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SISSEJUHATUS

Künnapuust, mis oli juba 8000 aastat tagasi koos pärna ja jalakaga meie toonastes
metsades tavaline (Veski 2005), on saanud enamiku pärismaiste puuliikidega võrreldes
harva esinev liik. Künnapuu paigutus looduskaitsealuste liikide III kaitsekategoorias
tähendab, et tema kadumist Eesti alalt pole praegu karta, kuid selleks, et künnapuud metsas
trehvata, tuleb käia terase silmaga palju kilomeetreid.
Künnapuu praegune vähesus tuleneb tema headest omadustest tarbepuuna (Laas 1987:
711). Künnapuupuidu kõvadus ja sitkus ahvatles inimest aastatuhandeid künnapuid raiuma,
sest neist sai valmistada vastupidavaid tööriistu: lookasid, aisasid, reejalaseid ning atrugi.
Künnapuu nimigi näikse viitavat tema seosele põlluharimisega, kuid etümoloogias pole see
kinnitust leidnud (Pajusalu 2011).
Künnapuu saatus on olnud inimese käes halvas mõttes, kuid võiks olla üha enam heas
mõttes. Seda mitte pelgalt selleks, et takistada ühe liigi sattumist ohustatud liikide sekka,
vaid ka põhjusel, et künnapuu on väga dekoratiivne. Tema lillakad õied varakevadel,
kuldkollased, oranžikaspunased või lillakad lehed sügisel, omapäraselt vonklevad oksad
eakail puudel jne võivad pakkuda silmailu 300-400, parimal juhul isegi 500 aastat (Kaar
2011). Pikaealisus teeb künnapuust ka potentsiaalselt väga olulise elustikupuu (Nutt 2011).
Igasugune liikide kaitse ja seisundi parandamine on hõlpsam ja mõtestatum, kui esmalt
uurida ja üldistada probleeme, mis võivad põhjustada künnapuude nakatumist haigustesse
ning takistada tasakaalustatud arengut ja kõrge eani püsimist muude tegurite, näiteks
oskamatu või hoolimatu oksalõikuse, aga ka igasuguse hoolduse puudumise tõttu.
Käesoleva uurimuse eesmärk oli hinnata künnapuude seisundit Tartumaa endiste
mõisaparkide aladel. Selleks oli võetud ülesanne kanda hindamislehtedele iga üksikpuu
kõik nähtavad kahjustused (sh arengupeetused), otsida hiljem seoseid kahjustuspiltide ja
nende tõenäoste tekkepõhjuste vahel ning anda soovitusi, kuidas edaspidi kahjustuste teket
vältida. Kõik selles töös leiduvad fotod on teinud autor, kui pole märgitud teisiti.
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1. VALIM

Uurimuse välitööd on läbi viidud Tartumaa endiste mõisasüdamete juurde kuulunud
pargialadel, parkide säilinud osades ja nende lähiümbruses. Välja on arvatud praegusel
Tartu linna territooriumil asunud mõisapargid. Peamine sellise valimi kasuks otsustamisel
oli nende puistute suhteliselt suur vanuseline, tekkelooline või kujunemislooline sarnasus,
enamjaolt sarnane pinnase tallamise määr, kaevetööde esinemine, hooldustase jne.
Juba välitööde alguses ilmnes, et kinnistupiiridega ning puistute kaitsestaatusega pole
mõtet püüda uurimisala kitsendada. Uurimuse lähteülesanne oli künnapuu kui liigi seisundi
hindamine, kuid mitu endist mõisaparki asuvad eri omanikele kuuluvail maatükkidel,
millele on määratud erinev sihtotstarve ning kaitsestaatus.
Näiteks on endise Laeva mõisa süda lahutatud neljaks tükiks, millest kolm kuuluvad
eraomanikele ning üks Riigimetsa Majandamise Keskusele. Ühelgi kinnistul pole
looduskaitselisi piiranguid, kuid kõigil neljal kinnistul leidub künnapuid ja vähemalt kaks
puud on suure tõenäosusega mõisaaegsed. Künnapuudega mõisapargid, mis pole
looduskaitse all, on veel Kriimani (vt joonis 1) ja Vorbuse – vastavalt 38 ja 8 künnapuud.

Joonis 1. Kolmemeetrise ümbermõõduga künnapuu (keskel) Kriimani pargis.
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Hindamislehtedele jõudis ka künnapuid, mis kasvavad kunagiste mõisaparkide piiridest
väljaspool (või on väljaspool nüüdseid kaitsealasid), kuid on võetavad pargipuistute
loogilise jätkuna. Selliseks näiteks on viis künnapuud Valguta kuivati lähedal kruusatee
servas. Vähemalt kaks neist puudest võivad olla ligi saja-aastased. Uurimusse on haaratud
ka kolm vana künnapuud Teedla-Valguta teel. Puud jäävad Valguta pargist mitusada
meetrit eemale, kuid on tõenäone jäänuk sadakonna aasta vanusest maantee serva tehtud
suuremast istutusest.
Meeri pargi südamesse viib allee 55 elujõulise künnapuuga (vt joonis 2), mis on istutatud
alles 1966. aastal (Järve 2012: 19). Alleest on saanud mõisapargi loomulik ja esteetiliselt
nauditav (sh looduskaitsealune) osa. Kuigi ajalooline seos mõisaaegse pargiga puudub, oli
künnapuuallee uurimusse haaramine eesmärgipärane.

Joonis 2. Meeri künnapuuallee 2017. aasta veebruaris.

Pargipiiri tagant on kaasatud uurimusse üksikpuu Ülenurmel (põllumajandusmuuseumi
territoorium) ning üksikpuu Kambjas (Aia 7 kinnistu).
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2. SENINE ÜLEVAADE OLUKORRAST

Tartumaa mõisaparkide kontekstis on künnapuud liigina mainitud 1984. aasta
ülevaatematerjalis „Tartu rajooni pargid“ (koostaja A. Aaspõllu) ning 1998. aasta ülevaates
„Tartumaa pargid“ (autorid Ü. Kukk, V. Hurt, M. Paju). Kumbki ülevaade ei käsitle
künnapuude seisundit, arvu ega täpset kasvukohta.
Künnapuu esineb 1984. ja 1998. aasta ülevaateis vaid liikide loendis, kuid loendid on
omavahel vastuolus. Näiteks pole Alatskivi pargis 1984. aastal künnapuud leitud, kuid
1998. aastal on ta liikide loendisse märgitud. Samasugune vastuolu on Kavastu pargiga.
1984. aasta ülevaates on kinnitatud künnapuu esinemist Ilmatsalu, Kodijärve, Kurista,
Luke, Luunja, Uderna, Unipiha ja Valguta pargis, kuid 1998. aasta ülevaates enam mitte.
Vanade ülevaadete vastuolulisusele viitavad veel mõned detailid. Näiteks on 1984. aasta
ülevaates Vana-Kuuste pargi kohta kirjutatud: „Märgataval hulgal esineb veel künnapuud
ja harilikku jalakat...“ (Tartu ... 1984), kuid samas dokumendis sama pargi liikide
nimekirjas künnapuud pole. Vesneri pargi liikide loendis 1984. aastast seisab aga: „Ulmus
laevis – harilik jalakas“ (Tartu ... 1984). Vastuolulised andmed võisid tuleneda
määramisvigadest. Kes ja millal eksis, võib praegu vaid oletada, seega ei ole mõtet
tarvitada neid andmeid tänase olukorraga võrdlemiseks.
Keskkonnaametil

puuduvad

üldandmed

Tartumaa

mõisaparkide

künnapuude

istutusaegadest. Vastavate andmete otsimine arhiividest oleks olnud ebamõistlik nii
käesoleva töö etteantud mahu piiratuse kui ka lisanduvate töötundide hulga tõttu.
Käesolev töö peaks aitama pilti Tartumaa pargikünnapuudest oluliselt korrastada, sest
erinevalt varasemaist töödest on võimalik selle töö lisades toodud elektroonse koondtabeli
GPS-koordinaatide järgi siirduda iga üksiku puu kasvukohta, kontrollida määramise
õigsust ning vajadusel koondtabelis parandusi teha (Lisa 4, Lisa 5).
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3. METOODIKA

