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Magistritöö käigus teostati kordusmõõtmised põllumajandusmaale rajatud hübriidhaavaistandike 51 püsikatsealal. 

Uuriti, kuidas saada hübriidhaavikutest maksimaalset puidu biomassi produktsiooni. Kordusmõõtmiste andmete 

põhjal analüüsiti hübriidhaavikute kasvukäiku erinevatel muldadel. Võrdluseks oli kasutada andmed samade 

püsikatsealade kohta 5- ja 7-aastaselt. Autor rajas Eesti esimese hübriidhaava harvendusraie katseala, et saada 

tulevikus andmeid hübriidhaavikute optimaalse tiheduse kohta. Hübriidhaava kahjustajate kirjeldamisel toetus 

autor  põdra ja metskitse osas bakalaureusetöös esitatud andmetele.  

Mõõdetud 12-aastaste hübriidhaabade kõrgused ulatusid kuni 20,5 meetrini. Parima  kultuuri keskmiseks 

kõrguseks oli 16,1 m. 12-aastaste puude rinnasdiameetrid ulatusid kuni 21 sentimeetrini. Dispersioonanalüüs 

kinnitas, et proovitükkide vahel on usaldatavad erinevused puude kõrgus- ja jämeduskasvus. Osadel proovitükkidel 

on kasv peale 7ndat aastat kiirenenud, osadel on kasv kulgenud alates 5ndast aastast ühtlase kiirusega. 

Proovitükkide vahel on toimunud ümberreastumisi kasvukiiruse osas.  

Kaheteistaasta vanuste hübriidhaavakultuuride keskmine puistu tagavara oli 57 m
3
/ha ja keskmine ühe puu maht 

0,057 m
3
. Võib prognoosida, et paremate hübriidhaavakultuuride lõppraie tagavaraks on Eestis 300–350 tm/ha. 

Hübriidhaavikute harvendusraieküpsust analüüsides selgus, et enamiku hübriidhaavikute rinnaspindala on väiksem 

harvendamist lubavast alammäärast.  

Töö raames kogutud 12-aastaste hübriidhaavakultuuride kasvuandmete põhjal uuriti, kas sarnased mullaeelistused 

on püsima jäänud mis olid 5- ja 7-aastaselt. Kõige paremat kõrguskasvu näitasid normaalsetel mineraalmuldadel 

leetunud muldade rühma kuuluvatel muldadel kasvavad puud. Kõige parema kasvuga oli selle rühma muldadest 

nõrgalt leetunud mullal kasvav hübriidhaavakultuur. Leetunud muldadele järgnevad küllastunud ja küllastamata 

gleimullad ning leetjad mullad. Vahemikus 7 kuni 12 aastat näitasid kõige suuremat kõrguse juurdekasvu 

gleimuldadel kasvavad hübriidhaavad. Kõige kesisem oli kõrguskasv rähksetel muldadel. Anormaalsetel 

mineraalmuldadel näitasid kõige paremat kõrguskasvu deluviaal- ehk pealeuhtemuldadel kasvavad 

hübriidhaavikud. Veerežiimist lähtudes oli kõige parem kõrguskasv gleistumistunnustega muldadel.  

Lähtudes mulla liigi põhjal prognoositavast metsakasvukohatüübist võib väita, et kõige enam asub katsealasid 

muldadel, millest kujuneb jänesekapsa metsakasvukohatüüp. Kasvukohatüüpide alusel kõrguse ja diameetri 

juurdekasvusid võrreldes selgus, et kõige parem oli 7- ja 12-aastaselt kasvukiirus naadi ja jänesekapsa  

kasvukohatüübis.  

Huumushorisondi tüsedus mõjutas positiivselt kõiki kasvutunnuseid, välja arvatud diameetri juurdekasvu, mis 

sõltus oluliselt puistu tihedusest. Peamistest toiteelementidest mõjutas puude kasvu kõige enam mulla fosfor. 

Endise maakasutuse käigus väetatud põllumuldade lämmastikuvaru ja kasvu vahel otsene seos puudus. Mulla pH 

ja kasvu vaheline negatiivne seos on vanemates puistutes veidi nõrgem. Vähenenud on mulla ülakihi 

veemahutavuse ning suurenenud alumise (50–75cm) mullakihi veemahutavuse positiivne mõju puude kasvule.  

Kokkuvõtteks võib väita, et hübriidhaavaistandike rajamist endistele põllumajandusmaadele võib Eesti mulla- ja 

kliimatingimustes jätkuvalt soovitada.  

