastanutT4-st (64% vastanutest). Enam-
viihern sarna palju (42 vastanLrt) kavatseb uut metsa kas siis raicsmikule voi pdllu-
maalc rajada ka jiirgneva aasta jooksul. Positiivnc on, ct kiilvija ishrtust on tchtud
rohkcrn kui looduslikule uuendusele kaasaaitamist.

Kust on metsaomanikud teadmisija kogemusi saanud?

Esitatud oli lahtine krisimus, millele vastuscd on toodud jiirgnevas tabelis.

Tabel 5. Metsandusalaste teadmiste.ja kogemuste pdritolu (vastuste arv)

mandi suurus, ha

Oppeasutus
vm infoallikas

Metsandusteaduskond
v6i TU

Kuni10 10-25 25-200 800_1400 Pindala Kokku
avaldamata vastuseid

Luua Metsanduskool
56brad, sugulased
Vanemad
Kirjandus, perioodika 14 21

Sagadi, Tihemetsa,
Jiineda*
TV, lnternet
Messid, infopdevad
Seminarid, kursused
Vallavalitsuselt

Omal kael; elu Opetab 18

Tallinna
Erametsaomanike
Selts

Koolist (nimi
mdrkimata)

KUsimusele pole
vastatud

Kokku 91

* - kursused.

Huvipakkuv on:
. Oppekirjanduse ja perioodika suur osatahtsus infoallikana; siit jiireldub, et just

vdikemetsaomanikule mSeldud, lihtsa ja praktilise kallakuga 6ppekirjandusc
viiljaandmist on vaja laiendada ja tdhustada;

. katse- ja eksituse rncetodi (vt rida ,,omal kliel") suur osatdhtsus - ka siin aitaks
hea 6ppekirjandus;

. scminaridc ja kursuste, aga ka mctsaomanike i.ihcnduste poolt pakutava koo-
lituse viihcnc osatdhtsus (neid, kcs majandavad talumctsa, v6iks kursustetele
saada seniscst t6husama reklaamiga ning neilc oleks kursustest ka kasu; linna-
inimcstest mctsaomanikke aitaks taas kord hOlpsalt kiittcsaadav kirjandus ning
muu teatrncmaterjal).
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Kokkuv6te

Uuringus osalenud valim hOhras vcidi tile 0,1% Ecsti kdigist mctsaomanikcst, kcl-
le omanduscs on ligikaudu 0,49i, Ecsti kdigist vdimalikcst erarnctsadcst ning 0,6%
maakatastrissc kantud erametsadcst (arvutr.lstcs kasutatud aastaraamatu ,,Mets 2004"
andmeid). Kui eeldada, et uuringus osalcnud mctsaomanikud kujutaksid cndast kdigi
Ecs[i cramctsaomanikc koondportrccd, siis vdiks viiita- et

o mctsi rnajandatakse tulevikupcrspektiiviga ning saiastlikult, suuromanike poolt
ka majanduslikult optimaalsclt;

. tagatud on lankide taasnretsastamine, tegeldakse ka metsa rajamiscga pdllu-
maadclc;

o pohiosa mctsatriid tchaksc omanikc oma joudude ning tehnikaga;
o suurcl osal me tsaon.ranikcst puuduvad stistecmsed tcadmised mctsadc ma.ian-

damisc kohta, pigem toctutaksc j uhus Iikele kirjalikele materjalidcle ning katsc-
cksitusc mcetodilc.

T6cniioliselt ei kujuta aga uuringus osalcnud valim endast lebildiget Eesti eramet-
saon.ranikest, vaid iseloomustab pigem scllc aktiivsemat osa, ka on tulcmusi niOju-

tanud uuringus osalenud kolm suuromanikku. Samuti tulcks jiirelduste tegemiscks

teada eramctsaomanikc poolt tchtud metsatodde (eelkdigc harvcndusraiete) kva-
liteeti. Valdkonna aktuaalsusc tdttu v6iks scllelaadscid uuringuid l:ibi viia niiiteks
Maaiilikooli metsandustili6pilastc magistritoaide raames, keskcndudcs siis juba min-
gile kitsamale teemale ning uuridcs seda siiviti.
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METSATU LEKAHJ UD RMK AHTME
METSKON NAS AASTATEL 1 996_2005

Lii Jurgenson
Metsamajanduse sessiooni6ppe l6putoo

,,Metsatulekahjude statistika Ahtme metskonnas aastatel 1 996-2005" p6hjal

Sissejuhatus

RMK Ahtme metskond asub lda-Virumaa idaosas Mdetaguse, J6hvi, Illuka, Toila ja
Vaivara vallas. Metskondadest on piirinaabriteks Narva, Kohtla ja Oandu metskond.
Ahtme metskond moodustati l. augustil 1967 . aastal.1990. aastal liidetiAhtme mets-
konnaga Oru ja Kuremie metskond. Praegune Ahtme metskond moodustati l. jaa-
nuaril 2001, kui Ahtme metskonnaga liideti Vaivara metskond (moodustatud 1920-
ndatel). (RMK... 2006.)

Ahtme metskonnal on metsamaad 18711,3 ha, millest hoiumetsi 640,8 ha (3Yo),

kaitsemetsi 2774,5 ha Qa%) ning tulundusmetsi 15796 ha (83%). (Metsaressursi...
2006.)

Kogu metsamassiivist moodustavad enamuse karjiiiirimetsad 6323,8 hektariga (oo-
nis l), jiirgnevad k6dusoometsad 4767 hektariga. Siirdesoid on Ahtme metskonnas
1431,8 ha, angervaksa kasvukohatiiiipi esineb 1424,6 hektaril, naadi kasvukoha-
tiitipi vdib leida 745,6 hektaril ning jiinesekapsa-mustikat 632,4 ha. (Looduslikud...
2006.)
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Joonis 1. Enamlevinud kasvukohatUUbid Ahtme metskonnas
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Ahtme metskonnas oli aastatel 1996-2005 iihtekokku 150 metsatulekahju. Suuremad
pdlenguaastad olid 1999 (31 pSlengut) ja 2002 (38 pdlengut). Kokku pdles 265,99
hektarit, sellest metsamaad 193,47 hektarit ja mittemetsamaadT2,52 hektarit.

Metsatulekahjud aastate ja kuude I6ikes

Aastad 19961005 on Ahtme metskonnas metsatulekahjude poolest olnud viiga
eriilmelised (oonis 2). Suurima tulekahjude arvuga aastatel (1999 ja 2002) pdles

ka pindalaliselt k6ige suurem ala (vastavalt 50,3 ja 144,15 hektarit metsamaad aas-

tas). V6rdselt 8 pOlengut oli 1998.,2001.,2003. ja 2004. aastal; neist suurim ala

(19,4 hektarit) p6les 2004. aastal. Viiikseim tulekahjude aw (4 p6lengut) oli
2000. aastal.

Metsatulkahjude arv ja nende pindala Ahtme metskonnas
1996...2005

I arv (tk) ---r- Pindala (ha)

35

830
6
o25t,
Ezo
G
-Y atro ,v

Ero
5

0

1997 1998 1999 2000 2001

AaSa

Joonis 2. Tulekahjude arv ja pindala liibi aastate

Valdav osa tulekahjudest on ltibi aastate olnud kevad- ja suvekuudel (abel l) ning
nagu niiitavad Eesti Meteoroloogia ja Hiidroloogia Instihrudi andmed, on tulekahjude
algused valdavalt langenud kuivadele, kdrge dhutemperatuuriga piievadele. Kevadel
on peamiselt tegemist kulup6lengutega, mis siititavad ka metsa. Suvekuudel v6ib
sageli siiiidistada inimesi, kelle hooletu kiiitumine aitab kaasa pdlengutele-stittimi-
sele. Siigisesed pOlengud v6ib seostada seeneliste-marjulistega, kes on suitsetamisel
hooletud (oktoobris ja novembris on tegu enamjaolt soopdlengutega).
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Tabel 1. Tulekahjude arv kuude kaupa ja aastate l6ikes

Aasta
Aprill Juuli August September Oktoober November

'1996

1997

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

7

6

4

2

3

1

1

4

4

5

4

3

o

1

5

1

J

2

6

3

1

I
1

J

1

11

5

4 I
2

Kokku 22 29

Metsatu lekahj ude esi nem i ne eri nevates kasvu kohatti ti pides

Kasvukohattitipidest osutusid kOige tuleohtlikumateks kuivendatud kOdusoo ( l9o ),
k6dusoo ja pohla kasvukohatiiiip (16%) ning raba (15%) fioonis 3). Olgugi et k6-
dusoo ja raba on suhteliselt suure niiskusesisaldusega, vdivad nad p6uastel aastatel
tZiielikult liibi kuivada ning olla seetdttu vdga suure tuleohtlikkusega.

Metsatulekahjud aastatel 1 996...2005
me tsakasv u kohatU 0 pide s

162720
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Joonis 3. Metsatulekahjude esinemissagedus erinevates kasvukohatUUpides. (Muude all on
m6eldud kasvukohatUUpe, milles oli tulekahju kUmne aasta jooksul uks kuni kaks korda)
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Tulekahjude oletatavad tekkep6hjused

Kiimnc aastajooksul on suurirn tulckahjudc tckkepOhjus olnud siiiitaminc (43 korda),

_liir-eneb l0ketc tegcminc ning scllega kaasncv l6kkc hoolctu kustutamine (40 korda).
L6kkc hoolctul kustutamiscl turbapimral v6ivad olla tdsiscd tagajlrjcd, scst tuli p0lcb
maa sccs ning teda ci pmugita avastada mitu niidalat vdi iscgi kuud.
Samuti on suitsctaminc tiks olulisemaid tulckahju tckkcpdhjusi.

Kiimne aasta jooksul on olnud 24 pOlcngut, millc arvatav tckkepOhjus on tcadmata
(tabcl 2).

Tabel 2. Tulekahjude oletatavad tekkepohjused Ahtme metskonnas

Sduta-
LOKE

mrne
Suitseta- Suitsupomm;kulu;
mine praht

Valk: muudi
mootorsorduK

1996

1997

1998

1999

2000

200'l

2002

2003

2004

2005

12

B

6

3

7

I

1

2

I

'10

1

,|

3

2

2

B

3

4

4

Kokku 40 43 29

NBI Muude pdhjuste alla kuuluvad: mootorsdidukid, hooletus, elektriliihised, suitsetamine
j n".

Metskonna tulevalve aastatel 1996-2005

Aastatel 1996 2003 toiitas metskonnas igal suvcl tulcvalvetom, kus oli pidevalt val-
ves iiks vOi kaks inimcst. Lisaks oli 1996. 1a 1997 . aasta suvel alatcs Il tulcohuklassist
n6ni mctsavalvetddtajatcst valvegraafiku alusel mctskonna kontoris tulevalvekor-
rapidajaks. Juhul, kui metskonna oma tuletdrjeautomecskond ei suutnud tulcst jagu
saada, s6itsid lisajduna pdlcngule metsavalvetddtajad mootorpumba ning tuletOrje-
traktoriga. Kui ka eespool mainitud jdududest viiheks jiii, kaasati kusturustdodcle
peastetcenistus. Enamiku tulekahjudcst likvideerisid nendcl aastatcl pcamiselt mets-
konna tddtajad.

Aastal 1998 langes kustutustddde p6hiraskus pAesrcamctile ning mctskond jiii ainult
abistavaks jOuks. Tulevalvckorraldus siiski veel sdilis, kuid pdhitri<i pidid tegcma
kaks palgalist tulevalvurit.

Alates 1999. aastast vastutas tulcvalvc cest pcarnisclt tulcvah,ur. Sliilis vccl ka tulc-
tdqcjaarn, niis vajadusel piiiistcamctil abis kiiis.
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Tuletdrjejaam likvideeriti 2000. aastal ning tulet6rjeauto mtii.idi maha. Tulevalve siis-
ki jiii ning palgaline tulevalvur oli tornis valves vastavalt metsade tuleohuklassile.
Andmed tuleohu suuruse kohta pidi ta algul ise viilja arvutama m66tmiste teel, hiljem
sai kasutada Eesti Meteoroloogia ja Hiidroloogia Instituudi kodulehte. Tulevalvur
tiiitis ka iga piiev piievikut, kuhu kandis sisse valve alguse ja 16pu kellaaja ning piieva
jooksul seoses tulevalve-tulekahjudega toimunud s{indmused.

Alates 2005. aastast metskonnas palgalist tulevalvurit ei ole.

Nagu ka jooniselt 4 ndha, on liibi aegade k6ige enam tulekahjusid avastanud tuleval-
vetornis tootavad inimesed - 73 juhtumit ki.imne aasta jooksul, mis teeb 47o/okoguar-
vust. Samal perioodil andsid oma panuse p6lengu avastamisse juhuslikult tulekahju
avastanud 32 korral, mis teeb 2lo/okoguarvust. Juhuslike avastajate hulka on arves-
tatud ka puhkajad.

Tulekahjude avastajad liibi aastate

tl Metsavalve; metsa\raht

210h 1t/t 120h
I Tulevalr,etorn

tr M/K tootajad

I Keskkonnateenistus;
paasteamet; politsei

I Juhuslik avastaja

tr Lennuk

8Yo

11o/o

Joonis 4. Tulekahjude avastajad Ahtme metskonnas aastatel 1996-2005

Yaatamata sellele et tulevalvetornil on miiliramatu tiihtsus metsatulekahjude avas-
tamisel, otsustati Ahtme metskonnas 2005. aastast enam tulevalvurit mitte palgata.
Prognoositavaks tagajiirjeks jiirgnevatel aastatel v6ib olla tulekahjupindalade suure-
nemine, sest tulekahjud avastatakse hiljem.

Autor tiinab kauaaegset Ahtme tulevalvetomi tootajat Jaan Ernitsat, Ahtme metskon-
na todtajaid, Eesti Meteoroloogia ja Hiidroloogia Instituuti ning Erle Miinnistet ja
Vello Keppartit Luua Metsanduskoolist.
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LOODUSLIK UUENEMINE
M ETSAp6IeNGUALADEL uAn N I ENAM UsEGA

PUISTUTES

Erle Mdnniste
Valmiva magistritoo pohjal

Sissejuhatus

Metsatulekahjud on viirnastel aastatel Eestis liha sagcnenud. Suure osa pdlcnguala-
dest moodustavad minnienalnuscga puistud.

Eesmiirgiks on vaadelda kahcs erinevas kasvukohattiiibis paiknevaid p6lengualasid
ning tuua neil viilja loodusliku uuenemise tendentsid. Vaatluse all on ka liigilise koos-
seisu looduslik muutus piirast metsapdlengut.

Lisaks puistu liigilisele koosseisule on uuritud liikidc katvust proovitiikkidel ning
j algitud aastast juurdekasvu.

Proovialad

Proovialad, 9 proovitiikki Vihterpallu (kanarbiku kaswkohatriiip) ning 6 Naha kiilla,
Riipina metskonda (k6dusoo kaswkohatiirip), on rajatud 2002. aastaL Proovittikkide
valik ja paigutus oli juhuslik. Rajamise aastal kaardistati ka metsapdlengujiirgne alg-
olukord proovialadel. Ristkiilikukujuliste proovittikkide slrurus on 20 x 40 meetrit.
Hiljem on igale proovitiikilc rajatud kindla paigutusega kaks prooviruutu suurusega
l0 x l0 meetrit. Kokku rajati l5 proovitrikki ja 30 prooviruutu.

Proovittikid on rajalud kolmelc erinevale alale (p6lcnud ja koristamata, pdlenud ja
koristatud, pdlcmata ala), et jAlgida metsa looduslikku uuenemist erinevates oludes.
Pdlenud ja koristamata aladel ci ole inimkZisi piirast pdlengut sekkunud, kdik on nii,
nagu pdlengujiirgsclt jiiiinud. P6lenud ja koristatud aladelt on puit piirast pOlengut
koristatud. Pdlemata alad on kontrollalad pdlengualade kdrvale jiiiivatcs puistutes.

Naha proovialadel on igast variandist kaks proovittkki ja Vihterpalu proovialadel on
igast variandist kolm proovitrikki.

M65tmised

Proovialad m66deti aastatel 2002,2004 ja2006. Proovialade algolukord kaardistati
2002. aastal 2004. aastalm66deti aladele tekkinud looduslik uuendus ning kaardis-
tati prooviruutudel olevad puud liigiti, et vaadelda puude katruse m6ju uuendusele ja
puudc kdrguskasrule. Suvel 2006 m66deti loodusliku uuendusc puudeljuurdekasvud
ning vaadeldi ka alustaimestiku ning puude katvust vdrreldes 2004. aastaga.
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Esialgsed tulemused

Esialgses andmete t00tluses piistitati kaks hiipoteesija ptiiiti nendele tdestus leida.
I . Looduslik uuenemine on tunduvalt parem pOlenud ja koristatud aladel.
2. Puude aastane j uurdekasv on vdiksem suure katvusega proovinlutudel.

Naha proovialadel (oonis 1 ja 2) on peamine uuenenud liik pdlengualadel kask
(Bctulu pendulo ja Betula pubescens\. Haab (Populus trcmula) on teisel ja miind
(Pims s,-lvestris\ kas kolmandal (pdlenud ja koristamata aladel) vdi neljandal kohal
(p6lenudja koristatud aladel). Kaskja haab moodustavad enam kui 80% pdlenudja
koristamata alade looduslikust uuendusest ja 95% pdlenud ja koristatud alade loo-
duslikust uuendusest. See naitab, et piirast pOlengut uueneb kddusoo kasvukohatiiiip
lehtpuuga, nris viihendab tulevikus metsatulekahju ohtu nendel aladel.

Teised Maind

Kask
40%

tr Maind

I KaSK

El Haab

El Teised

Joonis 1. Puude liigiline koosseis p6lenud ja koristatud aladel Naha proovitiikkidel

Vihterpalu proovialadel (oonis 3 ja 4) on looduslikult koige paremini uuenenud
miind. Kask ja haab on suhteliselt vdrdselt teisel kohal. Kuigi seoses miinni levikuga
siiilib ka uuenenud aladel tulekahju risk, niiitab suur miinni enamus, et liik on nendel
aladel kOige paremini kohanenud. Looduslikult olid Vihterpalu aladel enne pdlengut
samuti miinnikud.

Kontrollaladele oli nii Vihterpalus kui ka Nahas tekkinud viiga viihe looduslikku
uuendust, liikidest domineerivad kuusk ja kask (oonis 5).

41%
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Haab Teised Miind

16% 1% 4o/o tf Miind

I Kask

El Haab

trl Teised

Joonis 2. Puude liigiline koosseis p6lenud ja koristamata aladel Naha proovitUkkidel

Kask

Haab Teised

6% 2%

23%

Joonis 3. Puude liigiline koosseis p6lenud ja koristatud aladel Vihterpalu proovit0kkidel

B tvEind

I Kask

tr Haab

o Teised

Kask

79%
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Haab Teised

7oh 8%

Joonis 4. Puude liigiline koosseis polenud ja koristatud aladel Vihterpalus

Liigiline koosseis kontrollaladel

Teised
11Yo

Joonis 5. Puude liigiline koosseis kontrollaladel Vihterpalus ja Nahas

g Mand

I Kask

El Haab

El Teised

tr Kask

tr Kuusk

tr Teised

KUUSK

63%
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Keskmine k6rgus proovialade 16ikes
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Joonis 6. Puude keskmine k6rgus proovialade l6ikes

Puude katvus proovialade !6ike
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Joonis 7. Puude keskmine katvus proovialade 16ikes
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Puude keskmine kdrgus on kdige suurem pdlenud ja koristatud aladel (oonis 7),
2004. aasta m66tmisandmete alusel oli pdlenud ja koristatud aladel loodusliku uuen-
duse keskmiseks kdrguseks 60 sentimeetrit ja 2006. aasta m6dtmisandmete tulemu-
sel 90 sentimeetrit. Seega olid puud kahe aastaga kasvanud umbes 30 sentimeetrit.
Samuti on niiha, et loodusliku uuenduse katvus ruutmeetri kohta (oonis 7) on 2006.
aastal olnud kdige suurem p6lenud ja koristatud aladel. See kinnitab seda, et pdlenud
ja koristatud aladel toimub piirast metsap6lengut looduslik uuenemine k6ige paremi-
ni.

Puude tiheduse m6ju k6rgusele

o Katws

-l_6g6flfp 
(Katws)

500

3

E ,,u
E'=2
g
arr lE

Ge
Ll
J
cn

I 0,5

0

100 150

K6rgus (cm)

200 250

Joonis 8. Puude tiheduse m6ju k6rgusele

Puude k6rgus vdheneb, kui katvus suureneb (oonis 8), seega mida tihedamalt on
puid ruutmeetri kohta, seda viiiksemaks jiiiib puude k6rguskasv. Liihtudes joonisest
8, v6ime vdita, et mida tihedamalt on olnud puid prooviruudul, seda madalam on
prooviruudul asuvate puude kdrgus. Samuti tiihendab suurem katvus ka tugevamat
konkurentsi valguse ja toitainete piirast.