3.1. Hindamislehed ja mõõtmisvahendid
Välitöödel kogutud andmete ülesmärkimiseks ja süstematiseerimiseks on kasutatud
arborist-konsultandi Sulev Järve loodud „Puude seisukorra hindamise lehte“ (Lisa 1), mida
autori loal on pisut muudetud ja täiendatud. Lisatud on lahtrid geograafilistele
koordinaatidele ning naaberpuude soovitatavale kärpimisele või raiele.
Algse tabeliga võrreldes on ära jäetud keerdjuurte lahter, sest võis oletada, et noori
istutatud künnapuid, mille kehv seisund võib viidata keerdjuursusele, palju ette ei tule,
Juurte väljapuhastamiseks loa hankimine ning töö läbiviimine oleks olnud pealegi liiga
aeganõudev ja kulukas. Ühtegi keerdjuursuse kahtlustusega puud ei esinenud.
Samuti on ära jäetud võra tõstmise lahter arvestusega, et vähesed tõstmise soovitused saab
märkida võra vähendamise lahtrisse. Ära on jäetud ka raie lahter, üksikud hinnatava puu
raiumise soovitused on kantud märkega „raiuda“ samuti võra vähendamise lahtrisse.
Puude asukoha määramiseks on kasutatud GPS-seadet Magellan Explorist 100. Seade ütleb
enda mõõtetäpsuseks 9 meetrit, kuid võrdlusest maa-ameti kaardirakendusega ilmnes, et
tegelik maksimaalne mõõteviga vähemalt viie satelliidi kasutamisel jäi kolme kuni viie
meetri vahemikku. Paraku esines olukordi, kus tihedalt liitunud puuvõrade tõttu jäi
satelliitide hulk väiksemaks ning seetõttu võis ka mõõteviga osutuda suuremaks.
Hindamislehtede koordinaatide ning rinnasümbermõõtude kõrvutamine võimaldab siiski
jõuda tagasi iga üksiku huvi pakkuva puuni.
Puude kõrguse määramisel on kasutatud aeg-ajalt kõrgusmõõtjat Suunto, pannes paika
etalonkõrguse, mille abil on määratud silma järgi naaberpuude kõrgusi. Tihedamas võsas
tuli samuti leppida mõõtmisega silma järgi. Puude rinnasümbermõõdud võtsin pehme
mõõdulindiga Stihl. Võrade läbimõõdu määrasin sammupaaride meetodil (üks sammupaar
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1,5 m), tulemust aeg-ajalt mõõdulindiga Stihl kontrollides. Harunemiskohtade kõrgused
määrasin silma järgi.
Mädanikutekitajate, bakternõre, nõrkade harunemiskohtade ja õõnsuste avastatamiseks on
kasutatud peamise abivahendina 400-mm teleobjektiiviga fotoaparaati Canon 30D,
lisaabivahendina 12-kordse suurendusega binoklit Berkut. Mädanikutekitajate ja
bakternõre määramisel konsulteerisid fotode põhjal Sulev Järve, dendropatoloogia õpetaja
Erle Tüür ning mükoloog Indrek Sell.

3.2. Rinnasmõõdu alampiir
Puude rinnasmõõdu alampiiri paikapanekul on võetud eeskuju Tallinna puude raie ja
hoolduslõikuse korrast, mis käsitleb puuna puittaime rinnasdiameetriga kaheksa
sentimeetrit ja enam (Puu ... 27.02.2011). Võrreldes määrust teiste Eesti omavalitsuste
vastavate määrustega ilmnes, et need sätestavad kas samasuguse või suurema tüve
jämeduse alampiiri. Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Marica-Maris Paju, kes
on koostanud 2011. aastal näidisena mõisaparkide kaitsekorralduskava Kukulinna pargi
põhjal (kaasautorid Nele Nutt ja Liina Ratas), kinnitas, et kaheksa sentimeetri kriteerium
kehtib ka keskkonnaameti töös puu mõiste määratlemisel.

3.3. Liigi määramine
Künnapuude määramisel on kasutatud peamise tunnusena lehti (vt joonis 3). Künnapuu
lehe tunnused on jalaka lehest selgelt eristuvad: künnapuu leht on märksa väiksem,
ebasümmeetrilisem, pehmekarvalisem, enamasti hargnemata külgroodudega. Abistava
tunnusena on kasutatud koort: künnapuul õhukeste plaadikestena eralduv või
peenerõmeline, jalakal sügavarõmeline (Laas 1987).
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Joonis 3. Künnapuu (kaks vasemat) ning jalaka lehed. Värdi Soomann (Puud ... 22.01.2018)

3.4. Puude vanuseline jaotus
Puude vanuseline jaotamine noorteks, keskealisteks ja vanadeks puudeks, nagu on antud
valik hindamislehtedel, kujunes raskeks ülesandeks, sest pole kindlaid parameetreid peale
aastarõngaste lugemise, mis lubaks määrata puu täpse vanuse. Eestis pole ka üht kindlat
standardit vanuseklasside arvu ja vanusevahemike määramiseks.
Puurproovide võtmine aastarõngaste lugemiseks polnud mõeldav mitmel põhjusel. Puurid
on kallid, puursüdamike usaldusväärseks uurimiseks tulnuks osta laboriteenust,
puurimisega kaasneb desinfitseerimisest hoolimata alati risk viia puusse haigusetekiajaid,
puurimised ning proovide analüüs oleks kasvatanud uurimistöö mahu üle mõistlikkuse
piiri.
Nooreks on loetud puud, mille okste ja harude jämedus, tüve-võra suhe ning võra tasakaal
lubaksid õige hoolduse korral veel puud kujunduslõikusega korrigeerida (näiteks
parandada ühepoolse võra tasakaalu või tõkestada kaksikladva kujunemine). Sellised
künnapuud on tõenäoliselt kuni 25-aastased või pisut vanemad. Analoogpuuna on
kasutatud Tartu valla Metsanuka küla riigimetsas valgustusraie käigus langetatud 20aastast künnapuud (H= 8 m, Ü= 44 cm, raiutud 2016). Puu raiuja pole töö autoril teada,
mõõtis töö autor.
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Vanaks on loetud puud, mille võra on välja kujunenud ning kõrguskasv lõppenud. Sellised
künnapuud on tõenäoliselt umbes 80-aastased ning vanemad. Kasutatud analoogid: Peedu
Raudtee tänava 85-aastased künnapuud (Paatsi 2018), ligi 110-aastane künnapuu Tartus
Staadioni 8 ning 70-aastane künnapuu Tartu valla Metsanuka küla riigimetsas. Kahest
viimasest võttis töö autori juuresolekul puurproovi ja luges aastarõngad dendrokronoloog
Alar Läänelaid vastavalt 2011. ja 2012. aastal (Pau 2011).
Vanaks liigitusid enamasti puud, mille rinnasümbermõõt ületab kaht meetrit (Ø ~ 65+ cm),
kuid lõpuks sõltus vanuse määratlemine tervikust: tüve ja okste jämeduse, puu kõrguse
ning võra läbimõõdu omavahelisest suhtest.

