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Kaitselaused metsadKaitselaused metsad
Kujundamine ja kujunemine - Järvselja



HäildünaamikaHäildünaamika
Looduslik püsimine/areng - selleks on vaja tühimikku!

Ük ik h ld häil i li k hj tÜksikpuu-vaheldus, häil, suurepinnaline kahjustus

Abies balsaminea

(Sprugel 1976)

b es ba sa ea



Metsa definitsioonMetsa definitsioon
Mets on ökosüsteem = keskkond * elustik

Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, 
sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust.

(Metsaseadus 2006, § 3)



Puu on metsa edifikaatorPuu on metsa edifikaator
Puu loob metsa keskkonna
> Vari> Vari
> Mikrokliima
> 3D-struktuur
> S b t t/ i> Substraat/aines
> Mikrotopograafia
> (Mikro)Elupaigad
>> … mitmekesisus
ja muutumine



Metsa struktuur vs elustikMetsa struktuur vs elustik
Struktuurielement -> (Mikro)elupaik



Puistu struktuurPuistu struktuur
Rinnasdiameeter suurimatel puudel

(Liira, 2020; KAUR/SMI)



Puistu struktuurPuistu struktuur
Bioloogiliselt vanad puud

!!! !!!

!!!

!!!

(Liira, 2020; KAUR/SMI)



Puistu struktuurPuistu struktuur
Bioloogiliselt vanad puud: kuusk

!!!
!!!

(Liira, 2020; KAUR/SMI)



Säilik dSäilikud
Ajaloolised puu-vanurid ja pärand-struktuurid
Lihtsalt lahedad puud



Surnud puitSurnud puit
Elustiku suktsessioon – kuusk (Rootsi)

*
…
hiidkoor

Okaspuu-kooresikk
Kuuse-kooreürask

Sar iklamesklane

* *

…
punanaksur

Sarviklamesklane
*

(Esseen et al. 1992)



Puude liigirikkusPuude liigirikkus
Puistu kahjuriresistentsus Uuringu ID

Liigirikkus kui varje  
spetsialist-kahjurite eest, …

Ühe kindla puu-sugukonna kahjurid
(oligofaagid)

tu
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u 
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it

…aga generalist-kahjurite 
puhul on mõju nii ja naa Mitme puu-sugukonna kahjurid

(polüfaagid)
u 

Uuringu ID

Toime selgem, kui
b d
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m
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u

naaberpuud on
erinevate omadustega (Jactel & Brockerhoff 2007)



Puistu struktuur liikePuistu struktuur - liike
Puuliike I-rindes (SMI prooviala r=10m)

(Liira, 2020; KAUR/SMI)



Puistu struktuur koosseisPuistu struktuur - koosseis
Laialeheliste puude esinemissagedus (I-rinne)

(Liira, 2020; KAUR/SMI)



Puistu struktuurPuistu struktuur
Lamapuidu maht (SMI)

(Liira, 2020; KAUR/SMI)



Puistu struktuurPuistu struktuur
Seisev surnud (SMI)

(Liira, 2020; KAUR/SMI)



Puistu struktuurPuistu struktuur
Rähnide esinemissagedus

(Liira, 2020; KAUR/SMI)

(Liira jt 2007)



RaiedRaied
Raie laigu-dünaamika – intensiivsus – vähem struktuure

(Sprugel 1976)



Ajalooline järjepidevus / PõlisusAjalooline järjepidevus / Põlisus
Uudismets

Verstakaart



Metsa järjepidevusMetsa järjepidevus

Põline metsamaa maa mis on järjepidevaltPõline metsamaa – maa, mis on järjepidevalt 
olnud metsamaa vähemalt alates 19. sajandi 
lõpust (nt Vene verstastel topokaartidel)

Lääne-Euroopas – ca 250a … (sõltub vanimate 
detailsete kaartide olemasolust))

Luua



Struktuuride säilitamineStruktuuride säilitamine
Aegjärkne raie? – Järjepidevus?!



Struktuuride säilitamineStruktuuride säilitamine
Säilikpuud

vs



Häilu ja lageraie erinevus metsastHäilu ja lageraie erinevus metsast
Vanapuitu söövad putukad 

• Vanametsas ja tulundusmetsas 
on üldiselt samad liigid, lagedal 
teised

> Jäta lankidele puitu vedelema
nii lagedale kui varju

Mets

nii lagedale kui varju

Lage

(Kraut et al. 2016)



HäiredHäired
Inimese “jalajälg” – väldi!
Tööde ajal – liigisäiliku ja talle vajalike struktuurideTööde ajal liigisäiliku ja talle vajalike struktuuride 

jätmine

.



P h ibPuhverriba
Puhvrid: servad (kulissraie), koridorid



Ser ap h ridServapuhvrid
Varustav hüve - õied, marjad

Mesilaste korjealadMesilaste korjealad

P
ui

st
ud

P
ui

st
ud

(Decourtye et al. 2010)



Puistu struktuurPuistu struktuur
Kujundamine ja kujunemine: pässik



Maastiku struktuurMaastiku struktuur
Kujundamine ja kujunemine



Tähtsaim
Grant PRG1223

Tähtsaim

Elurikkusele kriitilised aspektid onElurikkusele kriitilised aspektid on
– struktuurid, aeg, ühendus

Struktuuride nägemineStruktuuride nägemine
Struktuuride jätmine
(Struktuuride loomine)

NB! Kõik algab uuendus/lageraie ettevalmistamisest

Ei ole olemas ‘’väheväärtuslikke“ puuliike kkt-kohta

Seda kõike eriti põlisel metsamaal!Seda kõike eriti põlisel metsamaal!