Jireldused
Ptistitatud htipoteesid, et looduslik uuenemine on k6ige parem pdlenud ja koristatud
aladel ning et tiheda katvusega prooviruutudel on puude kdrguskasv viiiksem, said
tdestatud. Toost jiireldub ka, et piiratud ulatusega pdlengutel on oma positiivne roll
cikostisteemis, sest tuleasemetel tarkab viiga hea looduslik uuendus.

Tiiiendavad analiiiisid on vaja teha uurimaks seemneallikaid, kuna on teada, et Naha
ki.ilas p6lenud mets oli suhteliselt noor (umbes 3O-aastane).

Samuti jatkub edasine t<i<i proovialadega, jiilgimaks loodusliku uuenduse arengut
ning kdrguskasvu sOltuvust puude katvusest.
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METSADE,,KAITSEPOLIITIKAST" EESTIS

Kaili Viilma

Rii kliku Lood uskaitsekeskuse lda-Viru regiooni direktor
Luua Metsanduskooli vilistlane aastast 1 991

Metsakaitsealadest

Esimesed teadaolevad looduskaitsealused objektid Eestis olid just metsad, kui nende
raie 1297. aastal Taani kuninga Erik Menvedi poolt Tallinna liihedal kolmel Soome
lahe saarel keelati (1). Kaitse eesmiirgiks oli toona kiill mereohutuse tagamine, kuna
mets oli laevnikele oluline navigatsioonimdrk, kuid sageli tduseb muu sihiga tegevu-
sest ka suurt k6rvalist kasu. Kindlasti pakkusid sellised raiekeelu alla pandud vanad
metsad rohkesti elupaiku erinevatele pdlismetsast sdltuvatele liikidele, kellele polnud
tiihtis, et metsa kasutati muuhulgas ka meres6idu turvalisuse huvides.

Umbes 350 aastat hiljem, 1644. a on dateeritud Rootsi metsaseaduse laienemine Eesti
aladele. See seadus manitses siiiistvale metsaraiele ning konaldas mdnede puuliikide

- metsdunapuud, pihlakad, toomingad, tammed jt - sailitamise. Nimetatud puuliigid
on ka tiinapdeval metsade mitmekesisuse kaitse seisukohast au sees ning viiiirivad
metsamajanduslike tegevuste kiiigus maksimaalselt sailitamist. Suuresti selle seaduse

m6jul on kujunenud kaunis laialehine metsakooslus Abruka saarel, mis oli algselt
veel 18. saj l6pus Kuressaare lossi parim kuusepalgimets (6, 7, 8)

Esimene 19 ha suurune metsakaitseala, mille eesmiirgiks oli just metsakooslus-
te loodusliku arengu kaitse, asutati prof A. Mathieseni initsiatiivil Jiirvseljal juba
1924. aastal (13), s.o vaid 14 aastat piirast esimese looduskaitseala moodustamist
Eestis. Kahjuks ei saanud kaitsealade rajamine metsakoosluste kaitseks siiski veel
heaks tavaks, metsad sattusid loodavatele kaitsealadele muudel p6hjustel, siiilitades
kas maastikke v6i liike, puhverdades mZirgalasid jne. Eeskiitt 20 saj teisel poolel loo-
di hulganisti kaitsealasid, millest enamiku territooriumile jiii suuremal vdi viihemal
m2iiiral ka metsa. Samuti rakendati tavapdrasest erinevat majandusreZiimi, nn kait-
semetsades viiljaspool kaitsealasid. Mitmed toonased kaitsemetsad on hilisemate in-
ventuuride kiiigus osutunud viiiirtuslikeks looduslikule metsale omaste elementide ja
siiilinud elustiku rikkuse poolest. Sellistest metsadest on sajandivahetusel moodusta-
tud uusi kaitsealasid v6i liidetud neid olemasolevate kaitsealade krilge.

Metsakooslustc mitmekesisuse ja esinduslikkuse kaitse vajadusest omaette kaitse-
viiiirtusena hakati riiiikima alles 1990. aastate teisel poolel Eesti metsanduse arengu-
kava koostamise raames. Suuresti Soome eksperdi Timo Tannise initsiatiivil kiiivitati
1997. aastal Eesti metsakaitsealade v6rgustiku (edaspidi EMKAV) projekt, mis
pidi ellu viima Eesti metsapoliitikas (3) siitestatud eesmiirki tdsta rangelt kaitsta-

vate metsade osakaal vtihemalt 4%o-ni metsade kogupindalast (umbes 80 000 ha).

Metsakaitsealade v6rgustiku i.ildiseks eesmiirgiks sai kaitsta viiiirtuslikke metsatiko-

siisteeme ja siiilitada bioloogilise mitmekesisuse praegune tase. Range kaitse tiihen-
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dab igasuguse majandustegcvuse keclamist, s.o loodusreservaati, sihtkaitsevddndit
v6i ncndcga vdrdsustatud piirangutega metsaala. Sealjuures pidi vdrgustik olema
esinduslik kdigi Eesti metsakasvukohatiiiipidc suhtes. Sellega loodi alus hoopis uueks
liihencmiseks metsakoosluste kaitse korraldamisel: metsa looduskaitselist viiiirtust
hakati hindama koosluse tasemel metsa enda, mitte selles leiduvatc haruldaste lii-
kide vm kaitsevaArtuste parast. Samuti vOeti esmakordselt vaatluse alla, milline on
crincvatc mctsakasvukohaliiiipide esindatus kaitstavalel aladel. Usnagi ootusparaselt
sclgus, et ligi 64% rangelt kaitstavatest mctsadest, mis olid jiictud vaid loodusliku-
Ie arengule, moodustasid rabametsade klassi kuuluvad ja majandamise seisukohast
viihe huvipakkuvad puistud ( 10). Mljakad laane-ja salumetsad moodustasid vaid 6%
k6igist kaitsealustest metsadest. Neile andmetele tuginedes piiiiti EMKAV projck-
ti raames csmakordselt medrata soovituslikku kasltkohatiiiipide esindatust rangelt
kaitstavate metsade v6rgustikus, leida ja inventeerida k6rge loodusvdiirtusega met-
saalad ning tcha ettepanekud taiendavate kaitsealade moodustamiseks. Kirjeldatud
tegevusele pani 6la alla Taani Kuningriik, kellc toetusel tehti 1999-2001 kcstnud
projekti raames cttepanekud kokku 37 821 ha metsa taiendava kaitse alla v6tmiseks
(u)
EMKAV projekti tulcmusena kerkis rangelt kaitstavate metsade osakaal koguni
5,2%-ni metsade kogupindalast, et viihegi korvata puudujdiike looduslikule arengu-
le jaetud mctsatiiiipide csinduslikkuscs. Samas oli tileeuroopalise kaitsealade v6r-
gustiku Natura 2000 viiljaarendamisc protsess kohe-kohe algamas. Uusi kaitseala-
sid miiiirati Natura 2000 raames Euroopa kontekstis viiiirtustatud elupaigatiitipidc,
sh ka metsakoosluste kaitseks. Kahjuks polnud Natura 2000 uute alade valik eriti
koordinecritud ning valitud alade metsaclupaigatiiiipides rakendatava majandus- ja
kaitsereZiimi osas puuduvad senini selge riiklik visioon ja juhised. Sellcgipoolcst on
pOhjust ecldada, et tcarud elupaigatiitipides pole majandustegevuse lubamine v6ima-
lik ning seal kohaldatakse tiiielikke majanduspiiranguid.

Aastaks 2003 valminud Eesti metsanduse arcngukavas aastani 2010 (2) seati peatii-
kis 4.3. Okctsiisteemide kaitse eesmiirgiks juba vahemalt 10oZ metsade (sealhulgas
esindusliku valimi) range kaitse alla v6tminc. Muuhulgas on seal sdnastatud ka stra-
teegia elluviimiseks vajalikud tegelused ja vastav eclarve. Kuna EMKAV projekti
raames tehtud soovitusliku esinduslikkuse arvutused tuginesid vaid olemasolevale
kasrukohatiiiipide lcvikule ja eelduscle, et rangelt kaitstud on 40h Eesti metsadest,
tuli leida tiiiesti r.rucd ja okoloogilisclt p6hjendatud meetodid metsakoosluste soovi-
tusliku csinduslikkusc lcidmiseks. Arcngukava koostamise raames tehti pdhjalik ana-
liiiis mctsakaswkohattitipide pracguscst ja ajaloolisest levikust Eesti tcrritooriumil,
looduslikc hiiiringute sagedusest erincvates metsatiiiipides ning p6lismctsakooslus-
tega seohrd liikide viiljasuremiskiinnistest (5). Analiiiisi tulemuste p6hjal mAAratigi
minimaalscks soovituslikuks rangelt kaitstavate metsade pindalaks viihemalt t 0olo

mctsadc kogupinnast.

2006. a lAbi viidud analiiiisi p6hjalon Eestis range kaitsc alljuba 9,3% metsade kogu-
pindalast, kuid kahjuks csineb olulisi puudujiiiike metsattiiipide esindatuscs. piisava
esindatuse kriteeriumi taitmiseks oleks vaja range kaitse alla maarata taiendavalt laa-
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ne-, salu-, palu- ja soovikumetsi kokku viihemalt 65 500 ha (9). Seda ecldusel, et
k6ik, mis on juba kaitsc all, kaitse alla ka jiiilb, juurde valitaksc ebapiisavalt esindatud
metsatiitipe. Loetletud ttii.ibiriihmad on teadagi majanduslikult k6ige viilirtuslikumad,
mille t6ttu on nende kaitse alla v6tmine viiga keeruline. Probleemide lahcndamiseks
on aega vaid 3 aastat.

ldeoloogiline taust

Eeltoodu v6ib paratamatult tekitada kiisimuse, milleks Sieti on vaja jZitta metsi loo-
duslikule arengule ja kas neid ei v6iks kdiki lihtsalt siiiistlikult majandada?

Mets pole vaid palgid, paberipuu ja kiite, marjad, seened ja metsakohin, vaid eelk6ige
liigid ja nende elupaigad. Metsade kaitset puudutavad tiinapiieva looduskaitselised
seisukohad tulcnevad otscselt loodusliku mitmekesisuse ideoloogiast. Pool kdigist
maal elavatest liikidest (hinnanguliselt 10-13 rniljonit liiki) arvatakse clavat troo-
piiistes vihmametsades, mis katavad vaid 60/o maismaast (4). Parasvoritmes on liike
kiill v2ihem, kuid nad on omandolised. Eestis on arvatavalt alla 20 000 hulkrakse
liigi. Neist iile l0 000 on selgrootuid (cnamuses putukad), iile 2500 seene, umbes
500 samblikku, sadu samblaid, enam kui 450 soontaime- ja umbes 150 selgroogset
loomaliiki, kes k6ik on ennast metsas kui elupaigas sisse seadnud. Osa neist liikidest
on metsas laialt levinud inimtegevuse t6ttu, mdned taluvad md6dukat segamist, kuid
paljud pelgavad metsade majandamist sedav6rd, et pole vdimelised majandatud met-
sas toime tulema. Metsa majandamine m6jutab paratamatult aga kogu sealsct elus-
tikku ja paraku on inimtegevusel enamasti metsaiikosiisteemide mitmekesisust
vlhendav m6ju.

UtstcOit< kui suur kaitsealade pindala ka poleks, ei piisa sellest kogu looduse olemas-
oleva mitmekesisuse kaitseks. Piiratud majandustegewsega alade rajamise kdrval tu-
lcb majandusmetsades rakendada selliseid v6tteid, mis arvestaksid konkreetse paiga
iseiirasusi ning tagaksid seal esinevate liikide siiilimise vOi taastumise v6ime pikemas
perspektiivis. Eestis on paljud metsakooslused tekkinud otseselt inimtegevuse tule-
musena. Erialatcadlaste hinnangul pole Eestis metsi, mida inimene oma majandus-
tegelusega kaudselt poleks mdjutanud. Seega tagab olemasolevate metsakoosluste
mitmekesisuse kaitse vaid metsade vdrgustik, mis koosneb nii mittemajandatavatest
hoiumetsadest, piiratud majandusreZiimiga kaitsemetsadest kui tavapirase majan-
dusreZiimiga tulundusmetsadest.

Puutumatutes metsades esineb hulk liike, mis inimtegevuse tulemusena hiivivad, kuid
millel on olulinc roll metsa aineringes - puitu lagundavad seened, putukad, samblad,

samblikud jne. Mitmete liikide leviku scisukohast on pigem oluline vanadc metsade

olemasolu labi aja kui laialdaste noorte vdi keskcaliste metsade olemasolu, mis ncn-
de liikide elupaigaks sobiksid m6nekiimnc aasta moodumisel. Hoolimata pdlismetsa

sumud ja sureva puidu rohkusest (Eestis kuni 100 rnr/ha vdi enam) on scllise mctsa
tervis hea ning tcma haavatavus viiike, scst igal organismil on pika aja jooksul viilja
kujuncnud oma koht ning kogu clustik on tasakaalus. Mida intensiivsemalt majanda-

tud ja tihctaoliscrn mcts, scda 6mem on seal tasakaal. Niiiteks on tormidc tagajiirjel
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cninl kahjustatud kultuurkuusikud, ka esineb seal massilisi putukartiUstcid pal.1u ula-
tuslikr.rmalt kui loodr.rslikult arenenud metsades. Vaikcste looduslike mctsasaarckes-
te _iaitmine majandusmetsadcssc suurcndab mctsa haiguskindlust, pakkudes leviku-,
varjc- ja clupaiku ning kasvukohti lnitmetele liikidelc, kcs on scalt siis vdimeliscd
taas iimbritscvasse metsa lcvima ja majandusmctsa mitmekesistarna. SeepArast on
mdistlik inimtcgevust mitmekesisuse kaitseks piirata. N{etsade praegune mitmeke-
sisus stiiliks, kui rangelt kaitstavaid ja piiratud majandustegevusega metsi oleks
miieratud piisavalt. Sellisel juhul vOiks enamikus metsades jAtkata tavaparast
siiiistlikku metsamajandust.

Kahjuks on ulatuslikc inventuuride tulcmuscna selgunud, et rangclt kaitstavate mct-
sade kvalitcct on suhtcliselt halbja pdlismctsaga seotud liikidc ndudlusi rahuldab alla
5% kaitsealade metsadest. Loodusliku struktLruriga puistutc tiiiendavaks tckitamiseks
on tiha enam hakatud riiiikima nn mctsadc looduslikkuse taastamisest.

Looduslikkuse taastamine

Looduslikkuse taastamise pdhjuseks on asjaolu, et metsamajanduse tule-
musena on vaid osa kaitsealade metsadest mingil miiiiral looduslikus seisun-
dis, Metsamajandus on muutnud mctsa struktuuri nii pdhjalikult, et loodus[k-
kuse taastumist hinnataksc viiga pikaajaliscks, sadu aastaid kestvaks protsessiks.

Taastamisvdtetega saab kaitscaladcl ja ncndc liihiprirkondadcs taastada majandus-
metsades haruldaseks muutunud struktuurielemente. Taastamise peamiscks ccsm.ir-
giks on mitmekesistada puistu struktuud, suurendada lagupuidu hulka, luua varem
majanduskasutuscs olnud metsade p0letamisega loodusmctsa suktscss ioon ietappe ja
taastada puisrabade veereZiimi.

2002. aastal koostati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel mctsade loo-
duslikkuse taastamise juhend, mis tugincs paljuski soomlaste kogemustele, kuigi
Eesti looduskaitsc-, metsandus- ja liigispetsialistid tcgid juhendi kohandamiseks t6-
husat koostorid. Juhcndis kirjcldataksc metsade looduslikkuse taastamise bioloogi-
list tausta, pcamisi taastamisvdttcid ja ncndc sobir,ust crinevatcsse metsatiiiipidcssc,
taastamistegcvusc kavandamist ja taastatavate alade seiret. Juhendi alusel tehti pe-

rioodil 2003 2005 Ecsti erincvates piirkondades kaitsealade endistes majandusmet-
sadcs praktilisi taastamistoid kokku 352 hektaril. Esimescd scircringid tehtud tddde
tulernuste iilc otsustamiseks toimuvad jiirgmiscl aastal.

Jiirgnevalt on esitatud pogus iilcvaadc nimetatud juhendis ( l2) kirjeldatud vdtetest ja
taastamisvajaduse hindamisest. Metsadc looduslikkuse taastanisc pcamiscd vOtted
on

. lagupuidu tekitaminc;
o prristu stmkrutrri nritmckcsistrm inc;
o pdlendikc rajanine;
o loodusliku vccrc2iimi trastan)ine;
. mctsadc killustatusc vdhcndaminc;
r vddrtuslikc liikidc siirdarninc.
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Lagupuidu tekitamine
(loodusmetsades kuni 100 m3/ha v6i enam)

Kaitsealadel soovitatakse lagupuidu koguseks viihemalt 20-30 m3/ha (s.o lo-15%
puistu tagavarast), mida tuleks kas hiliskevadel v6i stigisel tekitada 3-5 m3 suuruste
kogumikena crinevatesse mikroklimaatilistesse tingimustesse. K6ige paremaid tule-
musi annab see vdte pOlismetsade v6i vanade loodusmetsade naabruses, kus tdendo-
sus lagupuiduga seotud liikide levikuks on suurim. Uhetligilistes kultuurpuistutes
ei tohiks lagupuitu korraga tekitada tile l0 m3Aa, sest viiltida tuleb metsakahjurite
massilist paljunemist. Jiirgmine taastamisvdte tuleks tcha 5-10 aasta mriddudes.

Lagupuitu saab tekitada
/ puude raiumisega,
/ ttiiigaste tckitamisega,
/ voostamisega (mootorsaega paari sentimeetri laiuste ribadena rinnakdrgu-

sel),
/ siilkamisega (uurekaelal),
/ tormiheite imiteerimisega (puude timberli.ikkamise v6i l6hkamisega),
/ seentega nakatamisega.

Tabel 1. Vigastatud puude orienteeriv kogus (tk/ha) erineva lagupuidu hulga kohta. Kogused
on esitatud mdnnile, kuusele ja kasele

Eesmdrgiks seatud lagupuidu hulk
Puistu keskmine
diameeter (cm)

10 tm/ha 20 tm/ha 30 tm/ha
Vajalik vigastatud puude arv

8 (kui on vaja)
12 (kui on vaja)
16

20

24

28

32

330

110

50

30

20

15
'10

670

220
110

60

40

30

20

1 000

330
160

90

60
45
30

Puistu struktuuri mitmekesistamine

Hiiilude tekitamine on peamine puistu struktuuri mitmekesistamise vdte. Hiiilud pea-
vad olema piisavalt suured, et maapind oleks piiikesele avatud 4-5 tundi piievas. Hiiilu
liibim56t peab olema viihemalt 1,5-2-kordne puistu esimese rinde kdrgus. Alla 20 m
kdrgustes puistutes v6ib teha kuni 4 hiiilu hcktari kohta, k6rgemates metsadcs I hiiil
hektari kohta. Hiiilud peavad olcma kaugernal puistu scrvast ja viihemalt 20 m kaugu-
sel teineteisest. Soovitavalt peaks hiiilud olema orienteeritud l6unasse vOi olema piii-
kese cest varjatud pdhjakiiljel suuremad. Hiiiludesse peaks kindlasti kasvama jiitma
ka m6ncd puud, samuti tuleks s2iilitada k6ik haavad, pajud, pihlakad ja laialchelised
puud ning sumult seisvad puud, hiiikad ja vanemad larnapuud. Loodusliku uuenduse
soodustamiseks vdib hiiile ka tile pSletada v5i nende pinnast mineraliseerida.
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P6lendike rajamine

Ki.illalt kallis ja erakorraline v6te, mis sobib vaid teatud metsatttipides. Puud peavad

olema viihemalt 6 m kdrgusel maapinnast nii pdletataval alal kui ka naaberpuistutes.
P6lenguala tuleb i.imbritseda mineraliseeritud ribaga ning niisutada enne pdletamist.

Sobivaim aeg p6letamiseks on hiliskevad v6i suve teine pool.

Loodusliku veereZiimi taastamine

Sageli ktillalt kallis ning m6jutab suuri alasid. Igal juhul tuleb viiltida ulatuslikke
rileujutusi ja massilist metsa suremist p6hjustavaid tegevusi. Kdige lihtsarn on loo-
dusliku veereZiimi taastamine uutel ja metsakoosluste arengule mitte veel m6ju aval-

danud kuivendusobjcktidel, kus kuivenduskraavid tuleks sulgeda kraavist kaevatud

materjaliga. Vanad ja osaliselt mitte toimivad kuivendusobjektid tuleks jiitta loodus-

likule arengule. Hiisti toimivate kuivendusobjektide taastamisel peab tegutsema et-

tevaatlikult ja vdrdlemisi pika aja jooksul. Soovitav on alustada veevoolu osalise

t6kestamisega (oonis 1). T6kete vahekaugus peaks olema viihemalt 30-50 m. Uusi
t6kkeid vdiks rajada alles I 0-l 5 aasta pdrast. Veevoolu t6kestamisega peaks alustama

kuivenduskraavidel ning alles seejiirel kogujakraavidel. Endised ojad tuleks taastada

vdimalikult looduslikult, pannes dgvendatud veekogudesse niiiteks kive v6i miittaid.