3.5. Kahjustusastmete määramine
Hindamislehe vorm andis kahjustuste ulatuse määramiseks ette neli astet, kus 0 tähendas
kahjustuse puudumist, 1 kerget kahjustust, 3 suurt kahjustust ning 2 vahepealset kahjustuse
taset. Hindamise kiirendamiseks ning tabeli hilisema lugemise lihtsustamiseks on nullide
asemel tühjad lahtrid.
Kahjustuse kõrgeim tase võib tähistada kas üht suurt või mitut väikest kahjustust. Näiteks
oksalõikehaavade puhul võib tase 3 tähistada üht hiiglaslikku lõikehaava, mida puul pole
lootustki kinni kasvatada, aga ka viit ja enamat väiksemat lõikehaava. Tase 2 võras olevate
kuivade okste hulga kirjeldamisel võib tähendada, et kuivanud on paar suurt oksa, kuid
võib tähendada ka, et kuivanud on kümmekond väiksemat oksa jne.
Juurekahjustuste tase 1 tähendab üht väikest vigastust juurel või juurekaelal, mille
kinnikasvatamine on puule eelduslikult jõukohane. Tase 2 tähendab kas vähemalt kaht
väikest vigastuskohta või ka üht suuremat vigastust, mille puhul on kambium kahjustatud
ning koor vigastuse ümber kuivanud määral, mis muudab haava armistumise
ebatõenäoseks. Tase 3 kirjeldab kõiki tasemest 2 suuremaid vigastusi.
Võrade ühepoolsust on hinnatud tasemele 1, kui ühepoolsus on selgelt nähtav, kuid võra
kidurama poole suurus on veel vähemalt 50 protsenti võra suurema poole suurusest.
Tasemele 3 vastavad puud, mille kogu võra on tüve kujutletavast teljest ühel pool.
11

Mädanikutekitajate taseme määramine on kõige komplitseeritum ja vaieldavam, sest ainult
välisest kahjustuspildist, sh seente viljakehade hulgast ei piisa kahjustuse suuruse
hindamiseks puu sees. Enim esinenud seene, jalakapässiku (vt joonis 4) näitel kirjeldab
kahjustuse taset 1 näiteks olukord, kus kahjustus on nähtavalt levinud vaid ühel oksal ning
oksa eemaldamine lubaks tõenäoliselt seene edasist levikut oluliselt aeglustada. Kahjustuse
tase 3 tähendab selgelt kahaneva elujõuga puud, mille seisundit edasine hooldus ilmselt
enam ei parandaks.

Joonis 4. Jalakapässiku keskmise taseme kahjustus künnapuul Teedla-Valguta tee ääres.

Hindamislehe vorm andis võimaluse märkida hinnatava puu võraaluse pinnana muru (M),
asfaldi (A) või tihenenud pinnase (T). Töö käigus selgus, et mõisaparkide kontekstis
sellisest jaotusest ei piisa ning seetõttu on lisatud neljas: looduslik (L). See tähistab
pikemaajalist võraaluse hoolduse puudumist, kõrge heina ja/või võsa kasvu, aga ka
aastakümnetega kujunenud parkmetsa-laadset kasvukeskkonda.
Hooldussoovituste all pole enamikul juhtudel märgitud midagi lahtrisse „järgmine
kontroll“. Soovitatav uue ülevaatuse aasta on märgitud tavaliselt vaid I väärtusklassi
puude juurde, aga ka selliste II väärtusklassi puude juurde, millest võib kujuneda I
12

väärtusklassi puu (Lisa 2) ning mille peatset seiret õigustab näiteks nõrk harunemine,
kahtlane kuivamine võras vm.
Välitööd on tehtud vahemikus 21.08.2017 kuni 28.10.2017. Meeri pargis on mõõtmised
ning seisukorra kirjeldused tehtud ainsana lehtedeta ajal, kuid puud olid määratud juba
suvel.
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4. KÜNNAPUUDE OLUKORD

4.1. Esinemine ja vanuseline jaotus
Uurimustöö käigus läbi käidud 41 mõisapargist leidub künnapuid 20 pargis (vt joonis 5).
Enim, 101 künnapuud, on kantud hindamislehtedele Kavastus. Järgnevad Vana-Kuuste 98
ning Suure-Kambja 76 künnapuuga (Lisa 3).

Joonis 5. Künnapuude esinemine Tartumaa mõisaparkides.

Vanuse järgi rühmitusid 538 puud järgnevalt: 82 noort , 391 keskealist ning 65 vana puud
(vt joonis 6). Viimased, enamasti rinnasümbermõõduga üle kahe meetri, võib üsna kindlalt
paigutada Teise maailmasõja eelsesse aega, lugedes tõenäost vanust 80 aastat ning üle
selle.
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Jaotumine vanuseklassidesse
65
12%

82
15%

Noor
Keskealine
Vana

391
73%
Joonis 6. Uurimuses vaadeldud 538 künnapuu jaotumine kolme vanuseklassi.

Hinnatud puudest 180 oli bakternõre (ingl. bacterial wetwood, slime flux) tunnustega, 52
seenkahjustuse tunnustega. 42 puitu lagundavat seent on määrastud jalakapässikuks, kuid
osa neist on täie kindluse puudumise tõttu varustatud hindamislehtedel küsimärgiga. Kolm
seent on määratud lamesüsikuks, kolm soomustorikuks, kolm vahtpoorikuks ning üks
külmaseeneks (Lisa 2).
Parimas tervikseisus on Kastre pargi künnapuud, millest paljudel on puuduliku kasvuruumi
tõttu küll ühepoolseks kujunenud võrad, kuid puuduvad täielikult puitu lagundavad seened,
mis on kahtlemata peamine oht puu enneaegse hävimise põhjustamisel. 31 Kastre
künnapuust paigutus kolmandasse seisundiklassi vaid üks, ülejäänud esimesse ja teise
klassi (Lisa 2).
Teises äärmuses on Vana-Kuuste pargi künnapuud. Sealsest 98 puust on jalakapässik või
tõenäone jalakapässik 29 künnapuul. Koos kõigi muude negatiivsete tunnustega (kuivad
oksad, ühepoolsed võrad jne) kogunes Vana-Kuustes kolmanda seisundiklassi puid 39 ja
tervelt 9 paigutusid madalaimasse, neljandasse seisundiklassi. Sellest võib järeldada, et
tervelt 49 % selle pargi künnapuudest on hääbumas.
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Joonis 7. Tartumaa mõisaparkide künnapuudel enim esinenud kahjustused

4.2. Juurekahjustused
Juurekahjustusi (juurte läbikaevamisi, maapealsete juurte ning juurekaelte vigastusi,
juurekaelaõõnsusi, juuremädaniku tekitajaid) esines 45 künnapuul ehk 8,5 protsendil
kõigist vaadeldud puudest. Lisaks oli kolmel puul maetud juurekael pinnase alla.
Igal üksikul juhul pole võimalik kindlalt väita, kuidas kahjustus on tekkinud, kuid kõige
enam võib kahtlustada niidukiga (traktor või jõhvniiduk) vigastamist, sest muu usutav
seletus paljudel puhkudel puudub. Silmatorkavalt halvasti on kohelnud niitja künnapuid
Luunjas, kus kaheksast puust on juurevigastused tervelt kuuel. Ühel puul on vigastus
väike, viiel keskmise suurusega. Niitmisega seostatavaid juurevigastusi teistes parkides:
Rannus 5 (neist 2 suurt vigastust), Valgutas 5, Kavastus 4, Vana-Kuustes 3, Mäksal 2.
Juurekaelaõõsi leidus vaid neli, suurim Mäksa pargi vanal künnapuul (vt joonis 8), kuid
õõnsusi tekitanud mädaniku liiki ei õnnestunud määrata.
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Joonis 8. Õõnsus Mäksa pargi vana künnapuu juurekaelal.