Kuivendus kraa[\
\ Piirdekraav

Kuivendus kraavl

6
Ex

oo-

G
6:o
.=
il

Joonis 1. Skeem loodusliku veereZiimi taastamisest veevoolu osalise tOkestamisega
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Metsade killustatuse vihendamine
/ Tcedc, radade ja kvartalisihtide metsastamine
/ Kraavitrasside likvidecrimine

Lihtsaim viis mctsade killustatusc viihendamiseks on igasugustc hooldustciode pca-
taminc. Tihenenr.rd pinnasega tecdel ja racladel on loodusliku uucnduse tekkele abiks
pinnase mincralisceriminc v6i liibikrindmine. Kruusakattega pinnase v6ib teelt ka
tcckraavidesse ltikata. Mdnedc tcede puhul piisab, kui nced liikluseks sulgeda kas
kivide v6i tdkkepuudega.

Vddrtuslike Iiikide siirdamine
Liigi iimbcrasustamist tuleks korraldada vaid hiidaolukorras ja sec celdab teaduslikc-
1e t66dcle tugincvatc v6tete viiljatdotamist koos liigispetsialistidega. Uhe liigikaitse-
lise hiidaabin6una vdiks kaaluda niiiteks mujalt sobival mziiiral kdduncnud lagupuidu
juurdetoomist, kuid see on kecruline ja kallis, samuti polc kindlustatud selle tulcmu-
sel liigi clutingirnuste paraneminc. Lihtsaim viis niiitcks lagupuidu liike ligi meeli-
tada on lisada sumud vdi surevat puitmatcrjali. Liikide otsene siirdamine on viiga
crakordne ning tegelikult puuduvad sellcks ka piisavad tcadmised. Vaid juhul, kui
liiki vdi selle elupaiga pi.isimist iihvardab sclge oht, mida ei saa viiltida, v6iks mdelda
liigi iirnberasustamisele liihimasse tallc sobivasse elr.rpaika. Umbcrasustamine ecl-
dab p6hjalikke uuringuid elupaikadest, nende iscdrasustest ja vdimalikcst ohtudest,
samr.tti tiipseid andmeid liigi paljunernise ja lcvimise okoloogiast. Peaccsmrirk on
ptirgida selle poole, et kohalikud populatsioonid tuleksid oma piirkonnas isc toime
ning suudaksid oma esinemisala laiendada.

Taastamisvajaduse hindami ne

Taastamisvajaduse hindamine tugineb rcgistreeritu loodusviiZirtustel ja v6imalikcl
taastamisv6tetel. Tavalisclt ei vaja taastamist p6lis- ja loodusmetsad, kuid iiksikutcl
juhtudel v6ib arutada vccreZiimi taastamise vajalikkust.

Lihtsustatuit v6iks taastamisvajaduse hindarnine vAlja niiha jiirgmiselt.

Taastamisvajadus puudub Mis tahes vanuses loodusliku tekkega v6i kiilvatud,
kuid hooldamata metsad ning valmivad, kiipsed v6i
rileseisnud metsad, rnida on majandustegevusega
kiill mdjutatud, kuid millcs on esindatud kasvuko-
hale omased puu- ja p66saliigid ning milles on ala-
nud looduslik larna- ja surnud puidu teke.

Viiike taastamisvaj adus Kultivceritud noored ja keskealised puhtpuistud,
kus kultuuri hea kordamineku t6ttu esincb viihescl
miiiiral kasvukohale omaseid kaaspuuliikc ning on
alanud puistu ischdrencmisc prol.scss.

Keskealiscd kultiveeritud v6i loodusliku tekkcga
mctsad, kus hooldustdcidc ning harvendamiscga on

Vajavad taastamist
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pddrdumatult muudetud antud kaswkohale omast
puistu looduslikku strukhruri ning liikidc osakaalu.

Eesmdrkide seadmine
/Looduslikkuse taastaminc pcab tugincma cttevaatlikkuse pOhimdttele.
r'Taastada tuleks vaid seal, kus cfckt on suurim.

Laiemad eesmergid vdiks olla:
- luua puhvertsoone viiiirtuslike objektide iimber;
- iihendada omavahcl kdrge loodusvaArtusega piirkonnad;
- luua iihtseid looduslikke massiivc;
- lisada metsadesse lamapuitu ja p0lenud materjali;
- soodustada kasvukohale omastc mitmeliigiliste puistute teket;
- luua erivanuselisi mitmekesise stmktuuriga puistuid,
- kdrvaldada mittevajalikud teed, kuivendusvdrkja muud rajatised;
- taastada hiiiringukeskkonnad (pdlcngualad, tuulemumld) ja erinevad loodusli-

ku suktsessiooni etapid.

Puistu tasemel vdivad eesmiirgid olla kvantitatiivsed (kui mitu tihumeetrit sumud
puihr) vdi kvalitatiivscd (puistu struktuuri muutumine).

Taastamisvdtete valiku pdhimdtted:
- matkitakse loodust nii palju, kui on v6imalik;
- taastatakse nii, et looduslikud alad laienevad;
- pdiirataksc erilist tahclepanu v6tmeliikidele;
- muudetakse keskkonda suktsessioonidele j a liikidele sobivamaks;
- taastatakse mctsade havinud iileminekud ja struktuur;
- taastatakse eraldunud aladc rikoloogilinc iihtsus;
- eemaldatakse v66rliigid;
- taastatakse nii viihc kui vOimalik kohtades, kus loodus on isetaastuv;
- k6rvaldatakse vOi muudetakse olukordi, mis acglustavad taastumisprotsessi;
- jiietakse looduseja aja taastada kdik kohad, kus see toimub piisavalt kiirestr.

Taastamisv6tte valik tugineb peamiselt elupaiga- ja metsattiiibile. Enamik kaitseala-
dc metsadest jiietakse looduslikule arengule.

Kokkuv6te

Ecsti metsade elustik on paljude Euroopa riikidega v6rrcldes hiisti kaitstud. Samuti
ei saa kufla 6igusaktides ja arengukavades seatud ccsmerkide tile. Suurim probleem

on praegu just seatud eesmiirkide taitmine ja sclleks vajallkc tcgcvuste rahastami-
nc. Samuti peab tulevikus hoolcga cdasi ttidtama clustiku uuringute ja looduslikkuse
taastamise vallas, ct tagada vOimalikult hea kvaliteediga metsaelupaikasid crineva

n6udlusega liikidelc. Et loodusel olcks, kcllc ja mitlc hulgast valida, kui scc peaks

vajalikuks osutuma. Igal juhul on metsadc looduse kaitse ideoloogia Eestis viima-
sel kiimncndil torrrilisclt arcncnud ning iiratanud paljudes naabcrriikides imctlust.
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Saavutatud tasemest ei tohiks mingil juhul loobuda. Tibude lugemise aeg on kaht-
lemata aasta 2010, mil antakse hinnang metsanduse arengukavas seatud eesmiirkide
tiiitmisele.
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VAARTUSLIKE METSAALADE INVENTEERIMINE
LAANEMAAL

Lembitu Tarang
Erametsakeskuse Lddne piirkonna metsakonsulent

Luua Metsanduskooli direktori asetaitia 6ppealal aastatel 1971-1973

Ecstis 2001 . aastal artikli autori poolt algatarud metsandusliku pdrandkultuuri v2ilja-
sclgitamine on jdudnud riikliku ja rahl'usvahclisc tunnustatuse ctapini. Eelmisel aas-
tal alustati projckti ,,Metsandusliku piirandkultuuri kaitseja rakendamine" elluviimist
koraga L0una-Soomcs (Varsinais-Suomi, Uusimaa) ning Eestis Harju-, Liiiine- ja
Raplamaal. Kecsoleval aastal laieneb projcktiala Jarvamaale. Projckti finantseeritak-
se Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ning seda teostataksc LOuna-Soome ja
Ecsti INTERREG III A programmi raamcs.

Soome- ja Eesti-poolsed partnerid on vastavalt Tapio ja RMK. Juba projekti rakcn-
damisel sai selgeks, et piirandkultuuri objektide invcnteerimise trheks viillundiks
peab olema ncnde vdimalikult laialdane tut\.ustaminc kodulooliste ja loodusturismi
matkaradade rajamise kaudu. Jiirgneva koostciriprojekti nimi ongi,,Metsandusliku
piirandkultuuri tAhtsustamine loodusturismis". Liihtuda tuleb sellcst, ct kvalitectne
loodushrrism celdab k6igi looduses Ieiduvate v6i siiilinud loodus-ja kultuurivaartus-
te tundmistja kasutamist komplekssclt, rnis loob vajaduse anda igakiilgne eelhinnang
metsaaladele, mida marsruudid labivad. Kuna Eesti mctsad on oma bioloogiliste ja
muudegi vaartuste pdhjal iisna hiisti lAbi uuritud, oli parandkultuuri lisamine tcistele
viiartustcle loogiline ja vajalik.

Maakonnaplanecringutr: jAtkuprojektis,,Asustust ja maakasutust suunavad keskkon-
natingimr:sed" kasutatud metoodika pdhimotted, mida algul aluseks taheti vdtra, ka-
jastavad kahjuks olukorda viiga iildistes joontes ja sageli ebapiisavalt. Nii on niiiteks
Kullamaa vallas iira toodud vZidrtusliku maastikuna ainult Kullamaa ja Koluvere asu-
latc Umbrus, metsaalad on aga taiesti viilja jiiiinud. Ka ajaloo- ja kultuurimZilestiste
(parandkultuuri) ning poollooduslike piirandmaastike poolest rikkad Udruma, Parr,
Liivi, Ubasalu, Kalju jm alad ei ole tiihelepanu leidnud. M6neti on see ka mOistetav -
metsandusliku parandkultuuri inventuur LaAnemaal polnud sellcks ajaks veel tehtud
ning kasutati ainult riikliku kaitsc all olevate muinsus- ja kultuurimalestiste andmeid.
Samal ajal on vallas hulgaliselt atraktiivseid metsandikke, mis sobivad nii kohalikele
elanikele kui ka turistidele aktiivseks puhkuseks, scenelkiiimiseks, marjakorjamiseks,
metsackskursioonide ks ja looduselamuste pakkumiscks ning metsandushariduse
edendamiseks. Eeltoodust liihtudes algatas Eesti Metsaselts oma Liiiinemaa osakonna
kaudu 2005. aastal pilootprojekti,,Miljiiriviiiinuslikud metsamaastikud Laainemaal".

Projckti eesmiirk on kohalikclc inimcstele vAairtuslike, st ajalooliste, kultuuriliste, loo-
duslike, esteetiliste v6i muude tr.lnnuste poolest silmapaistvatc mctsaosadc (metsan-
dike, puistutc), samuti teaduslikku huvi pakkuvate metsade valjaselgitamine. Uheks
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tiihtsamaks eesmiirgiks on leida metsandikud, mis pakuksid potentsiaalset huvi loo-
dusturismi ja rekreatsiooni korraldamiseks nii sise- kui ka vZiiisturistile, samuti sobik-
sid koolinoorte keskkonna- ja metsandushariduse edendamiseks.

Projekti tegevus toimus Lddnemaa metsaaladel, kus on juba tehtud metsade loodusli-
ke viiirtuste (viiiiriselupaigad, Euroopa looduse ja linnudircktiivi alad, Natura valik,
roheline vdrgustik jm) ja piirandkultuurialane inventeerimine. Lisaks metsade re-
kreatiivse ja turismipotentsiaali vdimalikule miiiiratlemisele ning metsandushariduse
edendamise vdimaluse hindamisele tehakse ka cttepanekuid vdi antakse soovitusi
valitud metsandike hooldamiseks (niiiteks juurdepiiiisuteede loomise v6imalus, vaa-
dete avamine, teabetahvlite paigaldamine, puhke- ja peatuskohtade vdimalus/vajadr.rs
jne). Turismi arendamiseks problemaatiliste alade (niiiteks tallamisdrnade ranniku-
puistute, looalade, kehtestatud kaitsemeetmete jm) puhul vdidakse soovitada edasisi
uuringuid vdi hoolduskava koostamist.

Igale inventcerirniskaardile miirgitakse metsaala asukoht, suurus, vddrtusklass,
kirjeldatud viiZirhrskritceriurnid (vt lisa 1) ja lisatakse foto. Kaartidele on kantud
metsandiku asukoht vtirvilise kontuuriga ning tiihtsamate kultuuri- ja loodusvii2irtuste
paiknemine.

Projektis etteniihtud inventeerimisi tegid ja andsid hinnanguid k6rge kvalifikatsioo-
niga ja suurte kogemustega metsandustci<itajad, kes on eelnevalt labinud planeerimis-
ja kultuuricikoloogia alase t2iiend6ppe nii Rootsis kui ka kohapeal. Tiiiendav inven-
teerimisalane viilja6pe korraldati projekti i.ilesannetest liihtuvalt.

Projekti tulemusena inventeeriti Kullamaa, Ridala, Risti, Taebla ja N6va valdades
kokku l0l viiiirtuslikku metsaala, millele miiiirati vastavalt metoodikale hindamis-
kriteeriumide tulemid ja viiZirlusklass. Anti esialgsed soovitused hooldustorjdeks, et
v6imaldada aladele paremat juurdepiiiisu v6i turismialast kasutamist, samuti tehti
ettepanckuid esteetilise ktilje parendamiseks, koostati digitaalsed ja paberkandjal
kaardid. Kuna tegemist on pilootprojektiga ja to<i ldpetamisel tuleb viiiirtuslike met-
saalade l6plikul valikul viilja selekteerida viihemolulised puistud, ei ole kiiesolevas
projektis tehtud l6plikke otsuseid. Piirandkultuuri inventuur jzitkub ning kiiesolev
projekt l6peb 2008. aastal. Jiitkuprojekti kiiigus tehakse l6plik valik kogu maakonna
kohta ja antakse i.iksikasjalikumad soovitused objektide hoolduskavade tegemiseks.
Koostatakse ka p6hj alik kaardimaterj al Map-Info keskkonnas.

Praegu teatakse metsaalasid enamasti tiksikute tavahinnangute jiirgi (hea seenemets,
hea jooksmas kiiia, viiiiriselupaigaga mets jne). Vaid tiksikasjalik inventuur ja selle-
le jiirgnev tiihistus teabetahvlite ja selgitavate siltidega vaatepunktides, v6imalusel
ka infolehe v6i voldiku triikikujul kiittesaadavaks tegemine vSimaldab luua inimeste
teadr,uses kompleksset ettekujutust metsast ja temas pcituvatest viiZirtustest. Selliscid
projekte viiiirtuslikumate metsaosade vZiljaselgitamiseks v6iks ette v6tta k6ikides
maakondades.
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Piirandkultuur Eesti metsades. - Akadeemilise Metsaseltsi Toimetrsed XXl. Tarlu
2005

Skogens historier. - Giivle 1999
Vlartuslike maastike miiiiratlemine, Metoodika ja kogemused Viljandi maakonnas

2001 - K. Hellstrrin.r. H. Alumiie, A. Palo, H. Palang, K. Sepp, A. KopeLnaa,
rvww.viljandimaa. ec/rnetoodika./

Lisa 1

Viiiirtuslike mctsaalade inventeerimise metoodika
l. Pdhineb milj0dvdArtuslike maastike maaratlemise p6himetoodikal, mida on ka-

sutatud maakondade keskkonnatingimuste planeerimisel.
2. Erinevused on tingitud ainult mctsade ja poollooduslike koosluste bioloogiliste

veArtustc hinnangu lisamisest.
3. Hindamiskriteeriumid

A. Kultuurilis-ajalooline viiiirtr.rs
o Pdrandkoosluscd
o Pdrandkultuuriobjektide kontsentraat
o Muistcndite, ajaloosiindrnuste, tuntud inimestega seotud mctsad

B. Estcctilineviiiirtus
o Maasliku ilu. mitmekesisus. omapdra
o Tccdelt avanevad ilusad vaated
o Hooldatus

C. Looduslik viiiirtus
o Piirandkooslused
o POlismetsad
o NATURA aladc metsad
. Rohkete rikoloogiliste, vii?irtuslikc clcmcntidega mctsaosad (pdlispuud,

VEP, inc)
o Looduslikkc vcckogusid sisaldavad metsaosad

D. Rekreatiivnc viiiirtus
r Sageli cclmistc kontscntraat, tulcb arvcstada ka ligipiiiisctalust, omandi-

vormi ja scgamislaktorite taluvust (LK, Natura-aladcl)
E. Identiteediviiiirtus

. Kohalikclc clanikclc olulinc, traditsioonide ja muu poolest
F. Muud vdairtuscd

. Teaduslikud, pcdagoogilised, dppcalad, marja-, seenerikkad, traditsiooni-
liscd jahialad jm.

35



4. Hindamiskritceriumid
o Silmapaistev
o Mtirkimisviiiin-re
o Viiheoluline

5. Klassifitseerimine astmetesse
Klass I ' - viiga k6rgc viiZirtus - vastab viihemalt kolmcle hindamiskriteeriumilc
Klass 2. - k6rge vdzirtus - vastab viihemalt kahcle hindamiskriteeriumilc
Klass 3. - keskmine viidrtus - vastab viihemalt iihele hindamiskritccriumilc
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V6IMALUSI LUUA PARGI ARENDAMISEKS

lvari Kandima

Esimest korda sattusin Luuale algkooli ldpuklassi ekskursiooniga. M:iletan, et pargis
lummasid mind kdige cnam hiigclelupuud, alleedja tee kohale kaarduv nulg, millest
jii kustumatu rniilcstus.

lust allced, mis kuuluvad loomuliku osana pargi kompositsiooni, olles pargi piken-
dajad ja ajaloolise efekti andjad, vajavad erilist tiihclcpanu. Eriti tahelepanuvaarsed
on Nava tec ja Prossa tcc ?i2irscd tammealleed, samuti nuluallcc. Ehkki palju puid on
viilja langcmrd ja paljud pole enam kOige parema tervise juures, tuleks siiilitada k6ik
puud, ka surnud tiived. Tamm on oma loomult earmiselt vastupidav ning ka sumud
puu laguneb piisti seistes tormidja tuulcd teda ei ohusta. Sailitamiscl on oluline lii-
girikkusc aspekt - surnud tiivcl leiavad cndalc elu- vdi varjepaiga paljud liigid, alates
mikroorganismidest ning lOpetades nahkhiirte ja Iindudega. Samuti on k6igi puude
sdilitamine oluline kujunduslikust kiiljcst: allee on tervik, mis peab selliscna ka siiili-
ma. Eemalt vaadatuna moodustavad tiivcd miiiiri, liihcdalt aga korrapiirase rtitmi. Igal
piistiseisval tiivel on samba efekt. Ka haljasaladcl paiknevate puudegruppide juures
tuleks seda awestada, enne kui neid harvcndama vdi ,,konastama" hakatakse.

Omaniioline on ka Palamuscle suunduva tee aamc katkendlik allee, mis esialgu m6-
jub chmatavana. Pooldan selle muutmist konapdraseks, siis mOjub see ka rohkem
ajaloolisc pargi osana. TAnuvaame tegu oleks ka allee istutamine Ehavere tee iiarde,
siis oleksid k0ik Luuale suunduvad teed alleedega piiratud.

MOisaesise v?iljaku puhul hiiirib silma toompihlakas, mis varjab vaadet peahoonele
dppehoone poolt. Teisalt varjab sec m6isa poolt vaadates jallegi suhtcliselt nAotut

dppehoonet. Siinkohal kerkib Ildisem kiisimus parki sobivatest p6dsastest. Kindlasti
tuleks edaspidi hoiduda kasutamast nn vaikeaia pddsaid - erinevaid enelaid ja tcisi
p66said, mis juba ajalooliselt ei sobi kokku m6isaansambliga ning pole pargihaljas-
tuseks aretatud.

M6isa taga v6iks olla korrapiirase lahendusega pargiosa, niiiteks barokkacd. Miks
mitte rajada sinna ka purskkaev, mis tooks m6isa taha elu ja liikumist. Problecmiks
on ka teede puudumine mdisa taga - maja eest ei piiase maja taha ning iimbcr m6isa-
hoone ei ole v6imalik niiskemal ajal kuivajalaga kaiagi. Eriti kohatuna m6jub m6isa
taga olev trepp - see suubub lihtsalt murusse ja jiitab pooliku mulje. Samuti vajaks

mingisugust l6petatust vaade staadioni suunas. Arutlemist vd2irivaid variante on mit-
meid - kas taastada selles osas miiiir v6i paigaldada sinna m6ni skulptuur?