Kahe puu juurekaelal – mõlemad Valguta pargis – olid lamesüsiku viljakehad (vt joonis
9). Halva koondnäitena tulebki esile tuua Valguta park, kus juurekahjustusi oli palju nii
suht- kui absoluutarvuna ja mitmest liigist: seitsmel puul juured või juurekael vigastatud,
kolmel juurekael pinnase alla maetud, kahe juurekaelal lamesüsiku viljakehad. Kokku oli
kahjustatud 11 puud ehk ligi 46 protsenti Valgutas hindamislehtedele kantud künnapuudest.

Joonis 9. Lamesüsiku viljakehad Valguta poolkuivanud künnapuu juurekaelal.
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4.3. Tüvekahjustused
Tüvekahjustuste alla on paigutatud tüvemädaniku, tüveõõnsuste, tüvelõhede, koore- ja
puiduvigastuste ning silelõigete, oksarebendite ja oksatüügaste juhud. Bakternõret käsitleb
eraldi alapeatükk 4.6. Ehkki bakternõre esineb peamiselt tüvedel, leidub seda ka jämedail
okstel. Lisaks sellele on bakternõre kui elusa puu kahjustaja roll praeguseni ebaselge, isegi
vaieldav.
Oksalõikehaavu on käsitletud eraldi alapeatükis 5.3., sest neil puudub automaatne seos
tüve kahjustamisega. Väikesed, lülipuiduta, õigest kohast, õigete võtetega ning õigel ajal
tehtud lõikehaavad armistuvad enamasti puud püsivalt kahjustamata. Seevastu silelõige
tähendab juba otseselt tüve vigastamist, armistumise takistamist ja suurt tüvemädaniku
tekke ohtu. Sarnaselt toovad suure tüvemädaniku riski oksarebendid ja -tüükad, sest
enamasti need lõplikult ei armistugi.

4.3.1. Tüvemädanikud ja tüveõõnsused
Tüvemädaniku tekitaja määrasin 49 künnapuul. Ühel puul määrasin kaks seeneliiki
(jalakapässik, külmaseen), seega oli määramisi kokku 50: 42 jalakapässikut, 3
soomustorikut, 3 vahtpoorikut, 1 külmaseen, 1 lamesüsik. Puidulagundajad seened esinesid
32 korral keskealise ning 17 korral vana puu tüvel või oksakrael.
49 mädanikutekitajaga puust paigutus kolmandasse ehk väheneva elujõuga puude
seisundiklassi 29 künnapuud ning neljandasse ehk tugevalt kahjustunute seisundiklassi 8
künnapuud. Samas tuleb rõhutada, et lisaks seenele ja otseselt seenega seostatavaile
kahjustustele võis madalasse seisundiklassi paigutamisele kaasa aidata näiteks tüve tugev
kalle, tugevalt ühepoolne võra, silelõigete, tüügaste ja bakternõre esinemine ning nõrgad
harunemised, eriti kui ühel ja samal puul esines korraga neist tunnustest mitu.
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Teiste parkide hulgas torkas silma Vana-Kuuste pargi alumine, parkmetsa-laadne osa, mille
81 puust 28 oli selgemate või vähem selgete jalakapässiku tunnustega (vt joonis 10).

Joonis 10. Jalakapässiku kahjustus keskealisel Vana-Kuuste künnapuul.

Puud, mille puhul polnud autor jalakapässiku olemasolus väheste määramiskogemuste ning
kahjustuskoha kõrguse ja/või väikese ulatuse tõttu täielikult veendunud, on märgitud
jalakapässiku hindamislehele küsimärgiga.
Maapinnalt tuvastatavaid õõnsusi leidus 14 künnapuul (2,6 % kõigist puudest), millest
üheksa olid vanad ning viis keskealised. Kümme õõnsust on loetud väikeseks ja viis
keskmiseks. Näiteks on keskmine õõnsus laiusega 20 ja kõrgusega 30 cm Kammeri vanal
künnapuul (vt joonis 11).

Joonis 11. Õõnsus Kammeri vana künnapuu tüves.
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Seitsmel juhul kaasnes õõnsusega puitu lagundav seen, mida oli võimalik tuvastada
vaatlusega: kolmel korral jalakapässik, kolmel korral vahtpoorik ning ühel korral
lamesüsik. Lamesüsikut loetakse üldiselt juure- ja tüükamädaniku tekitajaks, mis saab
alguse kahjustunud juurtest või vigastatud juurekaelast (Järve 2006: 18).
Kammeri künnapuult nr 445 leitud lamesüsik (vt joonis 12) on seostatud tüvemädaniku ja
tüvevigastustega,

sest

puudusid

nähtavad

vigastused

puu

juurekaelal,

samuti

kaevamisjäljed või muu inimtegevus, mis viidanuks nakatumisele juurte kaudu. Väikesed,
aga selgelt ära tuntavad lamesüsiku viljakehad paiknesid kahes kohas tüve vastaskülgedel
ning umbes kahe meetri kõrgusel.

Joonis 12. Lamesüsiku viljakehad Kammeri vanal künnapuul.

4.3.2. Koore- ja puiduvigastused ning tüvelõhed
Koore- ja puiduvigastused (lahti rebitud või lahti löönud koor, puu külge naelutatud
võõrkehad jne) esinesid 34 künnapuul (6,3 %). Vigastustest 16 olid väikesed, 14 keskmised
ning vaid neli suured. Pooled koore- ja puiduvigastused, mida on selles kontekstis sobivam
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nimetada kahjustuseks, seostuvad jalakapässikuga: tüvest lahti löönud koor on neil
puhkudel ilmselt jalakapässiku tagajärg.
Koore- ja puiduvigastustega künnapuid esines ligi pooltes parkides ning ükski neist ei
tõusnud selle kahjustuse liigi poolest eriliselt esile. Enim, üheksal puul, oli koore- ja
puidukahjustusi Kavastus ja Vana-Kuustes, kuid arvestades nende parkide künnapuude
suurt koguarvu, ei tõusnud nad sellega suhteliselt võttes eriliselt esile.
Tüvelõhesid oli 19 künnapuul kõigist puudest (3,5 %). Domineerivat lõhede põhjust välja
tuua ei saa, kuid mitmel puhul võib neid seostada nõrkade harunemistega, näiteks ühel
Valguta künnapuul lisaks ebasoodsale harunemisele ka seenkahjustusest (soomustorik)
nõrgenenud puiduga (vt joonis 13).

Joonis 13. Harunemiskohast lõhenenud künnapuu Valgutas.

4.3.3. Silelõiked, oksarebendid, oksatüükad
Silelõikeid ja oksatüükaid kokku esines 62 künnapuul (11,5 %). Hindamislehe vorm nägi
ette nende märkimise samasse lahtrisse ning see on ka põhjendatud, arvestades, et
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mõlemad viitavad asjatundmatule lõikajale ning mõlemad tekitavad suure puidumädaniku
riski. Tüüpilised olid vaadeldud künnapuudel siiski tüükad, silelõikeid oli üksikuid.
Halva näitena tõuseb esile Kavastu-Luunja teed palistav ligi kahe kilomeetrine hariliku
pärna enamusega allee, milles kasvab 72 künnapuud. Tervelt 24 neist ehk täpselt
kolmandikul on peamiselt teepoolses küljes tüükaid, mis viitab tee valdaja tellitud võrade
kärpimisele. Tüükaid oli veel seitsmel Kavastu künnapuul: neljal puul Parve teel ja kolmel
Kavastu pargis.
Oksarebendeid esines 16 künnapuul (3 %). Võib kummastada, et seost nende kolme
vigastuste grupi ja lagundajaseente esinemise vahel välitööd ei näidanud. Leidus vaid kuus
puud, millel oli kas tüükaid, rebendeid või silelõikeid ning ühtlasi seenhaigus. Eelpool
mainitud Kavastu allee 24 tüükapuust oli maapinnalt tuvastatav seenekandja vaid üks
mitme hiigeltüükaga puu (vt joonis 14).