Kahju on staadioni6iirsest painutatud tiivedega piimaalleest, mis endisel kujul saili-
nuna oleks kindlasti iiks pargi t6mbenumbreid ja vaatamisviiiirsusi. Samasse kohta

tecb uuc allee rajamise vdimatuks iimbritsevate puude suurus. Noortel puudel oleks

seal lihtsalt liialt pime.
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Uks ilusamaid pargi osi on renoveeritud iihiselamu ja m6isahoone vahel olev p65sa-
rindcta puudesalu, mis erineb muust pargist. Seal paiknev vdrkpalliplats vdiks kiill
asuda kusagil mu.1al kui pargis ning tulevikus ei tohiks spordiplatse parki rajada.

Liikudes mdisa tagant laululava suunas, tekib tunne, et olemc metsa sattunud. Ala
on liiga tiiis istutatud, samas paiknevad puud suhteliselt vdrdsete vahedega, luucs
ebaloomuliku keskkonna. Mulje on ahistav ja umbne. Kindlasti on pargi liigirikkus
oluline, kuid kas ei peaks seda ala siiski natukene harvendama, ldhtudes eelk6ige par-
gi ajalooliscst viljanZigemisest ja kujunduslikust loogikast? M6ningad avatud vaated
ja lagedamad alad tuleksid ainult kasuks.

Laululava poolt samale alalc alt [iles vaadates on ndha, et tegu on siiski pargiga: ter-
rassidena langev maapind ja seda ala lOpctav suufte tammcde rivi on tiks kaunirnaid
vaateid pargis. Aarrrine tammcdest on kuivanud - selle v6iks siiski siiilitada, kuna
tegu on viiga v6imsa puuga ning sellc puudumine jataks parki suure ning kohatu
augu. Puu cemaldamist v6iks kaaluda uue rekonstrueerimisprojekti tegemisel, kuid
siis tuleb muuta ka rildist kompositsiooni. Tamme all paiknev metskitsekuju tuleks
taastada. K6ige 6igem oleks valmistada tiipne koopia ja eksponeerida scda, mitte
originaali. Praeguseks on kuju pea juba tiiiesti l6hutud.

Laululava praegusel kujul (stiilis ,,talupocglik laudehitis sakste pargis") tundub ko-
hatu. Laululava toob parki kiill elu ja liikumist, kuid tulevikus tuleks kaaluda stiililt
sobivama ehitisc pristitamist, niiiteks lihtne valge kaarekujuline kdlakoda, mis kuju-
neks pargi tiiie6iguslikuks osaks.

Tulles mooda teerada tagasi mSisahoone suunas, jAtab ka vasakut katt jiiiiv pargiosa
liikidega tilekuhjatud mulje.

Vaadet m6isa otsast pargiaasale hakkavad osalisclt hiiirirna puud. Puudegrupp kc-
set aasa varjab vaadet pargi alumisele osale ja samas ka alt tiles. Pargi kaugematest
osadest tulcks uuesti vdimaldada vaadet peahoonele, selle sissekiiigule v6i m6nele
olulisemale dctailile kas v6i kitsamat vaatesihti rncjcjda. Kindlasti aga paneb vaate
tulevikus loplikult kinni aasale istutatud nulg, mis praegu on veel viiikc, kuid kui seda
ei eemaldata, muutttb iihel piicval problccmiks. Samuti tuleks avada vaade pipar-
koogimajalc pargi alumisest osast ning liibi pargi kulgevalt jalgteelt. Hoone on seda
vddrt, et ta olcks niihtav igast ki.iljest! Ning alati on v6imalik toetada ja rdhutada vaa-
det haljastusc abil, praegu on rohelust rakcndatud aga hoopis varjamise eesmiirgil.

Sama lugu on ka tiikidega. Viiiksema tiigi tagune ala (katlamaja suunas) on metsistu-
nr.rd. Ka ci paista rnrioda jalgtced parki minnes suurem tiik, see jiiiib kontpuutihniku
taha varju. Aarmisclt kohatuna m6juvad ka peahoone poolt tulles cnne viikscmat
tiiki rohus kasvavad okaspuude kiizibusvormid. Sclliste vormide koht ci ole suures
pargis, vaid viiikeaias, ja need tuleks sealt kohc eenialdada.

Uks m6juvamaid pargiosi on kaheksa tee ristmik, kust suundub allee igasse ilmakaar-
dc. Pooldan sealt osadc puude ccmaldamist, mis on istutatud hiljem allcede vahclis-
telc aladclc. Luua pargi puhul on tegernist juba ,,hiiiibumisc iluga" ning hilisemad
vaheleistutuscd ei anna scllele midagi juLrrdc. Kui kaovad pargi algsed puud - tam-

38



mealleed, siis millise pargi moodustavad vahele istutatr.rd puud? Seetottu tulcks park
kriitilise pilguga tile vaadata, kuid enne ldpliku prolcktlahenduse lcidmist ei tohiks
raiurnisega kiirustada.

Kaheksa tee ristmikuga pargiossa vdiks tiigi kaldale rajada ka paviljoni, kust avaneks
vaadc m6isahoonele. Majake pcaks olema kas iimmargune vdi kuusnurkne, pigem ka-
tusealune kui kinnine ruum. Samuti paistab sellelt asukohalt nn sepa maja teiscl pool
Nava teed, mis on samuti iiks vaatamisvaarsustest ja tulcks kindlasti korda teha.

Konastada ja puhastada tuleks ka pargi servas asuvad viinavabriku varemed, rajada
ncilc juurdepdiis ja varustada infotahvliga. Uldse pcaks parki ja vaatamisva,irsuste
juurde paigaldama rohkem selgitavaid teabetahvleid.

Kokkuv6ttcks v0ib 6elda, et Luua park on ainulaadne oma alleedeja erinevate osade-
ga ning viiiirib kindlasti korrastamist. Miks mitte teha vabakujulisse parki ka korrapa-
rane osa. Selline lahendus on olnud kasutusel paljudes Euroopa parkides.
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UUEMOISA MOISA PARGI INVENTEERIMINE

Hendrik Ungerson
Maastikuehituse eriala 2007 . a l6putoo pdhjal

Sissejuhatus

Uuemdisa park asub Ldzinemaal Ridala vallas Uuem6isa asulas, Haapsalu-Tallinna
maantee ddres, poole kilomeetri kaugusel Haapsalu lahest. Uuem6isa paikneb Liiiine-
Eesti madalikul, v5hekarbonaatse kattega endisel jiiiijiirvetasandikul (Arold 2005).

Umbritsev ala ja park on tasase rcljeefiga. Mullad on valdavalt parasniisked, ida- ja
kaguosas liigniisked. Kirdest ja idast piiravad parki asulasisesed teed, kagu-l6una
ktiljest Tallinna-Haapsalu maantee. Pargi tildpindala on 18,6 ha. Kiiesolev analiiiis
h6lmab sellest 7 ,5 ha suumst haljasala ning on koostatud kooskblas Uuem6isa Utr;ng
MTU projektiga ,,Las jii2ida iikski park", mille ecsmdrk on elukcskkonna parandami-
ne ja atraktiivsemaks muutmine Uuemdisa alevikus ja mdisapargis. Tdo iilesandeks
on Uuem6isa pargi puudc seisundi ja pargi 6koloogilisc vddrtuse hindamine; samuti
antakse ideid rekonstrueerirnisplaani koostajaile taimedc valiku ja paigutarnise kohta.
Hindamisel on kasutatud V. Kepparti (Luua metsanduskooli kutsedpetaja-metoodik)
koostatud haljasala kui <ikosiisteemi viiiirtust hindavat metoodikat. Puude hindamine
toimus augustis 2006. a ning arvesse v6eti nende ajaloolist vddrtust, liigilist mitme-
kesisust ja asukohta vaadete suhtes.

Pargi praegune seisund

Esrnamainitud on Uuem6isa m6isa (saksa keeles Neuenhofl 1539. aastal Saarc-Liiiine
piiskopi m6isana. Pargiala hakatirajama 18.-19. sajandi vahctusel, rnil mdis oli eri-
nevate aadlisuguvdsade omanduses (Kohava 1977). Pargi p6hiosa kuulub vana m6i-
sahoone juurde, seal paikncb ka tiik koos tihedama puistuga.

Kultuurimiilestiste riiklik registerkirjeldab parki jiirgncvalt: ,,Vdga suur, kaheosaline,

planeeringult vabakuiunduslik park ldheb iile parkmetsaks. Peahoone ette jcirib maan-
teele sttunatud tee, puuderiihmadega ilhelt ja murtralaga teiselt poolt. Endisaegsest

regttlaarstiilis hjundusest vcihe sciilinucl. Majo laga vaated merele ja avamaastikule.
Seal on asunud ka regulaarplaneeringuga iluaed. Teise pargiosa moodustab vanem,

vciidetavalt 18.-19. sajandi vahetttsel rajatud tiheda vabakujundusliku puistuga par-
giala oletatavq vana peahoone kiiljel, kus hoonele avaneb kitsas vciljak, mis ulatub
tiikidesiisteemini. Pargi tagakiilg ldheb iile sangleppadega parkmetsaks, see oma-
korda looduslikuks tamnte puisniiduks. Park on liigivaene, pdhiliigid sanglepp, pcirn,
vlher, saar. " (Uuemdisa...2007).

Pargi ajalooline areng on olnud pikk ja keeruline, m6jutatud paljudest teguritest: loo-
duslikud, omanikuga seotud ja omandivormist tingitud. Seega v6ib praegu riiiikida
segastiilis pargist, kus on siiilinud viiga viihe algupiirast. Tiinu hooldustoodele on es-

mamulje pargist hea. Liihcrnal tutvumiselja puudc seisundit uurides ilmneb aga palju
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puudusi. Puud on Uldiselt vanad, rohketc vigastustega, mida on tekitanud nii loodus
kui inimtegevus. Puudub pargi professionaalnc hooldus.

Puistu tdpsemaks kirjeldarniscks on parkjagatud m6ttelisteks osadeks, mida edaspidi
nimetatakse:

o Haapsah:-Tallinna iiiime ala;
. uue mdisahoone csine ala;
o vana mdisahoone esine ja tiigiga ala;
. Ehitajate tcc adrne ala;
. ,,lagc" ala (muruala pargi keskel).

Hoonctcst riiiikides nimctatakse ncid cdaspidi:
. uus mdisahoone;
r vana m6isahoone:
. Ehitajatc tec adres asuv hooneshrs Tallinna maantec 8l ja 8l a.

Haapsalu-Tallin na maantee iiiirne ala

AIa on iihtlasi pargi piiriks kagu-l6una suunal. Umbcs l/3 ulatuscs alates Ehitajate tce
ja Haapsalu-Tallinna maantee ristmikust on taimcstus viiga hdrc, muutudes Tallinna
suunas tihcdamaks ja moodustades tcc:idrse hdreda puistu. Siin kohtab viiga erinevas
vanuses saarija vahtraid, mis valdavas osas on hinnatud hindega .,3". See puistu on
isctckkcline ja kohati vdsastunud. Siin, tiigi ja maantee vahclisel alal, puudub ka
heakorrastus. Maapind on cbai.ihtlane, langusega Tallinna suunas ja kohati liigniiske.
Pargi idapiiri l?lhedal kasvab vdimsa vdraga kaunis tamm, hinne ,,5" (Tal6 - siin.ia
edaspidi on puud tdhistotud liihendite ja numbritego, mille all nttd inventeerimis-
kaartidele on kontud).

Uue m6isahoone esine ala

See on mdisahoone ces laiuv p6line puistu, mida liibib otse mdisahoone eest Haapsalu-
Tallinna maantce suunas kulgcv aslaltkattega jalgtce. Scllele puistulc annavad ilmct
pdlised piirnad, vahtrad, hobukastanid, tammed ja saared. Nimetatud pargiosas on
palju kaunejd, hindcga ,,5" ja ,,4", puid. Peahoone ces laanepoolses scrvas kasvab
pdhjcndamatus rivis neli kuuske (Ku I ...Ku4), hindega ,,2". Kummalgi pool jalgtced
on pikalt murdunud ladvaga kuused (Ku5, Ku7). Selgub, ct kuused Uucmdisa pargis
ci olc osutunud criti vastupidavaks mcrcedrsctcle tormituultclc. Siiski oleks nendc
oleinasolu pargis vaga tervitatav. Jalgtee alguscs mdisahoone ecs kasvab noor vaher
(Va47), mille koor tiiLvc alaosas on kahest kohast % tiive iimbcrm66du ulatuses tuge-
vasti vigastatud.

Omacttc tulcks reiikida otsc pcahoone eest Haapsalu-Tallinna maantce suunas kulgc-
vast jalgteest, mida iiiiristavad juhuslikult valitud ja ebatihtlaste vahedega paigutatud
puud. Seal on kascd, vahtrad, piimad, pdhilisclt hindega,,4".
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Vana m6isahoone esine ja tiigiga ala

Mdisahoone esisel ja tiigi iinibruses kasvavad saared ja sanglepad moodustavad uni-
kaalse p6lise tervikliku puistu. Kdiki neid sangleppi v6iks ajaloolist viitirtust arvesta-
des hinnata hindega ,,5", kuid peab miirkirna, et k6igil on t6siseid ttivekahjustusi, nad
on seest kdduncnud, on palju kuivanud oksi ja latw. M6oda tiigi kaldapiiri kasvavad
sanglepad ja rernmelgad on rihtlasi miirkimisviiiirsed kaldakindlustused pehmes pin-
nases. Tiigi keskel asuv saar on tiiis kasvanud. Sealset eri liiki puudcst moodustunud
vana v6sastunud puislut v6ib pdhiliselt hinnata hindcga ,,4". Saare ldunapoolsel ktil-
jel kasvab ,,5"-ga hinnatud tugevalt samrnaldunud pdline tarnm (Ta15). Sclles pargi-
osas on ka palju saari, pohiliselt hinne ,,3". Suurem saarte grupp paikneb pargi ida-
piiri l2ihedal ja kdiki puid vdib iseloomustada tihteviisi: ladvad on kuivanud, vdikcsc
vdraga, tugevasti sammaldunud, maapealsete juurtega. Uldmulje neist on halb ja ne il
ei ole hinnetclc ,,5" ja ,,4" vastavaid tunnuscid. Tiigiga ala l6unapoolses osas leidub
hindega ,,5" puid, mis asuvad erinevat liiki puudest koosnevas grupis. Eriti vziiiriksid
esiletoomist vana haraline tamm (Ta7) jahuvitav skulpturaalne seest t{ihi hobukastan
(HkS). Tiigi liihistel kasvab ka vana leinasaar (Sall). Kuid iildiselt on see pargiala
heakorrastamata ning osa puudest on perspektiivitus seisundis.

Ehitajate tee idrne ala

Ehitajate tee kulgeb piki pargi liiiinepiiri. See on asfaltkattega juurdepiiiisutee mdisa
peahoonele, mille iiiire s asub hoonestus Tallinna maantee 8l ja 8l a. Hoonestus kuulus
algselt samuti rn6isa ansamblisse. Ehitajate tee pargipoolsel iiiirel kulgeb ebatihtlaste
vahedega puuderida. See koosneb peamiselt saartest, lisaks iiksikud vahtrad. Puid on
hinnatud hindega,,3", sest nende kasvuomadused ei ole perspektiivscd. Neid on hool-
datud ebaprofessionaalselt, nad on tugevasti sammaldunud ja vigastustega. Ilmneb,
et alleepuuna saar end UuemSisa pargis ei 6igusta. Puuderida ei ulatu Ehitajate tee ja
Haapsalu-Tallinna maantee ristmikuni.

Lage ala

Ehitajate tee ja maantee ristmikult vana m6isahoone suunas avancb avar vaade, ees-
osas lage ja tagapool suhteliselt h6reda taimestusega. Tegemist on hooldatava muru-
alaga, kus leidub riksikuid juhusliku paigutusega puid. Tagapool on niiha p6hiliselt
saartest koosnevaid puudegruppe.

Ettepanekud

Kiiesolev inventeerimine hdlmas Uuern6isa pargist 7,5 ha suurust pargi liiiinepoolset
ala. Hindamise kiiigus leiti paljudel puudel erinevaid vigastusi, mis viitavad puude
kehvale seisundile. Niiiteks tiigiga ala v6imsatel sangleppadel on enamikul tiive ala-
osas suured pikisuunalised l6hed, millest ilmneb, et nad on seest kddunenud. Viiga
palju on mehaanilisi vigastusi: sissetaotud metallesemeid, jiimedaid terastraate, koo-
revigastusi, oskamatust hooldusest tekkinud kahjustusi. Esineb ohtralt kuivanud oksi
ja latvu. Looduslikud tingimused on soodustanud erinevate sammalde ja samblike
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teket. Osa pargiala vacvleb liigniiskuse all (lisaks leidub tiigis koprategcvusc j algi) j a

liidnepoolnc kdrgem ala kannatab kuivade suvede tdttu.

Pargi idapoolne osa on metsastunult liigniiske pinnasega alal ning seda vdiks vaa-
dclda Uuemdisa pargi arengu seisukohast perspektiivse alana. Park asub linna piiril
peamisc Haapsallu suunduva tee Sares ja on kauniks visiitkaardiks Haapsalu kiilas-
tajatelc. Oma asukoha tdttu sobib see hiisti puhke- ja vabaaja vcetmiseks, samuti
crinevatc rahvaiirituste liibiviimiseks. Sce on ainus taoline park selles piirkonnas.
Tutvudcs pargiga liihcrnalt tekib palju mdttcid, milline vdiks olla pargi areng.

Vaadates pargile Haapsalu-Tallinna maantce poolscst killjest, tckib mulje kahest eral-
di viiljajoonistuvast rn6isasijdamikust. Kr.lmmagi mdisahoone csisel alal on tihedam
puisnr. Uue m6isahoonc ccs kahel pooljalgteed laiub vana puistu, mis on muljetaval-
dav oma p6lispuudega. Seda ala hrlcks sailitada, kuid nagu kogu pargialal, nii puudub
ka siin tiiiesti noor asendustaimestus, mis liihrmatcl aastakiimnetel vdiks pargi ilmct
kujundarna hakata. Secpdrast tulcks seda ala noorte puudcga tiiiendada. Et luua noor-
tele puudele soodsaid kasvutingimusi, tuleks vahendada saarteja viiheperspektiivsetc
puude osakaalu. Pracguse jalgtee asemele tuleks rajada konaliku kattcga laiem tec,
mis koos Ehitajatc tccga moodustaks esindusliku ligipiiAsutee mdisahoonele. Pracgu
tecd iiiiristavad puudcrcad vdiks ascndada madala haljastuse vdi muruga. Need puu-
dcrcad ci sobi m0lemal pool teed asuvate vabakujuliste puuderiihmadega. Ilma puu-
deridadeta oleks mdisacsinc valguskiillascrn ja kaunis mdisahoone paremini vaadel-
dav. Praegu Ehitajatc tecd aAristava saartcrea vdiks asendada kasvujdulise piirnaal-
leega, mis iihineks iile Haapsalu-Tallinna maantce kulgeva Ehitajate tecd adristava
piimaalleega.

Kahc mOisahoonc vahclisele alale v6iks planccrida praktilise maakasutuse. Suured
puud v6iksid paikncda nraa-ala pOhjapiiril. Kahe maja vahele istutatud noored piimad
on kasvuomadustelt ebaiihtlased, osa neist on vigastatud (ilmselt on tcgemist kchva
taimmaterj aliga). Elujdulisemaid neist v0iks vajadusel iimber istutada mujalc parki.
Siin kasvavad iiksikud suured puud ja puude gmpid vOiks ku.jundada maa-ala kasu-
tust arvestades.

Vana m6isahoone esinc ja tiigiga ala jiitab pisut tontliku mulje oma p6lispuude ja
liigivacsuscga. Scc osa pargist on ptisinud kauem puutumatuna, puudest domineerib
saar, mis on lcvimrd kogr"r pargi alalja kujundab pargi iildilmet.

Pargi tdcliscks piirliks pcaks tulcvikus kujunema saarega tiik ja seda iimbritsev ala.

Kuna tiik on rajatud vana mdisahoone juurdc, siis niiib, nagu oleks raskus rohkem
pargi sellel osal. Et tiik saaks pargi erincvaid osi siduva vdtmerolli, oleks vaja avar-
dada uue m6isahoonc ecst tiigilc avancvat vaadet. Selleks tuleb rajada ka pargi eri-
nevaid osi iihcndav jalgteedevOrgustik koos korraliku valgustusega. Tiigi kaldaalal

v6iks kasutada sammastena seisvate leppade ja rcmmelgatc asemel erinevaid puulii-
kc (ren.unelga leinavom, mandZuuria pahklipuu, arukask, hobukastan). Suurem osa

kaldajoonest tulcks jetta vabaks k6rgest taimestuscst, eriti ldunapoolne, et seal kas-

vavad puud, hindcga,,5", paremini 'i,aadcldavad oleksid. Ldunapoolne osa vdiks olla
valguskiillasem. Kaldaalal v0iks kasvatada crincvatcl aastaaegadcl ditsevaid piisililli
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(v6hurn66k, naftsiss, tulp, krookus, hosta), samuti poosaliikc (pargiroose, enelaid).
Tiiki rimbritseva madala haljastuse vahcl v6iks kulgeda valgustatud vabakujuline
ringtce koos sillaga rile tiiki siseneva toitekraavi. Koos tiigiga tuleks haljastada ka
toitekraavi kaldaalad. Tiigi loodeosa on sobiv paik sillale, mis viiks saarclc. Saa(
kattcv saarik on vana ning vdsastunud, kuid rajades sinna paviljoni, v6iks saar saada
hoopis uue romantilisema ilme ja lciaks kasutusc.

Tiigija Haapsalu-Tallinna maantce vahelist ala tuleks arcndada kui rnaastikuparki,
kuid esmalt vajab see pargiosa tnaaparandust. Loodus soosib Haapsalu timbruses
saarte ja tammedc lcvikut, kuid scllel alal vdiks olla pracguscst h6redam haljastus.

Haapsalu-Tallinna maantee ddrne ala tuleks planeerida kooskdlas maantecameti-
ga, seda enam, et see on sobilik koht jalgrattatee rajamiseks piki Haapsalu-Tallinna
maantee serva. Tecddme puistu ci oma erilist ajaloolist-esteetilist vddrtust. Selleks et
muuta maanteeddrne ala liikluse suhtes turvalisemaks, vdiks selle piirata korrapdrasc
madala hekiga, et siiiliks vaade. Kaaluda v6iks ka teepoolse ki.ilje ja miks mitte ka
kogu pargi tcrritooriumi piiramist stiilse aiaga. Pargi avatud ilme kui iiks pohiviiZirtus
tuleks sailitada, seepdrast v6iks allcs jiitta ka pargi eesosas paikneva suure muruvdlja-
ku. Kuid tagapool vdiksid iile viiljaku pilku piiiida hiisti eksponeeritud tiksikud puud
(punane tamm ja vaher, suurelehine piirn). Kuna uuem6isa pargis peaacgu puuduvad
okaspuud (v.a kahc hoone vahel kohatult reas kasvavad miinnid ja flksikud kuused),
tuleks siiski jarjekindlalt kasutada haljastuses ka erinevaid kuuseliike (torkav kuusk,
hariliku kuuse vorme), halli nulgu, siberi nulgu, korea nulgu. v6imalik, et nad peak-
sid tormile paremini vastu grupina. Kuusk kasvab suhteliselt kiiresti ja saavutab oma
ilu liihikesc aja jooksul ning vajadusel v6iks neid uuendada.

Koos parki kavandatava jalgteedevdrguga tuleks planeerida ka erinevatc p6dsaliikide
ja gruppide paigutamist teede liihcdusse. P66said v6iks kasutada ka pargi iiiirealadel.
Pargis leiduvaid riksikuid elupuid hinnatcs peab ritlema, et neid v6iks kasutada roh-
kem. Pargi piirjooni v6iks markeerida riksikult paigutatud j6ulisekaswliste puudega
(hobukastan, tamm, suurelehine piirn).

vana mdisahoone esisel alal kasvav ja hindega,,5" hinnatud tarnm (Ta5) viiiirib loo-
duskaitsealuseks iiksikobjektiks nimetamist. Iidse viilimusega tammel on viiga paks
ja terav korp, mis viitab tema k6rgele eale. See tamm on suurima rinnasdiameetriga
puu pargis; lisaks on tamme p6hjapoolsel ktiljel suur 66nsus, kus elutsevad nahkhii-
red ja seega saab teda nimetada vii2iriselupaigaks.

Uue mdisahoone idatiiba ohustab tugevasti lOhestunud vaher (Va34), mille iiks haru
on vajunud liialt maja peale. Rahvasuus nimetatakse seda vahtrat ,,maja surmaks".
Vaher vajaks professionaalset hooldust, mis ei tiihenda siiski terve puu mahav6tmist
- piisab vajunud haru eemaldamisest esimese jamedama oksa pealt. Nii siiiliks suu-
rem osa vdrast ja ka 16he ei riivaks vZiga silma.
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Kokkuv6te

Scllcks ct Uucm0isa park saaks kauniks ja viiiirtuslikuks looduskultuuri ning vaba
aja veetmise objektiks, vajaks kogu pargiala p0hjalikku rckonstruccrimiskava. Kuna
suur osa mdisaansamblist on hiivinudja hoonctc taastarninc kujuneks liiga kalliks, tu-
leks pargi esialgscl kujul taastamise ascmel rakcndada siiski ka uusi ideid. Kindlasti
tuleks rajada pargisiscne teedevdrgustik koos kaasacgsc valgustuscga. Pcaks looma
puhkekohtija vabaaja veetmise vdimalusi. Pargi taimcstik on vanaja liigivacnc, seda

tuleks noorendada ja rikastada viiiinusliku taimmatcrjaltga. Tiik vajab puhastamist.
Pargis ei esinc looduskaitsealuseid tiksikobjekte, kuid iiksik tamm (Ta5) viiiiriks kait-
se alla v6tmist. Kogu pargialal peaks toimuma regulaarsclt profcssionaalnc hooldus-
ja kujundustcgcvus.
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TEHISKESKKONNA TAIMESTIKU U HISED
JOONED

Maili Lehtpuu, Jdrve Gumnaasiumi 11. a klass
Luua Metsanduskooli poolt 2007. a uldhariduskoolide 6pilastele korraldatud
keskkonnaalaste uurimist66de konkursil kolmanda koha saanud too pohjal

Sissejuhatus

Ida-Virumaal paiknevate elektrijaamadega kaasneb paratamatu keskkonnareostus
ahcraine- ja poolkoksimiigedc, karji2iridc ning tuhaviiljade niiol. 6nncks hakati neid
varakult haljastama ja praegu ei tea paljud inime sed, ct kaunis metsaalune oli kunagi
k6le karjii?ir v6i et laste kelgumiigi peidab endas p6lcvkivijeake.

Viiidetavalt ilmuvad tehisobjektidelc esimestena k6ige vastupidavamad taimed

- umbrohud, seejarel tulevad samblad/samblikud ja mullaviljakuse t6ustes ka n6ud-
likumad taimed. Siiski ei kasva mittc iga taim tehismaastikul. Kuna tehiskeskkon-
nas valitsevad tingimused on erinevad, kasvab seal ka esmapilgul kokkusobimatuid
kooslusi.

Kirjeldusi erinevate tehisobjektide taimekoosluste kohta leiab kirjandusest suhteliselt
viihe v6i on necd puudulikud. Enamasti on tcgcmist karjiiZiritaimestike kirjeldustega,
ent niiiteks tuhaviiljadc v6i aherainemiigede kohta on andrned vZigagi ltinklikud.

Tcio eesmiirgiks oli uurida, millised taimed kasvavad crincvas suktscssioonietapis
olevatel, erinevate pinnasetriiipide ja veereZiirniga tehisobjektidcl. Taimi v6rreldes
selgitati viilja, kas neil on kokkulangcvaid tildiseid niiitajaid ja kui palju v6ivad tai-
meliikc rrdjutada tehisobjektide crinevad mdjutegurid (niiskusreZiim, valgusolud,
pinnase toitainetesisaldus jne).

Vaatluse alla v6eti neli erincvat tehisobjekti: Kukmse aheraincmiigi, Kohtla kaevan-
dusc aheraincpuistangud, Ahtme tuhaplatood ja Kohtla-N6mme 6livabriku poolkok-
simiigi. T<i6 kiiigus tehti kindlaks, mis liiki erincva vanuscga ja erinevas suktsessioo-
nietapis taimcd neil tehisobjektidel kasvavad.

Kasutati I x I meetri suumsi prooviruutusid (suurema ala puhul rohkem, viiiksema
puhul viihem prooviruutusid). Igal mudul rniiiirati taimestiku liigiline koosseis (ka
puud/samblad/samblikud, kui neid oli) ja tildkatvus, ni6ddeti mullakihi paksust (kui
muldkatct esines). Taimed, mida ei osatud kohe miiiirata, hcrbariseeriti ning miiiirati
erinevate m2iZirajatc ning Interneti abil. ValitSdd toimusid 2006. aasta suvel ja siigiscl
(Kukruse miiclja Ahtme tuhaviiljadel ka 2005. aasta stigisel).

Kukruse miiel m66deti pinnase tempcraruuri gaasi viiljurniskohast ja selle timbrusest
ning vdrdluseks ka tavatingimustes.
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Kukruse aherainemdgi
KukrLrsc aheraincmiigi asub Ida-Vimmaal Kohtla valla maadel, Kukmsc asula va-
hetus iiiheduscs. Kukmse kaevandus alustas tddd 1916. a ja paekivi ladustamine
tcrrikoonikutesse ldpetati t952. aastal [5]. Kokku ladustati 756 000 kuupmeetrit ri-
kastr.rsjiiiike. Kukrusc miigi on iiks v:ihestest lahtise leegiga pdlcnud aherainemegedcst

pdlcng algas 1967. aastal [3].;a niihtava leegiga pdles miigi iile 10 aasta. Pdlcmisc
summutamist alustati 1974.-75. aastal. Siseminc utminc kestab siiani. Scllc tagajarjel
on endine terrikoonik ebaiihtlasclt vajunud, muutunud lamcdamaks ja kiinklikuks.
Miie kagunOlval, cndisc transporditcc piirkonnas, on pinnases suured praod, millest
eraldub hapuka ldhnaga gaasi. Ka maapinna tcmperatuur on siin kcskmisest kOrgem

- pragudes 58 kaadi ja ncnde [mbruscs 34 kraadr. Utmise tagajarjel pOles rikasta-
mis.jaakides sisaldunud lubjakivi lubjaks ning on hakanud vihmade mOjul ajapikku
kustuma.

Kukrusc miiel on uuritud aladcst ainsana kdige paremini viilja kujunenud taimekoos-
lus ja kiiesolcval ajal toimub suktsessioon ainult iiksikutes kohtades, peamiselt si-
semisc utmisc tagajiirjel vajunud miickiilgedcl, kuhu on tekkinud suured kaavid ja
paljandunud alad, ning mae pOhjakiitjel, mis on teistest j6rsem ja kus aluskiht on
kohati ulatuslikutt paljandunud. Seet6ttu paigutati ka prooviruudud vdimahkult criil-
melistele aladelc. Kokku on mac erincvatcl kiilgedel 7 prooviruutu.

Neist esimesed kaks ruutu miirgiti gaasi veljumiskohtadesse, esimcne veidi kau-
gemale, kus taimestik oli tihedam, ja tcinc vahctusse liihedusse, kus valitscsid iisna
ekstrecrrrsed tingimused. Nimelt oli pinnase temperatuur siin tunduvalt kdrgem - lO-

hedes 58 kraadi, prooviruudul 34 kaadi, ja seda varjus, v6rdluscks - tavatingimusres
(samuti varjus) oli pinnasc temperatuur ainult l6 kraadi. Lisaks tiiielik avatus valgu-
sele ja 6huke mullakiht (u 3 cm), mis suvcl pidcvalt liibi kuivas. Samas on talvel ja
kcvadel necd alad enamasti lumevabad ja nii algab nendel ruutudel taimede vegetat-
siooniperiood varem kui teiste ruutude taimedel. Sellega arvatavasti ongi seletatav,
miks taolistes tingimustes nii palju taimeliikc leidub (tabel I ).

Kolmas ja neljas ruut paigutati kApaliste kaswkohale , et teha kindlaks, millised olud
seal valitsevadja kas rohttaimede liigirikkus on siin suurem. Need ruudud paiknevad
suhteliselt varjulises kohas, raagremmelgate all, ning mullakiht on siin kiillaltki tiisc

10 sentimeetrit, sarnas leidus ka paljandunud kohti. Laibikuivamist t?iheldatud pole,
tiksnes siis, kui sademeid viiga pikka aega polnud, kuivas mulla pealmine osa kergelt
liibr. Varis on siin suhteliselt suur, kuid taimcd ei kasva mdrkimisviiiirselt k6rgeks.

Viies ja kuues ruut mdrgiti miie enim paljanduvalc pdhjak[ljele, viies avatud alale,
kuues puude alla. Erincvused on siin kiillaltki sr:ured. Viicndal mudul oli mullakiht
suhteliselt paks - l5 cm, ja taimedc kasvutihcdus vaga suur Liibikuivamist peaaegu

ci esinenud, erosioonioht puudus. Samas jiiid taimed viiikesteks, seda arvatavasti suu-
re konkurentsi t6ttu. Kr:ucndal ruudul puudus mullakiht praktiliselt tAiesti, erosioo-
nioht oli olemas ning kohati csincsid ka erosioonivaod. Taimed olid kidurad, pinnas
kuivas kergesti liibija langenud varis kanti suuremate vihmade korral allapoole (suur
kaldenurk), seega oli ka pinnase toitainesisaldus viiga v?iike.
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Seitsmes ruut asus rniic 16unaktiljel, kus taimcstik oli kdige tihedam, puudusid taieli-
kult puudja pddsad, sammalt (pcaniiscltjuuslchikut) lcidus vdga vd,he. Oma iscLoomult
mecnutab see nu.rt enim rriidukooslust, samas leidub ka m6ningaid umbrohtusid, mida
niitudel tavaliselt ci csinc. Suktscssioon on siin juba ldpuetapis, kogu miickiiljel on
taimed enam-vAhem samad ja langcvad kokku scllc ruudu omadcga. Taimedevahelinc
konkurents on suur, hakkab moodustuma kamarakiht ning mul)akiht on samuti paks

- l7 cm. Erosioonioht puudub t:iicsti, pinnas liibi ei kuiva.

Kohtla karjddri aherainepuistangud
POlevkivi karjiiiiriviiliscl kaevandamisel paljandataksc maavam scllc peal lasuva
kattckihi eemaldamisega. Eemaldatud kihid tdstab ekskavaator puistangussc ja nii
tckivad uued tehnogeensed maastikud. Kohtla karjaiar tijdtas 1958. aastani, lahtiselt
kacvandatud alad on mctsastatud [3]. POhiliselt metsastati karjiiiri ala miinniga, ko-
hati on ka lchtpuid, p6hiliselt kaske ja remnrelgat. Praeguseks kasvab scal kohati iile
40 aasta vanunc mcts, samas lcidub ka lagedaid alasid, kus taimestuminc on allcs
algjergus. Piirast karjiiiiridc taimcstamist moodustub pnistangu materjalidcst tchis-
muld. See on esialgu viiga kivinc, kuid aja jooksul kivisus v6heneb, kuna lilcmistc
kihtide kivimid murenevad. Eriti kiircsti laguncb p6levkivi, rikastades mulda orgaa-
nilisc aincga. Esialgu on toitainevaru mullas viiikc, kuid mctsastarnise ja loodusliku
taimcstumisc tulemusena tckib huumusc kiht [5]. Viirskclt tasandatud puistangutel
csineb enim paiselehte, harilikku kadakkacra, vdilille, ahtalehist p6drakancpit, gallia
koerasinepit !1.
Kuna Kohtla karjiiar on suhteliselt suur, said prooviruudud paigutatud suktsessiooni
algetappides olcvatessc kohtadesse, mis paiknesid juba praktilisclt l6ppenud suktses-
siooniala piirkonnas (karjiidrimetsa liihcduses).
Esimcsel ruudul muldkate puudus, taimcd kasvasid iiksncs klibulja olid valgusele
tiiiesti avatud. Ssetottu polnud taimkatc criti tihe, dominccrisid hoopis noored puutai-
med (haab, kask, remmclgas, mlinnid) ja tumepunased neiuvaibad.

Teisel ruudul o1i muldkate juba olcmas. Arvatavasti seetdttu, ct ruut paiknes t6usu
jalamil, kuhu kogunes iilevalt iirakantud pccncmat klibu, millel taimedel oli kergem
kasvada, oli siin ka tairnedc liigirikkus suurem. Koht oli samuti avatud, erosioonioh-
tu polnud, kuna pinnas oli tihkelt liibikasvanud. Samas kuivas pinnas suviti liibi, ent
taimed olid sellcst hoolimata oma normaalmddtmetes.
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Tabel 1. Kukruse aherainemae prooviruutude kokkuv6te

Ruudu nr
Rohttaimed must vagihein h puju hkaoraamat kahkjaspunane kerahein pold- h orashein

piimohakas kerahein
v6ilill tdlkjas

must vagihein
h karutubakas
valge mesikas
piimohakas
h puju
raudrohi

juuslehik,
sarnastutik
pappel
kask

3% 98%

h malts
h puju

pold-piimohakas vOilill
h piimalill raudrohi

s6rmkepp raudrohi
voilill v6ilill

h hiirekorv roomav maran valge ristik roomav tulikas valge mesikas
harilik palu-vonkvars kerahein kuldristik
hunditubakas
v6ilill

kuldristik
p0ld-piimohakas
arujumikas

Samblad/ juuslehik juuslehik juuslehiupruun juuslehik
kilpsamblik

- remmelgas remmelgas remmelgas

154/0 75% 85% 95%

samblikud
Puud

Ruudu
rl ld katvus

65%

\0



Tabel 2. Kohtla karjaiSri aherainepuistangute prooviruutude kokkuvote

Ruudu number
Rohttaimed ahtalehine p6drakanep

valge mesikas
valge ristik
ussikeel
h moorputk
kuldristik
h puju
vOilill
janeskastik
aasnurmikas
kortsleht

kuusk, I..ask,

raagremmelgas, haab, mand

4sya

Kohtla-N6mme 6livabriku m?igi

Kohtla-N6mme 6livabriku rajas Inglisc fima Nery Consolieloted Goldfelds Ltd
1930. aastal. Kohtla-N6mrnelc chitati ncli viiikest ja kaks suurcmat pddrlevat retorti.
Viiikscmatc retortide lebilaskcks oli planeeritud 25 tonni pdlcvkivi <idpaevas, suu-
rcmatel 75 tonni. Poolkoks juhiti labi koksisiibritc ja liiiisipunkri ahju. Tuhk rctor-
tide kiittekollctcst lasti kallutavatessc tuhavagonettidcsse, mis vccti rongina vintsi
abil dlivabriku hoovile. Sea[ haagiti rong tuhamiicl oleva vintsi trossi otsa ja t6m-
rnati tuhamiikkc. Tuha kallutusruumi tegemiseks viidi miikkc pigivagunitcga vctt.
Kallutadcs vett kuuma tuha pcalc, sce aurustusja aur puhus tuha mde ktiljctt alla, Mai
ldpus 1957. a toimus katsetschhis plahvatus. Parast dnnetust lopetas Olivabrik tod.
Tuhamiigcdclc hakkasid aegadc jooksul kasvama puud ning miicd kattusid vOsaga

[4]. Hiljem triritas sclles piirkonnas kummiremonditehas ning tuhamiigcdele veeti ka
kumrniremondij iiiikc.

Pracgu tegutseb 6livabriku miiel rallirada ning ruutude miirkimisel liihtuti ka sellest,
et valitud kohad polcks radadclt loomulikku suktsessiooni takistavaid m6jutusi saa-
nud.

Esimene ruut margiti mie platoole, kus taimestik tihcdamalt kasvas. Mullakiht puu-
dr.rb peaaegu tiiiesti, maapind kactud osaliselt okka- ja lchevarisega, leidub ka paljan-
dunud kohti. Pind kuivab tihti liibi, kuid on tasanc ning crosioonioht puudub. Samas
votavad laimedelt viihest niiskust iira keskmiselt l5-20-aastased miinnid ja kased,
mida antud ruudu vahetus l:ihedr.rses viiikesc saluna kasvab ning mis ka valgusc var-
javad.

Teine ruut sai valitud otse iihe tuhavalli alla, kus kasvas samuti rohkelt noori kaskija
miindc. Mullakiht puudub, kuid varist on siin rohkem ja taimcd lopsakamad.

Kolmas ruut paigr.rtati n6lvale, suurema papli vahctusse liihedusse, mis pinnast veidi
kinni pidas. Erosioonioht on siin suur (pohiliselt vee-crosioon), pinnas viiga kuiv ja
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tairred paiknevad samuti hdredalt. Ruut asub poolvarjus, varis siia enamasli pidama
ei jAA, sarnas on palju pecnesl, kuhu taimedel on lihtsam kinnituda. Dominceris tu-
mcpunanc nciuvaip, millc taimed olid iisna v;iikescd, kuid 6itscsid ja viljusid siiski
edukalt.