Joonis 14. Tüügaste ja soomustoriku viljakehadega künnapuu Kavastu allees.

Vähemalt osaliselt võib viimast tulemust seletada tüügaste värskusega – kui nakatumine
läbi tüügaste ongi toimunud, pole tagajärjed jõudnud ilmneda. Haavakoe edenemise järgi
võib arvata, et viimane suurem lõikamine on Kavastu allees tehtud kas 2014. või 2015.
aastal.
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4.4. Oksalõikehaavad
Oksalõikehaavadena on käsitletud armistumata lõikehaavu, mis on tekitatud korrektsete
võtetega

(lõige

oksakrae

pealt

kooreharja

vigastamata

ja

koort

rebimata).

Oksalõikehaavadega künnapuid leidus parkidest kolmveerandis. Viimastel aastatel pole
märgatavat lõikust tehtud Kukulinnas, Mäksal, Suure-Kongutas, Vana-Kuustes ja Vorbusel.
Ka enamikus teistes parkides pole üldist hooldust täheldada, on lõigatud vaid üksikuid
künnapuid mingist praktilisest olmevajadusest lähtuvalt (oksad jäävad ette liiklusele,
niitmisele jms), mitte puu tervise või esteetilisuse nimel.
Protsentuaalselt on lõikejälgi üsna suurel hulgal kõigist künnapuudest (ligi 26 % ehk 139
puul), kuid põhiliselt on see sündinud Kavastus (51 puud) ja Meeril (47 puud). Tüügaste
probleemist Kavastu allees oli juttu alapunktis 5.2.3. Veidi võib arvustada ka lõikuste
mahtu ja viisi. Enam kui 70 protsendil allepuudest on viimase lõikuse maht olnud väike,
piirdudes

paari oksa

eemaldamisega. Samas

on peaaegu kõik

lõiked tehtud

harvenduslõigetena tüve lähedalt, noorenduslõiked on üksikud.
Elus puude suurimate ohustajate, puitu mädandavate seente leviku ja oksalõikehaavade
vahel välitööd olulist seost ei näidanud. Tuvastatav mädanikutekitaja ning armistumata
lõikehaav esinesid ühel ja samal puul vaid kuuel korral. Jällegi sobib vähemalt osaliseks
seletuseks resümee eelmise alapeatüki lõpust: kui nakatumine läbi lõikehaavade ongi
toimunud, pole tagajärjed jõudnud lõigete suhtelise värskuse tõttu ilmneda.
Jalakapässikust epideemiliselt kahjustatud Vana-Kuuste pargi näitel võib luua ka
tagurpidiseose: seenhaigus on saanud künnapuudel (samuti Vana-Kuuste pargi jalakatel)
takistamatult levida, sest kahjustunud oksi ja lootusetult haigeid puid pole välja lõigatud ja
hävitatud. Jalakapässikut peetakse suhteliselt aeglaseks mädandajaks (Järve 2005).

4.5. Võrade ühepoolsus
285 künnapuud ehk pisut üle poole olid tasakaalust märgatavalt väljas võraga. Väga
tugevalt ühepoolse võraga puid oli küll vaid 3,3 protsenti (18 puud), keskmiselt

23

ühepoolseid võrasid oli 12 protsendil kõgist puudest (64 puud). Hindamiskriteeriume on
kirjeldatud alapeatükis 3.5.
Selles töös kirjeldavad ühepoolsed võrad reeglina puudulikku kasvuruumi. Lähedal võib
kasvada teine puu, mis on samaealine võrdne konkurent (sel juhul on vastassuundades
ühepoolse võraga mõlemad puud), vanem ning sellest kasvueelise saanud puu või
samaealine, kuid kiirekasvulisem puu. Esimesel juhul on ühepoolsus kõige kergem,
ülejäänud kahel juhul tasemel 2 või 3.
Ühepoolse võraga künnapuude osakaal on suurim Laeva pargis: 18 puud 23 puust ehk 78
protsenti. Väga tugevalt ühepoolse võraga künnapuid on Laevas 5. See kõneleb üheselt, et
puistus on õige harvendusraie aeg möödas.
Puu vanuse kasvades probleem pigem süveneb, kui võra tasakaalustatud kasvu pärssinud
naaberpuu jääb oma kohale – võra laieneb sinna, kuhu saab. Süvenev ühepoolsus võib
tähendada normaalkasvuga võrreldes pärsitud lehestikku, sest enamasti hakkavad võra
kasvu

ka

teises

küljes

piirama

naaberpuud.

Ühtlasi

hakkavad

halvenenud

valgustingimustes oksad kuivama ja võra hõrenema (koguneb enam niiskust, edenevad
samblad ja samblikud).

4.6. Bakternõre
Hindamislehtedele kantud 538 künnapuust esines 180 puu koorel, oksalõikepinnal või
mõlemal pruun või beež hapuka lõhnaga voolus, mida käsitlen bakternõrena (ingl.
bacterial wetwood, slime flux).
Konsulteerides Eesti Maaülikooli professori Rein Drenkhaniga, leidmaks viiteid
teemakohastele allikatele, selgus, et sarnase pildiga võib olla ka pärmseente põhjustatav
voolus (ingl. alcoholic flux). Mitmed USA erialaallikad viitavad, et alcoholic flux on siiski
pigem värvitu või valgelt vahutav (Henn 2017; Hanson, Donaldson 2003), Sellesarnast
pilti välitöödel Tartumaa mõisaparkides ei esinenud, mistõttu on kõiki hindamislehtedele
märgitud voolusi käsitleda siiski bakternõrena.
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Varaseim kirjalik teade bakternõre esinemisest Eestis on 2008. aasta sügisest, kui seda leiti
mitmelt Kadrioru pargi harilikult hobukastanilt (Käärt 2008). Eestis tehtud bakternõre
uuringuid ei õnnestunud mul tuvastada. Eesti raamatukogude ühiskataloog ESTER ei
andnud ühtki temaatilist vastet.

Selles töös on kasutatud eranditult Põhja-Ameerika

elektroonseid allikaid, mis on leitud Google`i otsinguga, kasutades märksõnu wetwood,
bacterial wetwood ja slime flux.
Bakternõre on ühe või mitme bakteri (Enterobacterium, Klebsiella, Pseudomonas,
Clostridium, Erwinia, Lactobacillus, Staphylococcus jt) põhjustatud nakkus, mis lisaks
kõigile jalakate perekonna puudele esineb näiteks tammedel, vahtratel, paplitel ja paljudel
teistel lehtpuudel, aga võib esineda ka näiteks nulgudel ja tsuugadel. Bakternõret ei loeta
seni väga tõsiseks ja otseselt puid surmavaks (Gillman 2011; Heimann, Hudelson 2012;
Henn 2017 jt), kuid arvatakse, et see võib krooniliseks kujuneda – mõneks aastaks
taandudes ja siis uuesti lögast voolust põhjustades – ning sellisel juhul pärssida puu
elujõudu, muutes selle vastuvõtlikumaks ka teistele haigustele (Morton Arboretum 2017).
Kui voolus peatub, jääb sellest tihti puukoorele kahvatuhall või valkjas koorik.
Puu sisemusse võivad bakterid pääseda looduslikult tekkinud vigastuste (näiteks
oksarebendid,

harudevahelised

lõhed)

või

ka

inimese

tekitatud

vigastuste

(oksalõikehaavad, koorevigastused, puurimised jne) kaudu (Behrendt, Floyd 1999;
Gillman 2011 jt). Käesoleva uurimuse välitööd näitasid, et enamasti väljub voolus
künnapuu tüvest või jämedamaist harudest kuni 5-6 meetri kõrgusel maapinnast, kuid
kaugeltki alati pole väljumiskohas silmale nähtavat vigastust ning enamasti ei saa nõret
seostada inimese tekitatud vigastustega.