Tabel 3. Kohtla-N6mme 6livabriku mee prooviruutude kokkuv6te

Ruudu number
Rohttaimed

Pu ud

Samblad
Uldkatvus

hunditubakas
aasnurmikas

jusshein

miind, kask
sarnastutik

20/.

kabihein
aasnurmikas

jaani-6nnehein
hunditubakas

Kask

sarnastutik
50A

tumepunane neiuvaip
paiseleht

ahtalehine p6drakanep

pappel

10%

Ahtme soojuselektrUaama tuhaplatood

Soojuselektnjaama tuhapuistangud asuvad Alrtme linnaosa ja Kose asula vahclisel
alal. Tuhapuistangud on erineva vanusc ja kdrgusega. Vancma tuhapuistangu platool
on tuhakiht ligikaudu 30 meetri paksune. Ahtme soojusclektrijaamade suured puis-
tangud on osaliselt rekultiveerihld. Sobivamatcks rohttaimedcks clcktrijaama tuha-
puistangute haljastamisel on punanc aruhein, harilik kcrahein, harilik timut, ohtctu
lustc, valgc ristik, harilik lutsern ja valge mcsikas. Samuti sobivad n0lvadc haljasta-
miseks arukase turbapoti taimed, podsastcst liiikiv hdbcpuu, astclpaju, vcrcv ja sibcri
kontpuu. Tasandatud tuhaviiljadele on rajatud heintaimede katselapid ning iihele tu-
hav2ilja osalc istutati 1979. aastal kascdja miinnid [4].

Osa uuritavast alast on aastaringselt iile ujutatud, kuid kevaditija stigisetijiiiib ka iile-
jiiiinud osa vcc alla. Pdhjuseks tuhaplatoodelt liibiimbuv vesi, mille hulk vihma- vdi
lumesulamisperioodil suurcncb. Ruudud paigutati erincva taimedc kasvutihcduscga
aladelc.

Esimcsel ruudul puudus 2006. aasta suvcl esmapilgul taimkate pcaaegu tiiiesti. Olid
viiga viiikcsed ja kidurad valge mesika, valge hanemaltsa ja kuldristiku taimcd ning
katvr.rs oli i.iliviiikc. Kogu pinnas oli liibikuivanud ja mullakiht puudus tiiiesti. Pinda
katsid ka mdned hariliku meeliku (sammal) mdttad. Sama aasta siigisel oli olukord
tunduvalt paranenud, katlts oli suurenenud ja uue samblaliigina torkasid silma ha-
riliku helviku viiikesed algmcd. Uldiselt ongi scllel ruudul taimede aktiivne vegetat-
siooniperiood alles siigisc hakul, kui sademete ja ndrgvee hulk suureneb ning taimed
saavad rohkem kasvuks vajalikkc toitaineid ning vett.

Teine ruut sai valitud tuhavallile ja ptisivale n6rgveele liihemal ning seal oli taimes-
tik tunduvalt liigirikkam, isendid olid normaalsuuruses ning elujdulisemad. Mullakiht
oli viiga dhuke (2 3 cm) ja kogu ala tiiicsti avatud, varju paklusid tiksncs k6rgcmad
taimed.
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Kolmas ruut paigutati tcisclc poolc tuhavallile viivat teed, kus cnne n6rgvee piisivat
iileujutamist oli olnud madalsootritipi kooslus. Kuna see mut paiknes ndrgveest kau-
gemal kui teine, aga siiski liihemal kui esimene, oli siin mdrgata taimestiku eluj6uli-
suse ja ka tildkatvuse muutumist. Taimed kasvasid viiga ebaiihtlasclt, oli nii suuri kui
ka piiris kiduraid isendeid. Kogu ruut oli valguscle avatud ja mullakiht puudus, seda
asendas kevadel/talvel tckkinud setetekiht. Pinnas oli viiga kuiv.

Neljas ruut m2irgiti eelmisest vcclgi kaugemale, rekultiveeritud alade poole [4].
Taimestik muutus siin, vaatamata ndrgvce kaugusele, lopsakamaks ja iscndid olid
normaalsuuruses. Kogu ala oli tiiiesti avatud, varju andsid tiksnes k6rgemad taimcd.
Mullakiht puudus, seda ascndas ainult kuivanud sctctekiht, kuid pinnas oli taimejuur-
test tihkemalt liibikasvanud kui eelmisel ruudul.

Tabel 4. Kokkuv6te Ahtme SEJ tuhapuistangute prooviruutudest

Ruudu 1

number
Rohttaimed

Puud

Samblad

Uldkatvus

valge
hanemalts
kuldristik
valge mesikas

kask

juuslehik
h meelik

0,50h

karvane pajulill
valge
hanemalts
salunurmikas
l6ikehein
k6rven69es
paiseleht

t6mbilehine
viirpuu
toomingas

25%

v6ikese6ieline
pajulill
valge mesikas
p6ld-piimoha-
kas
p6ldohakas
kuldristik
ahtalehine p6d-
rakanep
valge hane-
malts

sarik-hu nditu ba-
kas
tuulekaer
ahtalehine p6d-
rakanep
aed-hiirehernes
metskastik

45%30Yo

Tulemused ja arutelu
Sagedamini esincvad taimed, puud ja samblad on niiha tabclis 5.

Nagu tulemustest niihtub, on enamik sagedamini esinevatest taimedest (tabelid 5 ja
6) piiikese- ja kuivalembesed apofiiiidid, levimisviisiks on peaaegu kdigil tuullevi.
Kdige liigirikkamateks osutusid vanemad kooslused, millel muldkate oli suhteliselt
paks ning mis p6uaga l?ibi ei kuivanud. V6rreldes ruutude i.ildkatvusija liikide arvu
v6ib 6elda, et need ei ole omavahel otseses seoses, pigcrn oleneb tildkatvus taimeliigi
iseloomust ning isendite suurusest.
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Tabel 5. Sagedamini esinevate taimede nouded kasvukohale (tavatingimustel), levimisviis, flooraelement ja kuituurisuhe

l\.4ulla viljakus
l\.4 ulla

margumine
Valg u snO udlikku s Hemeroobsus Levimisviis Flooraelement

v6ilill
puju

niiske
ku iv

niiske
kuiv
niiske
kuiv

kuiv

niiske
ku iv

ku iv

kuiv

h raudrohi
aasnurmikas
kuldristik

tumepunane
neiuvaip
valge ristik
valge mesikas

p6drakanep

sarik-
hunditubakas

viljakas
viljakas
toitainetevaene

toitainetevaene

toilainetevaene
toitainetevaene

viljakas
toitainetevaene

valguslembene
varjulembene
valguslembene
valguslembene
valguslembene
valguslembene

valguslembene

valguslembene
valguslembene

varjulembene
valguslembene

apof[] rjt
apofllrlt
apoftltlt
apofUut
apofrlLlt

hemeradiafoor

hemeradiafoor

hemeradiafoor
hemeradiafoor

antropofrlLlt
apofiirlt

tuullevi
tuullevi
tuullevi
tuullevi
tuullevi

tuullevi

vegetatiivne

tuullevi
tuullevi

kosmopoliit
tsirkumpolaarne

euraasia
tsirkumpolaarne
tsirkumpolaarne
eurosiberi

eurosiberi

tsirkumpolaarne
tsirkumpolaarne

tsirkumpolaarne
tsirkumpolaarne

lemmastikurikas
toitainetevaene

p6ld-piimohakas toitainetevaene



Tabel 6.

Taim Kukruse 
Koh,a karidd, K-ohtla-N6mme Ahtme

magr 6tivabriku mdgi tuhaplatood

jusshein
must vdgihein
h malts
h puju

h hiirek6rv
h karutubakas
h v6ilill
p6ld-piimohakas

h piimalill

roomav maran
h kdoraamat
h raudrohi
valge ristik
h kerahein
kahkjasp. sdrmkdpp
roomav tulikas
kuldristik
valge mesikas
arujumikas
h orashein
t6lkjas
valge hanemalts
karvane pajulill

salunurmikas
l6ikehein
paiseleht

k6rven6ges
veiikese6iel. pajulill
p0ldohakas

ahtal. p6drakanep

tuulekaer
aed-hiirehernes
metskastik
tumep. neiuvaip
jiineskastik

ussikeel
aasnurmikas
kortsleht

h moorputk

hunditubakas
h kribihein
jaani-6nnehein

sarik-hunditubakas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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palu-v0nkvars
juuslehik

h meelik

sarnastutik
pruun kilpsambilk
kask
tombilehine viirpuu
toomingas
mdnd
pappel

kuusk
haab

remmelgas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

V6rrcldes tulemusi olemasolevate rekultiveeritud karjiiiirialade (Kohtla, Narva ja
Ki.ittejdu) kohta tehtud tcjddc tulernustega ll,2,l) saab vaita, et vanematel karjiiiiri-
aladel on taimestik tunduvalt liigirikkam ning oma osa on siin kindlasti ka rekulti-
vccrimiscl, mis taimedc kasluks sobilike tingimuste tekkimist soodustab. Samas oli
KtittejOu karjii2ir [2], mis pole rekultiveeritud, samuti liigirikas, kuigi taimestumine
kestis kaucm. Ka antud tciost on niiha, et isegi kui rekultiveeritud alal viiljakujunenud
kooslus on mingil p6hjusel hiivinud (nagu Ahtmc tuhaviiljadel), tekib sinna asemele
siiski liigirikkam taimekooslr.rs kui rekultiveerimata alale, millel saavad dornineeri-
vaks prahitaimed.

Kuigi uuritr.rd alad olid viiga eriilmelised, niihtub siiski, ct kasvavatel tairnedel on
mitmeid iihiseid omadusi (nZiiteks kuivalembus). Paika pcab ka htpotecs, et es-

malt asustavad tehisobjekte vastupidavamad umbrohud, millele jiirgnevad samblad
(Ahtme tuhaviiljade ja Kohtla karjiiiiri nZiitcl) ja alles seejiirel tulevad tckkinud 6huke-
sele huumuskihile ndudlikumad taimed (viiljakujunenud kooslus Kukruse miiel).

Tulemustc tdlgendamiscl tuleb kindlasti arvesse vdtta ka 2006. aasta pduast suve,
millc tdttu olid prooviruutude taimed tavalisest kiduramad ning see v6is mdjutada
rildkatvusc protscnti. Eriti ilmekalt avaldusid p6ua m6judAhtme SEJ tuhaviiljade esi-
mesel prooviruudul, kus 2006. aasta suvel oli l. prooviruudu illdkatrus kdigest 0,5o%

ja taimed viiga kidurad, ent sama aasta siigisel suurenes iildkatvus tunduvalt (niitid
- 40%) ning juurde oli tulnud uus sarnblaliik - harilik helvik.

V6rreldes olemasolevate t<icide tulemustes sagedamini csinevaid taimi (erinevaid
liike kokku l3) proovittikkide analtitisidc tulemustega, vdib taheldada teatud kok-
kulangevusi. Niiiteks on nii rekultiveeritud karjiiiiride aladel kui ka tuhapuistangutes/
aherainepuistangutes (olenemata ncnde rekultiveerimise ajast) sagcdamini csinevad
taimed enamasti tuullevijad ning kasvavad tavatingimustes lagedatel aladel (valgus-
lembcsed). Ka langes kokku enamiku taimede flooraelement, tsirkumpolaarne, ja
suhe inimtegevusse - apofiitidid. Erandiks on siin tiksnes Narva karjtiari rekultivee-
ritud alad [2], kus sagcdamini esincvatel taimedel langes kokku i.iksnes levimisviis
(tuullevi), kuid flooraelement (eurosiber) ja valgusndudlikkus (olid varjulcrnbesed)
kokku ei langenud.
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Kui kiiesolevas toos on enamik sagcdamini esincvatcst tairnedcst pinnase suhtes vii-
hcndudlikud, kasvades kuival ja toitainctcvaescl pinnascl, siis olcmasolevatcs toodcs
esinenud taimcd olid tunduvalt nOudlikumad ja celistasid kasvukohaks niiskct/miirga
ja viljakat pinnast, seda eriti Narva ja Ktittcjou karjiiiiri rekultiveeritud aladel [2].
Kohtla karjiiiiri rckultivccritud aladcl [], mis on nriiiclseks tiiiclikult rnetsaga kattr.r-
nud, olid taimcd tunduvalt viihcn6udlikumad ja niiskcl ning kuival pinnasel kasva-
vaid taimi oli v6rdselt. Samas kasvasid praktilisclt kdik need taimcd tavatingimustes
viljakal pinnascl.

Vcclgi vdhcm kui karjiiiirialadc kohta lcidus toid aherainc- ja poolkoksimiigcdest [6].
V6rreldcs proovitiikkicle tulemusi analoogsetc ahcrainc- (Jdhvi, Sinivoorc, Kiiva,
Kukruse ahcraincmdcd) ja (Viru Kccmia Grupi) poolkoksimAgcde taimestiku kohta
tehtud uurimustcga [6], v6ib t6deda, et sarnasuscd on suuremad kui rckultiveeritud
karjaarialade toodc puhul. Sagedamini esincvaid taimcliike oli ahcraincmiigedel kok-
ku 14, ncist enamik rohttairncd (8 liiki). Ncndcst cnamik olid apofiiiidid nagu ka
kzicsolevas toos, samuti langcs kokku levimisviis - tuullcvi. Tavatingimustcs kasva-
sid aherainemiigcdel csinevad taimcd enamasti lagedamates kohtades (olid valgus-
lernbesed), mis niihtub ka antud tdcist. Sama oli ka flooraelemcnt - tsirkumpolaamc.
Pinnase suhtes csines samuti rohkem sarnasusi kui karjiiiridc taimcdel. Enamik ncist
(8 liiki) celistas tavatingimustes toitaincvacst pinnast ja pooled (7 liiki) celistasid
kuiva, pooled niisket pinnast. See langeb samuti suurcs osas kokku antud too tulc-
mustcga (7 rohttaimc l1-st eclistasid toitaincvaest pinnast, 7 kuiva pinnast).

Poolkoksimiigcdc kohta tehtud uurimuse tulcmuscd on m6nev6rra crinevad.
Taimeliikc oli siin aherainemiigedest viihern (31, aherainernzigedel 5l), sagedamini
esinevaid liikc aga kdigest 8 (neist enamik p66sad). Erinevalt kiiesoleva too tulc-
mustcst eclistas cnamik ncist (7 liiki) kasvukohana niisket pinnast. Vdrdsclt oli toit-
ainctcvacst ja viljakat kasvukohta celistavaid taimi. Samas eclistasid kdik sageda-
mini esincvad taimed valgusrikast kasl,ukohta. Suhtes inimtegcvusse domineerisid
apofiitidid (6 liiki), flooraelemendist oli levinuim eurosiber (4 liiki) ja levimisviisilt
olid koik tuullevijad.

Scega saab tulemustelc toctudes vdita, ct htipotees peab teatavatc mcjondustega pai-
ka.

Kirjanduscs on varem tdstatatud ka tcine problecrn - millises jiirjekorras taimcliigid
tehismaastikele ilmuvad. Kogu probleemi muudab keeruliseks tdsiasi, et esimcstena
ilmuvad taimed loovad vastavalt liigile teatavad tingimused (niiitcks kocrsincp rikas-
tab pinnast fosfori ja liimmastikuga), jiirgmisena tulevad taimed aga vastavad paljus-
ki ncile tingimustclc []. Uhtsct jiirjckorda pole scni tiipselt miiiiratletud, scc vdikski
olla uus hiipotccs ning cdasi tuleks uurida ka aspckti, kas esimcstena ilmuvad taimcd
mddravad suktscssiooni lSpuks ilmuvad taimeliigid e kliimakskoosluse ning kui palju
m6jutavad seda iildised olud. Siin aitab kaasa ka antud tcjo, mille eesmiirgiks oli muu-
hulgas viilja sclgitada, milliscd tegurid taimcliikc enim m6jutavad.
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Jireldused
l. Uldisclt eclistavad aheraincmiigedel, poolkoksimiigedel ja karjiiiirides kasvavad

taimed valgusrikast ja niisket kaswkohta.
2. Mullaviljakuse suhtes on taimed leplikumad, v6rdselt eelistatakse nii toitainete-

vaest kui ka -rikast pinnast.
3. Praktilisclt k6ik taimed on hemeroobsuselt apofiiiidid ja tuullevijad.
4. Kuigi k6ik uuritud objektid olid crinevates suktsessioonietappides (Kohtla kaevan-

duse aherainepuistangud suktsessiooni algusetapis, Ahtme tuhavaljad ja Kohtla-
NOmme 6livabriku miigi keskmises suktsessioonietapis ning Kukruse miiel oli
kujunenud kliimakskooslus) ning keemiliselt koostiselt samuti erinevad, on neil
siiski rohkem sarnasusi kur erinevusi, mis taimedele rohkem m6juvad (p6hiliselt
valgusolud, erosioonioht, pinnase toitainetesisaldus ja miirgumine).

5. Kokku leiti uuritud aladelt 53 erinevat taime-, sambla- ja samblikuliiki, neist sa-
gedamini esinevaid oli kokku 13 - vdilill, puju, p6ld-piimohakas, harilik raudrohi,
aasnurmikas, kuldristik, tumepunane neiuvaip, valge ristik, valge mesikas, p6dra-
kanep, sarik-hunditubakas, arukask ja juuslehik.

Kokkuv6te

Kiicsoleva tOri eesmiirgiks oli viilja selgitada, millised taimed kasvavad erinevas sukt-
scssioonietapis olevatel ja erineva pinnasetiiiipidc, veereiiimi jmt tehisobjektidel-
Kukruse aherainemiiel, Kohtla karjiiiiri ahcrainepuistangutel, Ahtme tuhaplatoode
vanemal osal ja Kohtla-Ndmme dlivabriku miiel.

Taimkatte uurimiscks kasulati prooviruutude meetodit. 2005. ja 2006. aasta vaatluste
kaigus piiiiti viilja sclgitada, mis liiki taimed valitud objekte asustavadja kui suur on
iildine katrus miirgitud prooviruutudcl. Prooviruute paigutati objektidele erinev ary
vastavalt ala suurusele ja taimkatte tihedusele ning iseloomule. Kokku miirgiti ?ira

16 prooviruutu.

Uuritud aladelt leiti kokku 53 erinevat soontaimeliiki, sagedamini esinevaid oli kok-
ku 13. Kultuurisuhtelt olid sagedamini esinevate taimcde hulgas domineerival po-
sitsioonil apofiiiidid, Ievimisviisiks valdavalt tuullevi. Flooraelcmentidest oli enim
esindatud tsirkumpolaarne (domineerivate taimede hr.rlgas 7 liiki).

Uldkatvus proovimutudes sdltus peamiselt uuritava ala suktsessioonietapist. Nii oli
Kukmsc mzie[, mis on uuritavatcst aladest k6ige paremini viilja kujunenud, iildkatr.us
enamasti iile 60%, vaid kahel korral oli see tunduvalt viiiksem ja seda suktsessiooni
algetappides olevatel prooviruutudel (15% ja 3%).

Tulemustele toctudes v6ib vdita, et enim asustavad tehisobjekte valgus- ja niiskus-
Iembesed taimed, olenemata tehismiie, karjiiiiri vOi platoo vanusest.
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ROOSNA.ALLIKU ALLIKATE KAITSE

Mari-Liis Rohusaar, Roosna-Alliku P6hikooli 7. klass
Ave Kaljurand, Roosna-Alliku POhikooli 7. klass

Luua Metsanduskooli poolt 2007. a Uldhariduskoolide 6pilastele korraldatud
keskkonnaalaste uurimistoode konkursil dramergitud too p6hjal

Sissejuhatus

Kiiesolev triri on jiitkuks eelmise aasta uurimusele Roosna-Alliku maastikukaitse-
alast, milles sclgus, ct kdik Roosna-Alliku allikad ei ole kaitse all. Eelmise triri te-
gemise ajal jiii ka muljc, et allikaid kaitsev allikatc kaitse eeskiri ei rakendu alati
tegelikkuses. Ka kirjutatakse Pamu.jde algusc alhkatcst viihe, isegi Roosna-Alliku ja
JZirvamaa inimesed teavad Roosna-Alliku allikatest vaid Tiit Eipre allikat, kust algab
Pamu j6gi.

Tdo eemiitk on tcada saada, kuivdrd kehtib allikate kaitse eeskiri Roosna-Allikul ja
millsed on tcgclikud ohr.rd neile allikatele. Kiiesolcv uurirnus vOiks pakkuda huvi nii
6pilastele, kohalikcle clanikele kui ka Roosna-Alliku vallavalitsusele ning Jiirvamaa
kcskkonnateenistuscle.

Roosna-Alliku allikad

Roosna-Alliku Kiilmaallikate ala asub Roosna-Alliku kalakasvatuse paisjiirve ida-
serval ja jiirve suubuvas ojas alates Paidc-Rakvere maanteest. Seal esincb viis alli-
kariihma.

l. Pisikesed (0,2 l/s) allikad ojasangi alguses.
2. Allikas-veev6tukoht masinatele, mida on laicndatudja siivendatud. Vooluhulk on

umbes kunr l0 l/s.
3. Kiilmaallika talust 50 m p6hja pool asuv allikariihm vooluhulgaga umbes kuni

20 l/s. Siin on allikafront z1-5 m lai. Vee temperatuur 5'C. Vesr tuleb paeklibuli-
sest siingi p6hjast.

4. T. Eiprc allikas 1,5 m laiuse oja alguses, mille iimber on kivid. Oja laicncb kii-
resti 5 m-ni, saab vett juurdc pohjaallikatest ja suubub kdrvalasuvasse jiirvc. Sce
annab vctt 20-80 lA.

5. Kolm allikalchtrit jiirve kalda aares vahckaugusega lG-15 m ja laiusega kuni
l0 m, siigaurs on ligi I m.

Allikaala on astangu jalamil, kus pinnakatte paksus on alla I m. Vcsi tuleb pacldhc-
dcst kohati ndrga surve all.

Ktilmaallikatc ala looduskaitselinc scisund on I 991 . aasta augustis hinnatud rahulda-
vaks. Vcc koostist mdjutab hajureostus ja punktreostus.

Roosna-Alliku Kiilrr.raallikate ala oli 1991. aastal riikliku kaitsc all. Ettcpanck oli
tdkcstada maanteclt autoga allasdidukohad. tahistada need kapitaalscmalt kui seni
ning viihendada rcostust ( I ).
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Roosna-Alliku allikad kui Natura 2000 loodushoiuala

Roosna-Alliku Kiilmaallikate alal on margitud Natura 2000 alana 7 pdhjavee ava-
nemiskohta ehk atlikat. Vooluhulk on neis 100-870 l/s. Vooluhulga jiirgi jaotuvad
allikad viiga suurteks (vooluhulk > 100 Vs), suurteks (100-10 IA), keskmisteks
(10-l lA) ja viiikesteks (< I Us). Roosna-Alliku kiilmaallikad kuuluvad seega viiga
suurte allikate hulka. Nimetatud allikaalal on potentsiaalselt n6rglubja lasundit moo-
dustavad langeallikad, mis kuuluvad I-II tahtsuskategooriasse (rahvusvahelise tdht-
susega objetid). Veetekkelised loodusmiilestised on eriti ohustatud inimtcgelusest nii
allikate iimbruses kui ka toitealal (3).

Eestis teadaoleva 4500 allika hulgas on Roosna-Alliku omad iihed veerikkamad,
kuuludes selle 1,4?6 hutka, mille veetootlikkus on iile 180 000 liitri tunnis. Roosna-
Alliku allikate iimbruse veerohkuse iseloomustamiseks jiirgmine naide: Kiikita
talu juures, mis asub Piinu j6c rishrmiskohas Tallinn-Tartu maanteega, linnulennult
l0 km kauguseljde liittest, onjde vesikonna pindala k6igest umbes 62 km,, iiravoolu
aga 14,2 Us ruutkilomeetri kohta. See on 46ok vdrra suurem Pandivere kOrgustikutt
algava seitsme suurema jOe keskmiscst iiravoolust (2).

Roosna-Alliku allikad koos paisjarvega asuvad 76 m k6rgusel mercpinnast, allika-
te toiteala aga kiiiinib 100-150 meetrini. Allikate aastaringne veerohkus on tingi-
tud nende karstiliscst iseloomust. Allikavee mineralisatsioon on k6rge (keskmiselt
440-380 mg/l, vee karedus 4,73-5,82 mglckvll - Eipre, 1967). Vesi on paisjdrves
rohekassinine, siigavus ei ulatu kusagil tile meetri. Pdhja katab peen setteliiv (5).

Roosna.Alliku maastikukaitseala

2005. aasta oktoobris lisandus Jiirvamaale viis kaitseala, fiks neist on Roosna-Alliku
maastikukaitseala.

Kaitseala asub Jarva maakonnas Roosna-Alliku vallas Roosna-Alliku atevikus ja
Allikjirve ktilas ning selle pindala on 46,1 hektarit.

Roosna-Alliku maastikukaitseala territoorium on olnud osaliselt kaitse all alates
26. jaanuarist 1981, mil ENSV Paide Rajooni RSN Tiiitevkomitee vOttis oma otsu-
sega kaitse alla Roosna-Alliku allikad ning 1991. aastal moodustati alal Pandivere
Riikliku Veekaitseala Roosna-Alliku veesiiilitusala.

Secga ei v6etud kaitse alla uut ala, vaid konigeeriti olemasoleva kaitstava loodusob-
jekti piire ja kehtestati uus kaitse-ecskiri.

Roosna-Alliku maastikukaitseala eesmiirk on viihe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste
jzirvede, allikate ja allikasoode ning n0rglubja-allikate kaitse.

Kaitseala on loodud maastiku siiilitamiseks (4;7).
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Roosna-Alliku allikate olukord ja kaitse
Inimesed viivad endale Tiit Eipre allikast vett joogiks. Allikas asub suure tee aAres,
millc tdttu on kahtlus, et vcsi ei saa seal olla viiga puhas; kuna aga kohalik joogivesi
haiseb, tarvitavad inimesed allikavett. Hea juurdepiiiis allikalc kutsub ka mdridas6ir
jaid vett vdtma. Eelmisel aastal tOO autorite tehtud veeanaliiiisid (tehtud Total Eesti
OU veeanaliiiiside komplektiga) niiitavad, ct atlikate vesi on puhas (tabel I ).

Tabel 1. Roosna-Alliku allikate vee kvaliteet 2006. aastal

Veeanaltiisi Nitraate
v!,!!tkoht mg/l

Nitriteid Ammooniumi
mg/l mg/l

Fosfaate
mg/l

Vee
karedus

pH

Karjamaa allikas 0

Tiit Eipre allikas 0

Allikas kraavis 0

Perekond Alba 0
nimeline allikas
Tehisjarve 10
valjavool
Veepuhastus- 10
jaama kepial-
likas

Piiritustehase 0
kraavi allikas
Allikjerve 0
vAljavool

Allikjerve 0,5
valjavoolu
allikas
Suured 0
tOusuallikad
metsas

Kraanivesi 0

I Keskmiselt
kare vesi

7,5 Keskmiselt
kare vesi

7,5 Kare vesi

7,5 Keskmiselt
kare vesi

8 Keskmiselt
kare vesi

7 ,5 Pehme
vesi

I Keskmiselt
kare vesi

I Keskmiselt
kare vesi

7,5 Keskmiselt
kare vesi

8 Kare vesi

8,5 Keskmiselt
kare vesi

0,02

0,'r

0,02
o,o2

o.o2

0

0

0

0,o2

0

0,o2

0,05

0,05

o,2
0,05

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0

0,5

0

0,5

0,5

V6rreldes analiiilside tulemusi komplekti juhendi soovituslike veii(ustega, Ieiti jiirg-
mist.

. Nitraatide soovituslik vii?irtus on 25 mgll. M66detud suurim niiitaja oli
l0 mg/I.

. Nitritite Saksamaa ja Euroopa Liidu joogivee piirviiiirtus on maksimaalselt
0,1 mg/I. M66tmisel oli k6ige rohkem nitriteid Tiit Eiprc allikas, kuid ka see

oli 0,1 mg/I. Kui analiiiisid on 6iged, siis sobib see vesi nitritite hulga poolest
joogiveeks, kuigi asub suure maantee eeres.

. Ammooniumi soovituslik veartus on 0,05 mg/I. Analiiiisides on see suurem
allikas kraavis ja tchisjiirve valjavoolus (0,2 mg/l). Joogivee maksimum on
0,5 mg/I, jiirelikult on ka ammooniumisisaldus allikates normi piires.

o Fosfaatide soovituslik vaertus on 0,56 mg/I. Analiliisides on fosfaat enami-
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kus proovidest 0 mg/I, ainult Alba-nimelises allikas, Allikjarvc viiljavoolus ja
Allikjarve viiljavoolu allikas on fosfaate 0,5 mg/l.

o Euroopa Liidu joogivecs on pH viiiirtus rninimaalselt 6,5 ja maksimaalselt
8,5. Ainult piiritustehasc kraavi allikate pH ei vasta normile.

o K6ige pehmem on vesi veepuhastusjaama trepiallikas ja k6igc karedam alli-
kas kraavis allikas ja suurtes t6usuallikates metsas.

Kdik tehtud veeanaltitiside fulemused on Euroopa Liidu ja Saksamaa joogivee nor-
mides toodr,rd piirviiiirhrste piircs ning seetdttu vdib oelda, et Roosna-Allikul asuvate
allikate vee kvaliteet on hea.

Kuna allikad asuvad tisna viiikesel maa-alal, siis on nende veeanaltitisid iisna sar-
nased. Ka v6ivad allikad olla omavahel tihenduses. Mingil rniiiiral v6ib tulernuste
sarnasus olla tingitud ka sellest, et kasutatava veeanaltiiiside komplektiga analiiiise
tehes tuleb v6rrelda analtitisi vdrvust varvitabeli vdrvusega, mis toonide suhtclise
sarnasuse t6ttu on keeruline.
T<io autorite matkarajal oli esialgu 9 allikat, kuid niiiidseks on neid teada rohkem -
l4 allikat. Tegelikult on veel viihemalt neli maastikukaitsealal olevat allikat, mida ei
ole vaatamas-otsimas kaidud, scst need asuvad soisel alal, kuhu on raske ligi piiiise-
da.

Kohalikud inimesed neid allikaid ei tea, matkarajal on kiiinud vaid i.iksikud (rohkem
on allikaid kiiinud vaatamas koolidpilascd).

Kdik allikad ei ole kaitse all, st ei asu maastikukaitsealal, sest allikad paiknevad iiks-
teisest tisna kaugel (allikaala on teadaolevalt umbes 2 km pikk, ulatudes ka mitmete
inimeste eraomandile). Arvatavasti ei tea kaitseala loojadki k6iki allikaid, sest need
asuvad mooda metsi laiali.

Kuigi allikate vesi on praegu puhas, st ei tiiheldata otsest reostust, on allikad ikkagi
ohus.

. Inimesed viivad oma prilgi veekogu iiZirde vdi viskavad autoaknast viilja; en-
disc piiritustehase territooriumile on tekkinud olmepnigimiicd (vanad toolid,
vanad lauad, autoosad, remondijaatmed jne). Need tuleks sealt iira vedada ja
jiilgida, et uut priigi ei toodaks. Allikate alal on m6ningast koristustood teinud
6pilased (maanteeameti projekt,,Teed puhtaks"). Raiutud on ka v6sa, tiihista-
tud tuletdrje veev6tukoht ja maastikukaitseala. Opilased paigaldasid allikate
iimbrusesse pesakaste.

. Vecpuhastusjaama territoorium, mis asub allikatest 20-30 m kaugusel, ei ole
ohutu, sest on lukustamata ja iimbrus ei ole korrastatud.

o Pzirnu-Rakvere maantce on umbcs 20 meetri kaugusel suurtest allikatest ja
on tiheda liiklusega. Tegelikult on allikate timbruses 50 m ulatuses veepiirist
kcclatud mootor- ja maastikus6idukiga sditmine.

. TTU tecdcinstituudiuuringutest on selgunud kloriiclide negatiivne m6ju kesk-
konnalc ja tccdcle. Kloriidid v6ivad lenduda 35 m kaugusele tcest, reostades
pdhjavett ja rikkudes haljastust. Piirnu-Rakvere maanteel tehakse soolaga li-
bcdat6rjet (6).
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Allikatest Ule tee on haritavad pdllud, kuhu Rebruk Farm AS laotab ka virtsa.
POllu serv asub 25-30 m allikatest.
Allikaala laheduses on mitu autodega tegelevat firmat (Stik, Roosna-Alliku
Pakiauto), kust ka v6ib tckkida reostus. Uhe firma laoplats on mdned meetrid
Allikjiirvest.
Ka Roosna-Alliku asula elanikkond v6ib ohustada allikaid, sest Roosna-
Allikul on tiiheldatud karstinAhtusi ning asulast vdib sattuda reostus pdhja-
vette.
V6imaliku matkaraja kiilastuskoormus ei tohiks olla suur, sest kdik inimesed
ei ole looduse suhtes tahelepanelikud ja heatahttikud.

Ettepanekud

Suuremat tiihelepanu tuleks p<idrata allikate kaitsele (vastavalt l0 m, 25 m ja
50 m kaitsevddndile). Samas ei ole tdeniiolinc, et maanteed ehitataks kauge-
male. Seni ei ole maantee allikatele ka suurt reostust tekitanud.
Reoveepuhastit hooldab AS Paide Vesi. Territoorium tuleks konastadaja su[-
geda.

Stiki vastas olev kaitsealuste allikatega ala on iisna kinni kasvanud, scal te-
gutsevad koprad. Maa on eraomandis. M6isa ajal oli ka seal allikajiirvja veel
paarkiimmend aastat tagasi oli seejarv veel olemas. Seda territooriumi tuleks
korrastada.
Tuleks teha amctlikud veeproovidja teavitada inimesi vee kvaliteedist.
Maastikukaitseala ei ole eriti tut!,ustatud - ilmunud on iiks artikkel Jiirva
Teatajasja iiks ajakirjas Ecsti Loodus. Ala viiZiriks kindlasti rohkem tiihelepa-
nu, eriti kui arvestada Roosna-Alliku vallavalitsuscle ja Jarvamaa keskkon-
nateenistuse vee pcaspetsialistile Milvi Aunale esitatud kiisimuse ,, Miks on
Roosna-AIliku maqstikukqilsealal ainult osa Roosna-Allikul asuvalest allika-
test? Mil<s ei ole kdiki Roosna-Allikul asuvaid ollikaid vdentd koitse alla? "
vastuseid.
Milvi Aun: ,,Et vastata sellele kiisimusele, peaksime teadma, milliseid alli-
kaid Te Roosna-Allikul veel silmas peate."
Vallavalitsus: ,,Maastikukaitseala loomise eesmZirk oli kaitsta turbaraba.

Puudub otsene vajadus."

Kokkuv6te

Roosna-Alliku allikate kohta on kirjanduses suhteliselt viihe materjalija enamasti on
see parit aastatest 1960-1990. Uuem kirjanduses ilmunud materjal on ainult Roosna-

Alliku maastikukaitscala ja Natura 2000 kohta, millcs ei ole allikate olukorrast eriti
juttu.

Kuna uurimist<iri kiiigus tehtud kiisitlusele vastates oli vallavalitsuse arvamuses jut-
tu hoopis turbaga seotud kaitsealasl, mitte allikate kaitsealast, tuleks Roosna-Alliku
maastikukaitseala rohkcm tutl.ustada. Pracgu jiiiib mulje, et sellele ei p<irirata piisa-
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valt tiihelepanu. Samas tckitas uurimisttio ja sellega seotud kiisitlus vallavalitsusc
tddtajates huvi allikate vastu ning tod autoritel paluti kevadel korraldada matk allika-
tele. Loodetavasti aitab see kaasa allikate timbruse korastamisele.

Koos Roosna-Alliku P6hikooliga on kavas edasi arendada ja tiihistada td6 autorite
kavandatud matkarada. Loodetavastl tekitab uurimistdd suuremat huvi allikate vastu
ning ka kohalikud elanikud ja vallavalitsus loetavad scda ettev6tmist.
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TATSKASVAN u D 6pptJA OptMolvATStooN
6pprrua ASUMTSEKS

LUUA METSANDUSKooLt ruAlrel

Veiko Belials
Andragoogi kvalifi katsioonikursuse l6put00 pohjal

Sissejuhatus

Motivatsioon on inimese sisemised ajendid, pdhjusedjajOud, mis panevad teda tegut-
sema (Valk, 2001). Motivatsiooniteooriaid on loodud palju ja neid kasutatakse peami-
selt juhtimises, kuid ka 6ppimises on motivatsioon olulisel kohal. 0pimotivatsiooni
puhul riiiigitakse ktill enamasti motivatsiooni tekitamisest ja hoidmiscst oppeprotses-
sis, kuna aga taiskasvanuoppe iiks peamisi postulaate on 6ppijakeskne liihenemine
(Jarvis, 1998), siis tuleb eriti arvestada asjaoluga, et tiiiskasvanud dppija tuleb Oppi-
ma vaid siis, kui tal tekib selleks vajadus (Knowles, 1998). Sce tiihendab, et dpimoti-
vatsiooni siiilitamiseks tuleb tcada oppija esmast motivatsiooni.

T66 eesmzirgiks on vOrrelda erincvatel koolitustcl Oppima asunud tiiiskasvanud 6ppi-
jate 0pimotivatsiooni Luua Metsanduskooli niiitel.

HUpotces: tddtutel, 0pipoisikoolitusel osalejatel ja sessiooniOppuritel on koolitusele
tulekuks crinev motivatsioon.

Piistitatud eesmiirgi saavutamiseks koostati kiisitluslehed, kus oli 4 kiisimust (lisa
l). Ktisitlus viidi labi kiisitletutega vahetult suheldes ajavahemikus oktoober 2006. a
kuni vecbruar 2007. a.

Valimid olid jiirgmised (vt ka tabel I ).
l. Luua Metsanduskooli poolt koostdds Voore rehabilitatsioonikeskuse v6i Eesti

Metsatodstuse Liiduga koolitatavad tddtud.
2. Luua Metsanduskooli 2006. aastal metsandust, maastikuehitust vOi loodusretke

juhtimist sessiooni6ppes dppima asunud I kursuse t2iiskasvanud 6ppijad.
3. Luua Metsanduskooli 2006. ja 2007. aastal tddkohap6hisesse koolitusse arboristi,

saeett€v6tte tootmisliini operaatori, harvesterioperaatori ja metsuri eriala 6ppima
asunud tdiskasvanud 6ppijad.

Tabel 1. Krisilletute ja ankeetide jagunemine

Kasulalavaid i4iltekasutatavaid
Klrsrtleturd

krlsillusa n keele krlsitlusa n keete

Tddtud 41 41 0

Sessioonidppurid 58 56 2

Tookohapohine ope (6pipoisid) 49 49 0

K6ik kokku '148 146 2
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Ktisitlused viidi labi Luua Metsanduskoolis.

Mittekasutatavaid krisitlusankeetc oli 2, see on l,4oh kdigist ankeetidest. Kasuta-
tavaks osutus 146 ankceti.

P6hjuseks, miks kahtc ankeeti kasutada ei saanud, oli asjaolu, et teisc ki.isimuse puhul
(Miks osalen sellel koolitusel) vastajad kas ei olnud vastust miirkinud v6i olid miir-
kinud rohkem kui iihe vastuse, mis polnud lubatud, ct sundida vastajaid vZilja tooma
vaid iihte, tema jaoks peamist pdhjust. Soo, vanuse vdi haridustascmc miirkimata
jatmise t6ttu ci jiiiinud rikski ankcet kasutamata, kuna oli teada, milliscl koolitusel
vastaja osales. Ktill p6hjustab see asjaolu ankeetide arvu erinemist rildarvust soo,

vanuse v6i haridustaseme alusel tehtud vdrdlustes.

Et mehi on vastanute hulgas rohkem, on analiiiisis kiisitletuid jaotatud vanusertihma-
desse, kasutades Levinsoni viiljatoritatud eluperioode (Levinson, 1978), mis l6pevad
50. eluaastaga. Jarvise jargi algab 60. eluaastast "kolmas iga" (Jarvis,200l), Craigi
jiirgi on alates 60. eluaastast tegemist aga noorte vanadega (Craig, 1992). Kuna tile
60-aastasi 6ppijaid valimis ei olnud, ongi viimaseks vanusenihmaks 50-60.

Kasutatud m6isted.

Sessioonidpe - kutse6pe keskhariduse baasil tiiiskasvanutele, mis toimub Luua
Metsanduskoolis 6ppesessioonidena (kaug6pe).

T<iokohapdhine 6pe ehk dpipoisikoolitus - dppevorrn, mis p6hineb kutse-, eri- ja
ametialasel ettevalmistusel, millest praktika ettev6ttes v6i asutuses moodustab viihe-
malt kaks kolmandikku dppekava kutse6ppe osa kogumahust (Kutse6ppeasutuse...,
2007).

Uuritavate haridustase ja viimasest koolitusest mci<idunud aeg

Luua Metsanduskoolis liibiviidud kiisitluses osalenud jagunesid haridustasemelt
jiirgrniselt (oonis I ).

Nagu niiha, oli 6ppurite seas nii p6hi-, kesk- kui k6rgharidusega 6ppr1aid. Ilma p6hi-
hariduseta 6ppijate osakaal oli viiike (vaid 3%). Kui sce kdrvale jiitta, jagunevad vas-
tajad normaaljaotuseliihedaselt: 213 on kesk- vdi keskeriharidusega (kusjuures mdle-
ma grupi osakaal on krillaltki vdrdne), I 8% on p6hiharidus e ja 13% kdrgharidusega.

Kdrgema haridustasemega inimesed liihevad sagedamini uuesti 6ppima, et varem
omandatud teadmisi/oskusi viirskendada v6i midagi uut 6ppida. Uuringu jiirgi, mis
viidi labi 2001. aasta novembris, 6ppis viimase aasta jooksul2S%o k6rgharidus ega, 14
ja 12% kesk- v6i keskeriharidusega ja vaid lo/o ilma p6hihariduseta inimesi (M?irja,
Ldhmus ja J6gi, 2003).