Mississipi Riikliku Ülikooli entomoloogia ja

taimepatoloogia professor Alan Henn kirjutab USA elatanud tammede näitel, et nii
tüvedele kui maapealsetele juurtele ilmuvat bakternõre voolust on viimastel aastatel
täheldatud paljudes paikades, kuid kuna vaadeldud puudel haavu ega vigastusi pole,
seostatakse nõret palavuse, põua ja muude stressitekitajatega (Henn 2017).
Bakternõret tekitavate bakterite kandjad võivad olla putukad, kellest mõned, näiteks
herilased, lendavad kääriva nõrega maiustama (Lippi, Lippi 2018), samuti tuuled, vesi ning
inimene, kes kasutab puid hooldades desinfitseerimata tööriistu. Bakterite elutegevus puu
sisemuses tekitab metaani, süsihappegaasi ja lämmastikku, mille põhjustatud rõhk surub
vedeliku [mikro]prao või -pragude kaudu puu välispinnale, kus see õhuga kokku puutudes
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hakkab värvuma, vahutama ja lehkama. Bakterid, keda haigusega seostatakse, elavad tihti
mullas, aga ka vees. Seepärast peetakse väga suureks riski nakatada puid juuri ja
juurekaelu vigastades (Morton Arboretum 2017).
Bakternõre kahjustused tekivad tüves ja suuremates okstes. Puitu lõigates paljastuvad
mustjaspruunid vesised alad lülipuidus ja seesmises osas maltspuidust (Gillman 2011).
Puust väljuv voolus on mürgine ning takistab kambiumi kahjustades haava kinnikasvamist.
Samas on puu koort mööda alla valguv löga soodne keskkond bakteritele, pärmseentele
ning muudele seentele (Gillman 2011).
Bakternõre ennetamiseks soovitatakse vältida igasugust puu vigastamist ning mis tahes
muud tegevust, mis pärsib puu elujõudu ja tekitab stressi (näiteks juurtel tallamine).
Põuastressi vähendamiseks soovitatakse kastmist ning multšimist. Juba nakatunud puude
tõhusat ravimeetodit seni leitud pole, aga soovitatakse kõike seda, mida haigestumise
ennetamiseks – lisaks multšimisele ka kevadist väetamist ning kuivanud ja vigastatud okste
väljalõikust (Behrendt, Floyd 1999; Henn 2017).
Vanemais allikais on soovitatud vähendada puusisest rõhku ning kiirendada nõre väljumist,
puurides tüvve auke ning sisestades dreentorukesi. Uuemais allikais soovitatakse sellist
meetodit vältida argumendiga, et see võib hoopis bakternõre laiemale levikule puus kaasa
aidata (Henn 2017) ning avada ühtlasi lisasissepääsu puitu lagundavatele seentele, mis
kahjustavad puud bakternõrest enam (Behrendt, Floyd 1999; Gillman 2011; Henn 2017 jt).
Bakternõre dreenimine võib olla õigustatud rasketel juhtudel, kui sellega on juba
kaasnenud lehtede või tervete okste kärbumine, lehtede enneaegne langemine või koore
hävimine (Morton Arboretum 2017).
Rahvusvahelise Puuhooldusühingu (ISA) meisteraboristi sertifikaadiga Chuck Lippi ja
Danny Lippi on aga arvamusel, et bakternõre võib nakatunud puule lausa hästi mõjuda,
puhastades seda mädanikutekitajatest ning takistades oma mürgisusega sammalde ja
samblike kasvu tüvel (Lippi, Lippi 2018). Mississipi Riikliku Ülikooli entomoloogia ja
taimepatoloogia professor Alan Henn kinnitab, et nõrest märgunud kohtadest mädanikku
leitud pole, kuid kui vooluse piirkonnas on lahtist või surnud koort, tuleks see eemaldada
(Henn 2017).
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4.6.1. Bakternõre esinemine mõisaparkides
538 hindamislehtedele kantud künnapuust oli bakternõre 180 puul ehk umbes kolmandikul.
Neist 160 puul oli väljavalgunud voolust vähe (tase 1), vaid ühel juhul väga palju (tase 3) .
Tase 3 läks kirja Rannu pargi keskealisele künnapuule, millel on ilmselt ka jalakapässik.
Kolme hindamistaseme piire pole võimalik täpselt (numbriliselt) määratleda. Selle töö
välitöödel on sõnastatud määratlus: kui nõre väljumiskohti on vaid üks ning vooluse jälg
koorel oleks enam-vähem kaetav A4 formaadis lehega, on kantud hindamislehele tase 1.
Tase 2 tähendas kas suuremat voolust (vt joonis 15) või ka kaht nõre väljumiskohta. Tase 3
läks kirja, kui vooluse jälg on enam kui ruutmeetri suurune.

Joonis 15. Keskmise vooluse hulgaga bakternõre Kavastu allee künnapuul.

141 bakternõrega künnapuud paigutusid hindamislehtedel keskealiste, 28 vanade ning 11
noorte puude hulka. Protsentuaalselt oli bakternõret kõige rohkem vanadel künnapuudel:
43 protsendil kõigist vanadest puudest. Keskealistest künnapuudest kandis bakternakkust
36 protsenti ning noortest künnapuudest 13 protsenti.
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Seoseid, mis lubaks panna bakternõre süüks mõne künnapuu olulist kahjustamist,
välitööandmeist ei nähtu. Näiteks suurima bakternõre jäljega puul Rannu pargis (puu nr
475) on keskmise suurusega koorevigastus ning väike juurevigastus, aga need viitavad
pigem võimalikule bakterite sisenemiskohale, mitte nõre mõjule. Puu on nakatunud ilmselt
jalakapässikuga (levik esimeses raskusastmes), kuid tervikuna on veel rahuldavas seisundis
ning kuivi oksi on võras vähe.

4.6.2. Bakternõresse nakatumise võimalikud soodustajad
Nagu viidatud eelpool, peab bakternõret tõenäoliselt põhjustavate bakterite puusse
pääsemiseks olema puud vigastanud inimene või ilmastik. Vigastus võib aga olla silmale
märkamatu ning tekitada küsimuse, kuidas bakterid puitu tungisid (Henn 2017).
Tartumaa mõisaparkides vaadeldud bakternõrega künnapuudest 17 olid nähtava
vigastusega juurtel või juurekaelal (9,4 %), 29 puul esines koore- ja puiduvigastusi, sh
tüvelõhesid (16 %) ning 81 puul oli lõikehaavu (45 %), neist 31 puul palju või keskmisel
hulgal (17,2 %). 18 õõnsusega puust oli bakternõre kümnel (55 %). Lisaks kannatas 23
puud tüvemädaniku, enamasti jalakapässiku käes (12,7 %). Tervelt 131 bakternõrega puud
ehk ligi 73 protsenti harunesid. Enam kui pooled bakternõrega puud – 74 – harunesid kaks
kuni neli korda.
Sellesse töösse koondatud 538 künnapuust haruneb ligi 60 %, tüüpiliselt vähem kui 35kraadise nurga all. Üsna sage on harude vahele kasvanud koor, mis teoreetiliselt peaks
viitama suurele lahtimurdumise ohule. 538 hindamislehtedele kantud puu seas leidus siiski
vaid üks – Kavastu allees – mis oligi harunemiskohast lõpuni lahti rebenenud (vt joonis
16). Selgelt nähtavaid harudevahelisi lõhesid leidus üksikuid. Võib aga oletada, et mini- ja
mikropragusid, mis on täiesti piisavad bakterite puusse pääsemiseks, on paljude
künnapuude harunemiskohtades.
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Joonis 16. Harunemiskohast murdunud künnapuu Kavastu allees.

Võib järeldada, et noortel pargi- ja õuekünnapuudel tasub kaaluda topeltlatvade
eemaldamist, sest see võib (kuigi vajaks veel uuringutega tõestamist) osutuda vanemas eas
üheks bakternõre vältimise võimaluseks. Peale selle kinnitab lõikehaavade ja bakternõre
samaaegse esinemise suur protsent bakternõret uurinud spetsialistide väidet, et armistumata
lõikehaavad on tõenäoliselt bakternõrega nakatumise oluline riskikoht (Behrendt, Floyd
1999; Gillman 2011 jt).
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5. HOOLDUSSOOVITUSED

Käesolevas töös vaadeldud parkidest on künnapuud ulatuslike seenkahjustuste tõttu kõige
kehvemas seisus Vana-Kuuste pargis (vt 4.1. lõik 5). Kambja vallavalitsuse tellimusel on
valminud pargi rekonstrueerimise eelprojekt (Vana-Kuuste … 2015), mille elluviimist näeb
vald viie aasta perspektiivis.
Eelprojekti seletuskirjas pole Vana-Kuuste künnapuude kahjustusi üldse märgitud ning ka
teiste puude kahjustustest rääkides kasutatakse vaid üldist määratlust „seenhaigus“.
Soovitus keskkonnaametile on lasta metsapargi osa enne lõpp-projekti koostamist veel
kord puuseente spetsialistil üle vaadata, sest kahjustuste ulatus ja iseloom võib selleks
ajaks oluliselt muutuda.
Hoolduse osana tuleb paratamatult käsitleda ka järelevalvet tellitud või juba tehtud tööde
üle. On mõeldamatu, et keskkonnaamet kui kõigi looduskaitsealuste parkide valitseja
suudaks teha oma suures valitsemisalas pidevat seiret tasemel, mis välistaks igasuguse
isetegevuse ning puude kahjustamise. Küll võiks saada normiks kõigi ametlikult
kooskõlastatud suuremate hooldustööde ülevaatus pärast nende lõppu ning puuduste
ilmnemisel nende kõrvaldamise nõudmine.
Puuduliku järelevalve näiteks sobib pärnaenamusega allee Kavastu-Luunja maanteel.
Allees kasvavaist künnapuudest kolmandikul on oksatüükaid, mis lõikehaavade
võimalikult edukaks kinnikasvamiseks tuleks eemaldada. Käesoleva töö eesmärk polnud
hinnata allee seisundit tervikuna, vaid ainult künnapuid, mis võrade keskmist suurust
arvestades võivad moodustada kogu alleest 15-20 protsenti. Pole alust arvata, et
oksatüükaid on lõikuste käigus jäetud üksnes künnapuudele, vaid tõenäoselt ka teiste
puuliikide esindajaile.
Üks üldisem soovitus parkide omanikele, hooldajaile ja valitsejale on vaadata üle kõik
nooreks klassifitseerunud künnapuud, mille lahtrisse „naaberpuude kärpimine/raie“ on
midagi märgitud. Väga tihti on need puud, mille arengut tugevaks keskealiseks ning hiljem
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aastasadadeks seisma jäävaks puuks saab määrata just kiire tegutsemisega, jättes nad
vastasel korral kiratsema vähem väärtuslike puude varju ja surve alla.
Näiteks on Mäksa pargis kolm noort künnapuud, millest kaks ähvardavad suure naaberpuu
varjus ühepoolseks kasvada. Kuna pargis on kokku vaid kuus künnapuud, neist vanim
suure juurekaelaõõnsusega, näib järelkasvu hoidmine eriti põhjendatud. Kukulinna pargis
vajaks naaberpuude raiet neli ning naaberpuude kärpimist kaks künnapuud. Kuna
Kukulinnas ongi ainult kuus künnapuud tõenäolises vanuses 20-30 aastat, võib
hooldustööga viivitamine tähendada sealse künnapuude asurkonna kängumist.
Veel tänavu tasub üle vaadata kõik selles töös käsitletud künnapuud, mille lahtrisse
„järgmine kontroll“ on märgitud aasta 2018 (35 puud). Enamasti on need vanad või oma
dekoratiivsuse poolest silma torkavad künnapuud.
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KOKKUVÕTE
Uurimustöös vaadeldud 41 mõisapargist kasvab künnapuid 20 pargis – kokku 538
künnapuud

rinnasümbermõõduga 25 sentimeetrit ja üle selle. Enim künnapuid, 101,

kasvab Kavastus. Künnapuude üldine seisund Tartumaa mõisaparkides on rahuldav,
üksikute parkide kaupa isegi hea.
Parimas seisus on Kastre pargi künnapuud: neil puuduvad täielikult puitu lagundavad
seened, mis on peamised puu enneaegse surma põhjustajad. 31 Kastre künnapuust paigutus
kolmandasse seisundiklassi vaid üks, ülejäänud künnapuud esimesse ja teise klassi.
Viletsaimas seisus on Vana-Kuuste pargi künnapuud. Sealsest 98 puust on jalakapässik või
tõenäone jalakapässik 29 künnapuul. Kambja vallavalitsuse tellimusel on aga valminud
pargi rekonstrueerimise eelprojekt, mille elluviimist loodetakse lähiaastail.
Künnapuude

seisundit

ja

tulevikuväljavaateid

parandaks

nõudlikum

järelevalve

hooldustööde üle, samuti hooldustööde korraldamine üldse. Suuremas osas parkidest pole
künnapuid hooldatud ilmselt juba aastaid või isegi aastakümneid. Seal, kus hooldust on
tehtud, on hulgaliselt viiteid asjatundmatusele või hoolimatusele.
Näiteks Kavastu-Luunja teed palistavas allees kasvavast 72 künnapuust on ühel
kolmandikul oksatüükaid. Tüükaid oli veel seitsmel Kavastu künnapuul: neljal puul Parve
teel ja kolmel Kavastu pargis.
Hinnatud 538 künnapuust 180 oli bakterite põhjustatav nakkus bakternõre, mille roll elusa
puu kahjustajana on ebaselge. Bakternõret ei loeta seni väga tõsiseks ja otseselt puid
surmavaks, kuid arvatakse, et see võib kujuneda krooniliseks ning kokkuvõttes siiski
pärssida puu elujõudu. Bakternõre ulatuslik levik künnapuudel viitab vajadusele nende
seisundit

jälgida

ja

seisundi

muutustele
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hooldusega

reageerida.
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LISAD

Puude seisukorra hindamise leht

Kahjustuse
astmed
0 korras

Lisa 1

PUUDE SEISUKORRA HINDAMISE LEHT

1-3 vähe –
palju
kahjustatud

AADRESS

KUUPÄEV

PUU nr
Liik (sort, teisend)

Koordinaadid

N
E

Kõrgus (m)
Vanus (a) või Noor, Keskealine, Vana
Rinnasümbermõõt (cm)

Võra läbimõõt (m)

JUURED; JUUREKAEL 0 - 3
Võra all Muru, Asfalt, Tihen. pinnas
Võra all kaevatud (juured vigastatud)
Peajuurtel koore- / puiduvigastused
Õõnsused
Juuremädaniku tekitaja / levik

TÜVI

0-3

Kaldus
Liiga pikk ja peenike (H / D)
Mitmeharuline (harun. kõrgus / arv)
Nõrgad harunemiskohad (sissek. koor)
Oksalõikehaavad
Haru v oksa rebendid
Silelõiked, oksatüükad
Tüvevõsud
Koore- / puiduvigastused
Tüvelõhed
Bakternõre
Õõnsused
Tüvemädaniku tekitaja ja levik

VÕRA

0-3

Ebaühtlane, ühekülgne
Hõrenenud / juurdekasv vähenenud
Lehestik ebanormaalne
Vesivõsud
Latv ära lõigatud või murdunud
Kuivad oksad - ladvas
- allpool võras
Murdunud / rebenenud oksad
Pikad, peened (ohtlikud) harud / oksad
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Nõrgad harunemiskohad
Vanad tugivööd, klambrid

EDASINE HOOLDUS

K – kohe, 1k –1kuu jooksul, 6k, 1a, 2a jne

Kujunduslõikus
Võra puhastamine
Naaberpuude kärpimine/raie (K/R)
Võra (osaline) vähendamine
Võra harvendamine
Õõnsuste puhastamine vm
Tugivööde paigaldamine x 2, x 3, ....
Rohim, Multš, Väetam, JK puhast

VÄÄRTUSKLASS
SEISUNDIKLASS

I-V
1. – 4.