Luua Metsanduskoolis korraldatud ki.isitluses osalenute seas olid vastavad protsendid
jiirgmised: k6rgharidusega inimestest oli viimase aasta jooksul osalenud koolituses
58%, kesk- vOi keskeriharidusega inimestest sarnaselt 39%, p6hiharidusega inimes-
test 38% ja ilma p6hihariduseta inimestest 20o/o, mis kinnitab rildist suundumust, et
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Zalla I klassi

E p6hiharidus

trkeskeri v6i kutseharidus

@ keskharidus

N k6rgharidus

Joonis 1. Kilsitletute jagunemine haridustasemeti

kdrgemalt haritud inimesed koolitavad ennast regulaarsemalt. Kui liita siia juurde ka
6ppurid, kes miirkisid vastuseks, et nad koolitavad ennast regulaarselt, saame jiirgmi-
se rea, mis viiljendab sama suundumust:

kdrgharidusega 79%
keskharidusega 5l%
keskeri-vdikutsekeskharidusega 39%
p6hiharidusega 38%
ilma p6hihariduseta 20%.

Teisalt on just ilma pdhihariduseta inimeste hulgas enim neid, kes ei ole end kooli-
tanud rohkem kui kiimme aastat - 60%. P6hiharidusega inimeste hulgas on vastav
naitaja 23%, keskharidusega inimeste hulgas 24o/o,keskeri- vdikutsekeskharidusega
inimeste hulgas l0% ja kdrgharidusega inimeste hulgas 5oh.Ka see tulemus kinnitab
seisukohta, et haridustase on seotud koolitusvalmidusega.

Naisi ja mehi oli ktisitletute seas suhteliselt v6rdselt - naisi 47% ja mehi 53%. Neid
v6rreldes v6ib oelda, et naised koolitavad ennast aktiivsemalt * 60% vastanutest koo-
litab ennast regulaarselt vdi on osalenud koolitusel viimase aasta jooksul. Meestel
on vastav niiitaja 37%.'Ule 10 aasta pole koolitustel kiiinud 22o/o meestest ja l4oh
naistest.

Levinsonij2irgi vahelduvad inimese elustruktuurides ptisivad perioodid tilemineku-
perioodidega. Ulemineku pdhjustab rahulolematus, mis vdib viia kriisini (Levinson,
1978). Vaadates, kuidas jagunevad regulaarselt vdiviimase aasta jooksul koolitunud
vastajad vanusertihmadesse (oonis 2), on ndha, et tiiiskasvanuikka siirdujate (vanus

17-22 aastat) hulgas on see protsent tilikdrge (71%), mis on ka m6istetav, kuna tegu
on viirskelt kooli l6petanutega. K6ige viihem on viimase aasta jooksul koolis kiiinud
keskea iilemineku riihma (4145 aastat) kuuluvad vastajad. Just selles vanusertihmas

on ka k6ige rohkem (35%) neid, kes pole end koolitanud tile ki.imne aasta (oonis 3).
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Sec vastab Levinsoni teooriale, mille kohaselt tilcrninekuperioodi rahulolematus viib
muutustele (iirgmistes vanuscr[ihmades tduscb viimase aasta jooksul v6iregulaarselt
enese koolitajate osakaal ja langeb nende osakaal, kellel on koolitusest rnoodunud rile
kiimne aasta). Ka Crossi jZirgi, kellele viitavad Talvi Mzirja, Merle L6hmus ja Larissa
Jogi (2003), on just enne 45. eluaastat eluperiood, millest on kombeks riliikida kui
keskeakriisist, parast mida leitakse sageli aega (v6i pdhjust) tegeleda asjadega, mis
enne seda on unarusse jZiiinud.
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Joonis 2. Regulaarselt v6i viimase aasta jooksul koolitusel kdinute osakaal vanusegruppide
kaupa

17-22 aastat 23-33 aastat 34-40 aastat 41-45 aastat 46-50 aastat

vanus
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Koolitusele tuleku p6hjused

Sisemist motivatsiooni, mis on tingitud inimese sisemistest faktoritest, saab 6ppur
tihti rahulolu- ja eneseteostuse tundest; valist motivatsiooni pakuvad muu hulgas niii-
teks heade tulemuste eest saadav tasu vOi veljastpoolt tulev sundus.

Viidates Andrase konaldatud ja Saar Polli poolt 2001 . aastal labiviidud sotsioloogi-
lisele uuringule "Elukestva 6ppe vajaduste analiiiis", toob Aune Valk viilja, et naiste
hulgas on peamiseks tliskasvanuhariduses osalemise motivatsiooniks enese arenda-

mine (64ok vastanutest) ehk sisemine motivatsioon, samas kui meeste seas on pea-

miseks erialase kvalifikatsiooni omandamine (45% vastanutest), mis on rohkem seos-

tatav viilise motivatsiooniga (Valk, 2005).

Vaadates kiisitluse tulemusi (oonised 4 ja 5), vdib oelda, et meeste puhul on 40 vas-

tust ehk 52% seotud viilise motivatsiooniga (ka,,muu" alla liigituvad vastused on

seotud erialaga v6i on kirjutatud ,,totiandja suunas"), samas kui naiste puhul on see

niiitaja vaid 29 vastust ehk 42%o.

saan palgat6usu

6ppimine on elustiil

6ppimine on valjakutse

koolitusel saab suhelda
tunnen, et ilma koolituseta ei saa

enam t06ga hakkama
ilma tunnistuseta ei saa jatkata to6d

muidu ei saa t00tu abiraha

muu

saan tookoha

tahan vahetada t66kohta

soovin ennast arendada

a1

a1

a'l
a1

%2

%23

vvvTv) 6

7r.,p.6
7Vr'7v?-n 11

7avzzv7z.,r- 11

510 15 20 25 30 35 40

Joonis 4. Meeste motivatsioon koolitusel osalemiseks

Samas on niiha, et t.ilekaalukalt on vastuseks miirgitud ,,soovin ennast arendada" (65

vastust 146-st ehk 45%). Uhest ktiljest nditaks see nagu inimeste suurt sisemist moti-

vatsiooni, teisalt aga tekitab kahtluse, et vastanud pole lihtsalt vaevunud oma motiive

analiiiisima ja on leinud vastates kergema vastupanu teed.

Anatiiiisimaks erinevate riihmade motivatsiooni llihemalt, tuleb vastuseid vaadelda

eraldi.
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saan palgatousu

tulin lektori pdrast

6ppimine on elustiil

koolitusel saab suhelda

muu

tunnen, et ilma koolituseta ei saa
enam todga hakkama

6ppimine on vdljakutse

saan t66koha

muidu ei saa t6otu abiraha

tahan vahetada t6okohta

soovin ennast arendada
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Joonis 5. Naiste motivatsioon koolitusel osalemiseks

Tciritute motivatsioon

T66tud on v6rdse iilekaaluga miirkinud koolitusele tuleku peamiseks p6hjuseks soovi

ennast arendada ja asjaolu, et muidu ei saa t<j6tu abiraha (joonis 6). Sisemist moti-
vatsiooni miirkivaid vastuseid on t<i<itutel 39o/o, mis on ka arusaadav. Nende puhul
on peamiseks teguriks viiline sund. Sama kinnitavad ka kiisimuse ,,Kuidas sattusin
koolitusele" vastused (oonis 7) - vaid lolo vastanutest on koolituse leidnud ise. See

niiitab, et ka suur osa neist, kes motivatsioonina on miirkinud soovi ennast arenda-

da, on algtduke koolituseks saanud siiski viiljastpoolt. Lahter,,T66andja" koolitusele
suunajate seas annab mdrku, et koos t66tutega on koolitustel osalenud ka mdned
endistest t<iritutest koolitatud tugiisikud.

6pi poiste motivatsioon

Opipoisid on samuti tilekaalukalt miirkinud koolitusele tuleku peamiseks pdhjuseks
soovi ennast arendada (oonis 8). Sisemist motivatsiooni miirkivaid vastuseid on 6pi-
poistel kokku 557o. Samas nliitavad kiisimuse ,,Kuidas sattusin koolitusele" vastused
(oonis 9), et vaid I o% vastanutest on koolituse leidnud ise, ligikauduTSo/o vastanutest
on koolitusele tulnud seetdttu, et t<iriandja saatis.

Nagu t<i6tutelgi, on ka dpipoistel peamiseks koolitusele tulemise motivatsiooniks
sund viiljastpoolt, kuigi nad ise miirgivad, et soovivad ennast arendada. Vahe on vaid
selles, et kui tdotuid motiveerib tootu abiraha, siis dpipoiste motivatsioon seondub
t<i<ikoha ja t66andjaga.
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tulin lektori parast

ilma tunnistuseta ei saa jatkata tood

tahan vahetada tOdkohta

0ppimine on elustiil

tunnen, et ilma koolituseta ei saa enam
tOdga hakkama

koolitusel saab suhelda

6ppimine on valjakutse

%1

%1

%1

7m2
7-2
777* 3

%Zz"vzn 4

W""-"-".,,-9saan tookoha

soovin ennast arendada

muidu ei saa todtu abiraha

'10 12 14

Joonis 6. Tdotute motivatsioon koolitusel osalemiseks

tuttav ZZl

25'1510

oo*ont %lZZ%s

t6o hdive a m et %|7ZZZ7%A s

'," VZVV777Zs
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n0ustaja

Joonis 7. Todtute koolitusele tuleku algatajad (muu all on tugiisikud, aktiviseerimiskeskus ja
vallasekretar)
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6ppimine on valjakutse

ettev6tte laienemine

saan palgat6usu

tunnen. et ilma koolitusela ei saa enam
todga hakkama

ilma tunnistuseta ei saa jetkata tdOd

muu (tdoandja saatis)

saan t66koha

tahan vahetada tookohta

soovin ennast arendada
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Joonis 8. Opipoiste motivatsioon koolitusel osalemiseks

muu

n6ustaja

t6dhOiveamet

tuttav

ise

kool

tdOkoht

ms
%7777726

4015'10

Joonis 9. 0pipoiste koolitusele tuleku algatajad
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Sessiooni6ppurite motivatsioon
Ka sessiooni0ppurid on iilekaalukalt miirkinud koolitusele tuleku peamiseks pdhjuseks
soovi ennast arendada (oonis 10). Sisemist motivatsiooni mlrkivaid vastuseid on
sessioonidppuritel kokku 6l%. Sama kinnitavad ka kiisimuse ,,Kuidas sattusin
koolitusele" vastused (oonis I l) tervelt 86010 vastanutest on koolituse leidnud ise.

tunnen, et ilma koolituseta ei saa enam
tddga hakkama

6ppimine on elustiil

saan tddkoha

@t

@z

@z

v7%1727.%rc

3015

mt;) (enata peasl4r %23

6ppimine on veljakutse 7724

tahan vahetada tddkohta

soovin ennast arendada

Joonis 10. Sessioonioppurite motivatsioon koolitusel osalemiseks

muu

n0ustaja

toOhOiveamet

t60koht

kool

tuttav

ise

A1

%z

%7745

60302010

Joonis 1'1. Sessioonioppurite koolitusele tuleku algatajad
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V6rdlusmaterjalina on kasutada sessioonidppurite vastused ki.isimusele ,,Miks ma

6pin" 2006. aasta stigisel liibiviidud kvaliteediuuringu kiisitlusest, millele vastas 93

sessiooniSppurit (erinevalt kiiesoleva tcio ki.isitlusest lisaks esmakursuslastele ka va-
nemate kursuste 6ppurid). Variantide arv, mida tohtis vastates mdrkida, ei olnud pii-
ratud. Nagu niiha jooniselt 12, on v6rdselt iilekaalus vastused ,,Saan uusi teadmisi"
ja ,,Eriala on huvitav". Kuna vastust ,,Tahan saada head todkohta" on vastatud eraldi
ja vaid 32 korral, v6ib jiireldada, et suur huvi eriala vastu ei ole ligi pooltel juhtudel

seotud tciokohaga, vaid pigem sisemisest motivatsioonist tingitud enesearendamisega

huvipakkuvas valdkonnas (sama kinnitab ka joonis l0).

tahan saada stipendiumi

muu

Opetajad on toredad

tahan saada head tdokohta

ained on huvitavad

saan uusi teadmisi

eriala on huvitav

Ta
KS
T7vTZVVVT2T

772732

rc
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Joonis 12. SessiooniOppurite vastused kUsimusele "Miks ma Opin"

Opivalmidus

Opimotivatsiooni iseloomustab ka dpivalmidus. Kiisimusele ,,Minu ootused kooli-
tuse korraldusele on jiirgmised" vastates oli vdimalik valida kolme vastusevariandi
vahel:

a) saaks tunnistuse v6imalikult viiikese vaevaga (istun ja kuulan),
b) intensiivne trid kohapeal (rtihmatdod ja arutelud; kodutood ei anta),

c) antakse sisukaid kodutoid, mida piirast koos analiiiisides on v6imalik 6ppida
(dppimine liibi iseseisva t<i<i).

Selle ktisimuse vastuseid analtitisides pdoratakse erilist tiihelepanu just variantidele
a) ja c). Esimene neist niiitab 6pivalmiduse puudumist, teine aga suurt valmisolekut
teha iseseisvalt kodust tti6d. Vastustest on ndha, et mida kdrgem haridustase, seda

suurem on ka valmisolek dppida (oonis 13). Huvitaval kombel on protsentuaalselt
kdige rohkem viiikese Spivalmidusega (ehk siis neid, kes tahaks vOimalikult viihese
yaevaga tunnistuse kiitte saada) vastajaid keskharidusega dppurite seas (13%).
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./"

Pohiharidus

Keskharidus

Keskeri- voi
kutseharidus

K6rgharidus

Joonis 13. Valmisolek teha kodutoid ja ise 6ppida (haridustasemeti protsentides vastanute
arvust)

Vastustest paistab, et iildiselt on naiste 6pivalmidus suurem (45o% vastanutest meeste

l9% vastu), kuid seda tulemust ei tasuks absolutiseerida, sest enamik nii vastanud

naisi kuulus sessiooniOppurite riihma, kus motivatsioon ongi suurem.

V6rreldes tiitituid, Opipoisse ja sessioonidppureid, saame veel kord kinnitust hiipo-
teesile, et erinevatesse riihmadesse kuuluvatel 6ppijatel on motivatsioon ja valmis-
olek erinev.

Joonis l4 kinnitab, et valmisolek kodutdid tehaja iseseisvalt dppida puudub tddtutel
pea taiesti, mis naiitab ka nende iilimadalat motiveeritust, samas kui sessioonioppurid
on iiiirmiselt korgelt motiveeritud ja enamik neist on valmis tegema lisatdod ja 6ppima
iseseisvalt.

Ukski scssiooni6ppur pole oodanud, et tunnistus antakse vaid istumise ja kuulamise
eest (joonis 15), samas kui Iigi veerand todtutest seda eeldas.
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Sessiooni6ppurid

7)
rii'tud VA 2

w2

010203040506070

Joonis 14. Valmisolek teha kodutOid ja ise 6ppida (6ppljate r0hmade kaupa protsentides vas-

tanute arvust)

Sessiooni6ppurid 0

oo'oo,"ta %l%a

10 15

Joonis 15. Soov saada tunnistus v6imalikult vaikese vaevaga (0ppUate rUhmade kaupa prot-

sentides vastanute arvust)
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Kokkuv6te

Kokkuvdtteks vSib t6deda, et erinevate dppijate gruppide motivatsioon Opingute
alustamiseks ja Spivalmidus erinevad tiksteisest t6epoolest tisna palju. Enam moti-
veeritud ja suurema Spivalmidusega on naised; seos on ka haridustasemega - mida
k6rgem haridustase, seda suurem valmisolek Oppida ja suurem sisemine motivat-
sioon. Vanusegruppe vaadates vdib tiiheldada, et problemaatilisim vahemik on vanus
4145 aastat (nn keskeakriisi aeg). Selle mo<idumisel t6useb inimeste motivatsioon
ja valmisolek 6ppida.

Oluline on aga vahet teha ka dppegrupiti ja dppevormiti - kindlasti tuleb rohkem vae-
va niiha todtute motivcerimisega koolituse kiiigus - just t66tud tulevad koolitusele
madalaima 6pivalmidusega, omamata sisemist motivatsiooni. Peamiseks koolitusele
tuleku p6hjuseks on asjaolu, et muidu ei maksta tootu abiraha, 6ppima suunavad
enamasti torihdiveamet, n6ustaja, sotsiaaltriritaja vdi tugiisik. 6pipoisikoolitusel osa-
lejate motivatsioon on samuti viiline - neid on koolitusele tavaliselt saatnud tdoandja,
ning hoolimata vasfuste ,,Tahan ennast arendada" suhteliselt suurest hulgast, on nen-
de motivatsioonis oluline osa tookohaga seotud ajenditel. M6lema riihmaga tootades
tuleb dpetajatel algusest peale t6siselt tegeleda 6ppijate motivatsiooniga, kui tahetak-
se saavutada tulemusi.

Sessiooni6ppesse tulnud 6ppurid on seevastu tildjuhul viiga k6rge motiveerituse tase-
mega ning valmis palju tcirid tegema. See seab agaka dpetajatele suured n6udmised,
sest Oppurite k6rge motivatsioon on kerge kaduma, kui 6pe ei vasta ootustele.

Niisiis leidis toci alguses ptistitatud hiipotees erinevate tiiiskasvanute 6ppijartihmade
erinevast motivatsioonist kinnitust.
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Liina Kohala Perekond Loite koduaia haljastusprojekt

Triin Kuusk Kohnikkaare 14 haljastusprojekt

Ulle Luik Jdgeva alevik, Tihase 15 haljastusprojekt
Viive Mihkelsoo Perekond Paaksi cramu haljastusprojekt
Kai Miiescpp Pcrekond Jdgisalu cramu haljastusprojekt Rakveres,

Tartu 43

Lcegi Miindlo Perekond Miindlo cramu haljastusprojekt

Sirja Ohakas Jdgeva aleviku puhkeala haljastusprojekt
Katrin Puskar Perckond Milleri cramuaia haljastusprojekt
Mari Schultz Eramuaia haljastusprojekt
Jana Suur Perekond Suure cramuaia haljastusprojekt
Sirct Valts Pcrckond Pransi koduaia haljastusprojekt
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Metsamajanduse sessiooni6pe
Evelin Gellert Pdlendiku ja normaalse arenguga puistu taimestiku

vdrdlus 2006. aasta metsapolengute taustal
Lii Jiirgenson Metsatulckahjude statistika Ahtme metskonnas aasta-

tcl t996-2005
Kristian Kruuse Mctsakinnistu majanduskava koostaminc
Jaak Laurikaincn Mctsamajanduskava koostamine Metsatalu katastri-

tlksusele
Evelin Lccgo AS Aegviidu Puit saematcrjali viiljatuleku analtiiis
Andrcs Reinvald Riskianaliitis AS Kemba Puidutoostuses
Sigre Russak Vinccri tootmisprotsess
lmre Salundi Eesti sookaitsealadja nende tiihtsus
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UUSI RAAMATUID

,,Loodusretke j uhi ABC'
Koostaja Veiko Belials

Kirjastus Halo,2006
60lk

Bro5i.ii.ir annab iilevaate loodusret-
kede ttipoloogiast, retkejuhi ttio ees-

miirkidest, vaj alikest isikuomadustest
ja oskustest. Jtirgneb loodusretkede
tegeliku juhtimise kirjeldus ning pil-
guheit retkejuhile vajalikesse 6igus-
aktidesse. Raamat pdhineb osaliselt
viiljaandel ,,Luonto-oppan opas "
(Vantaa 1997). Vihikule annavad pal-
ju juurde Urmas Nemvaltsi joonistu-

sed. Igatahes jatab see vihik palju
si.impaatsema j a arusaadavama mulj e

kui tunduvalt ti.isedam ,,Looduse in-
terpreteerij a kdsiraamat".

Eesti Loodus 912006
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Veiko Belials

,,Metsasdbra teatmik"
Kirjastus Halo,2006

56lk

56-lehekiiljelises kenade viirvipilti-
dega trtikises on kdne all suur hulk
metsaga seotud teemasid: metsaoko-
loogia, metsaelustik, raied, puidu ka-
sutus jms. P6nevaid kilde pakutakse

peati.ikis,,Huvitavaid fakte hiiglas-
te maailmast". Teatmiku ehk kdige
viiiirtuslikum osa on metsanduss6nas-

tik. Siin on lihtsasja selges s6nastuses

seletatud metsandustermineid, mis on
metsameestele endastmdistetavad,
kuid vdhikule 6ige tihti arusaamatud.
Autor on eessdnas oelnud, et triikis
on mdeldud kdigile metsahuvilis-
tele alates koolilastest ja ldpetades

metsaomanikega. Kindlasti on vaja-
dus sellise metsanduse algt6desid tutvustava ja populariseeriva trtikise jiirele suur.

Tiinuviiiirne, et ntitid on metsas6pradele, kes pole kutselt metsamehed, midagi sellist
viilja pakkuda.

Hendrik Relve, Eesti Mets 212006
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