JÄRGMINE KONTROLL

HINDAJA
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Seenenimede lühendid. Seisundiklasside ja väärtusklasside seletused Lisa 2
MÄDANIKUTEKITAJAD
Ebatuletael
Haavataelik
Jalakapässik
Juurepess
Juurepruunik
Jänesvaabik
Kasekäsn
Kännupess
Külmaseen
Lamesüsik
Must pässik
Männitaelik
Pajutaelik
Põhjanarmik
Soomusmampel
Soomustorik
Tammekakk
Tuletael
Vahtratarjak
Vääveltorik
Vahtpoorik

ETT
HT
JaP
JuP
JPr
JV
KK
KP
KS
LS
MP
MT
PT
PN
SM
ST
TK
TT
VaT
VäT
VP

SEISUNDIKLASSID
1. seisundiklass – terve ja elujõuline puu
Liigile omase kasvukuju ja tunnustega. Puuduvad nähtavad mädaniku- või haigustunnused.
Võivad esineda üksikud kinnikasvavad mehaanilised vigastused või oksalõikehaavad.
Võivad esineda üksikud kuivanud oksad võra alumises osas.
2. seisundiklass – kergelt kahjustatud, veel elujõuline puu
Esinevad mikroorganismidest või kasvukeskkonnast või valest hooldusest tingitud
kasvuhäired ja paiksed kahjustuskolded, mis õige hoolduse korral ei halvenda puu
seisundit. Puu juurdekasv on kergelt pidurdunud. Kuivanud oksad esinevad võra alumises
või keskosas.
3. seisundiklass – kahjustatud, väheneva elujõuga puu
Üksikud ladvaoksad on kuivanud. Võra on hõrenenud. Kambiumi- või puiduvigastused on
suuremad kui 1/3 tüve läbimõõdust. Tüvemädanik hõlmab kuni 2/3 tüve läbimõõdust. Kuni
1/3 juurestikust on pöördumatult kahjustatud või eemaldatud.
4. seisundiklass – tugevasti kahjustatud, ohtlik, surnud puu
Enamus võrast või peajuurtest on tugevasti kahjustatud, eemaldatud või kuivanud.
Tüvemädanik hõlmab üle 2/3 tüve läbimõõdust. Esinevad ulatuslikud juurte- või
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tüvevigastused, mis võivad põhjustada puu murdumise. Puu on ohtlikult viltu vajunud või
kuivanud.

VÄÄRTUSKLASSID
I väärtusklass – eriti väärtuslik puu, kindlasti säilitada
dekoratiivne, pikaealine, elujõuline, LK alune, vana või vanemas keskeas puu
II väärtusklass – väärtuslik puu, säilitada
dekoratiivne, pikaealine, oluliste kahjustusteta elujõuline puu
III väärtusklass – oluline puu, võimalusel säilitada
väheste vigastuste ja haigustunnustega, veel elujõuline puu
IV väärtusklass – väheväärtuslik puu, võib likvideerida
kahaneva elujõuga, muul põhjusel olulise perspektiivita puu, ohustab
väärtuslikumat puud
V väärtusklass – likvideeritav puu
kuivanud või peaaegu kuivanud puu, ohtlik
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Tartumaa mõisaparkide künnapuude arv ja kaitsestaatus
Tartumaa mõisaparkide künnapuude arv
Jrk nr Park
Künnapuude arv
1
Alatskivi
2
Aru
3
Ilmatsalu
4
4
Issaku
2
5
Kaagvere
36
6
Kambja
1
7
Kammeri
6
8
Kastre
31
9
Kavastu
101
10
Kodijärve
11
Kokora
12
Kriimani
38
13
Kukulinna
6
14
Kurista
15
Käo
16
Laeva
23
17
Luke
18
Luunja
8
19
Meeksi
20
Meeri
55
21
Mäksa
6
22
Rannu
11
23
Reola
24
Rõngu
25
Saadjärve
26
Sootaga
27
Suure-Kambja
76
28
Suure-Konguta
3
29
Tammistu
30
Teedla
31
Uderna
32
Unipiha
33
Valguta
24
34
Vana-Kirepi
35
Vana-Kuuste
98
36
Vara
37
Vedu
38
Vesneri
39
Vorbuse
8
40
Väike-Konguta
41
Ülenurme
1
Kokku
538

ja kaitse staatus
Park on looduskaitse all (jah/ei)
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
Maastikukaitseala
Jah
Ei
Maastikukaitseala
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Ei
Jah
Ei
Ei
Jah

Allikas: Maa-amet, keskkonnaregister
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Lisa 3

Elektroonse koondtabeli seletuskiri

Lisa 4

Uurimus „Künnapuu Tartumaa mõisaparkides. Seisund ja soovitused.“ rajaneb
ajavahemikus 21.08.2017 kuni 28.10.2017 välitöödel käsitsi täidetud töölehtedel (näidis
Lisa 1). Välitööandmete töötlemiseks, säilitamiseks ja edasiandmiseks on töölehtede
andmed kantud tabelprogrammis OpenOffice Calc koondtabelisse (Lisa 5). Järgneb lühike
seletus andmete lugemise hõlbustamiseks.
Päise kirje „GPS-N“ tähistab tabelisse kantud üksikpuu asukoha põhjalaiust, kirje „GPS-E“
idapikkust. Maa-ameti kaardirakenduses vastavate koordinaatide leidmiseks tuleb
koordinaatide paneelis märkida ülalt teine valik „Geograafilised koordinaadid kk.nnnnn“.
Puude kõrgused on märgitud meetrites. Päise kirje „Iga (N, K, V)“ tähistab lühendatult
valikuid noor puu, keskealine puu, vana puu. Lühend „Ü 1,3m“ tähendab hindamislehele
kantud puu rinnasümbermõõtu, mis on antud sentimeetrites. Tähis „Võra Ø“ tähendab puu
võra keskmist läbimõõtu.
Puude harunemiskohtade kõrgused on antud maksimaalselt viienda harunemiseni
maapinnalt arvates. Harunemiskohtade kõrgused on eraldatud semikooloniga. Harude arv
harunemiskohas on antud murruna. Kui harusid pole üle kahe, on antud ainult
harunemiskoha või -kohtade kõrgus. Näiteks tähendab kirje „11; 14; 17“, et puu haruneb
11 meetri kõrgusel kaheks, tekkinud harudest üks haruneb omakorda 14 ja teine 17 meetri
kõrgusel. Teine näide: kirje „1,8/3; 3,5“ tähendab, et 1,8 meetri kõrgusel haruneb puu
kolmeks ning 3,5 meetri kõrgusel haruneb üks haru omakorda kaheks.
Mädanikutekitajate lühendid on toodud Lisas 2.
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Elektroonne koondtabel (CD)

Lisa 5
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