Märksõnad: hübriidhaab, kiirekasvulised lehtpuud, endiste põllumajandusmaade metsastamine, 

puude kasvukäik, kasvukohatingimused 
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The aim of the present Master thesis was to study the growth and productivity of hybrid aspen plantations at 

different site conditions and to determine optimal site conditions and management practices which assure high 

biomass production. Re-measurements were made in 51 permanent experimental plots in 12-yr-old plantations and 

analysed together with earlier data from 5- and 7-yr-old plantations. The author established the first thinning trial 

of hybrid aspen in Estonia to obtain data about optimal stand density. Potential damagers of hybrid aspen were 

described on literature basis and regarding moose and roe-deer, data from author’s Bachelor study were used. 

The individual tree height and stem diameter at breast height (DBH) of 12-yr-old hybrid aspens reached 20.5 m 

and 21 cm respectively. Mean height of the best plantation was 16.1 m. Analysis of variance showed significant 

differences in height and DBH between experimental plots. In some plots growth rate had accelerated after 7th 

season while in others growth rate had remained constant since 5th season.  Changes in the ranking of plots by 

growth rate had occurred between the ages of 7 and 12 years. 

The mean yield of 12-yr-old plantations was 57 m
3
 ha

-1
 (max 130.7 m

3
 ha

-1
) and mean individual stem volume was 

0,057 m
3
. It can be predicted that the yield of the best plantations at felling age will be 300-350 m

3
 ha

-1
. Basal area 

of the studied hybrid aspen stands was usually lower than the critical level in the thinning normative for common 

aspen. However visual estimation of canopy closure and negative increment-density relation indicated that most of 

the stands require thinning to maintain high productivity at the age of 12 yrs.  

Soil-growth relations were analysed in 12-yr-old plantations and compared to earlier data from 5- and 7-yr-old 

plantations. Among normally developed soils, the best height growth rate was observed on Albeluvisols, followed 

by Gleysols and Luvisols. However, height increment between the ages of 7 and 12 years was the greatest on 

Gleysols. The slowest growth was on stony calcaric Cambisols and Leptosols. Within abnormally developed soils, 

fast growth rate was observed on deluvial soils. Regarding soil drainage, the fastest growth occurred on gleiyc 

soils.Based on soil type, in most of plots the predicted forest site type is Oxalis. The fastest growth in both 7- and 

12-yr-old plantations occurred in sites corresponding to Aegopodium and Oxalis forest site types.All growth traits 

were positively correlated with thickness of the humus horizon, as an exception DBH increment correlated with 

stand density. Among major mineral nutrients, phosphorus had the strongest effect on growth. No relation was 

observed between nitrogen pool of previously fertilised agricultural soils and growth rate of hybrid aspen. Negative 

relation between soil pH and growth became weaker with age. The positive effect of soil available water content 

on growth had weakened regarding the topsoil layer but strengthened in lower (50-75 cm) soil layer. 

To summarise, the establishment of hybrid aspen plantations on abandoned agricultural lands in Estonian 

conditions can still be recommended. 

 

Keywords: hybrid aspen, Growth and management of hybrid aspen stands,  Soil-growth 

relations 
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Sissejuhatus 

 

Hübriidhaaba (Populus x wettsteinii) kirjeldati esimest korda teaduslikult eelmise 

sajandi 20-ndatel aastatel. Hariliku haava ja ameerika haava ristandit on sellele 

järgnenud 90 aastaga küllaltki hästi tundma õpitud. Hübriidhaavast rääkides ei saa 

mööda vaadata ka tema lähtevanematest. Käesolevas magistritöös iseloomustatakse 

kirjandusele tuginedes ameerika haaba, harilikku haaba ja hübriidhaaba. Antakse 

ülevaade hübriidhaavikute rajamise ja kasvatamise ajaloost ja kogemustest Eestis.  

Hübriidhaavikuid on rajatud viimase 13 aasta jooksul Eestisse üle 700 hektari. 

Magistritöö koostamise ajaks on vanemad kultuurid 13-aastased ja seega kasvanud pool 

oma raievanusest, milleks Põhja-Euroopas soovitatakse 20-30 aastat (Tullus et al. 

2012). Esimene põhjalikum ülevaade hübriidhaabade kasvust Eesti tingimustes tugines 

5- ja 7aastastes kultuurides tehtud mõõtmiste analüüsil (Tullus 2010). Magistritöös 

esitatakse hübriidhaavakultuuride kasvukäigu ja seda mõjutanud tegurite analüüs 12-

aastastes kultuurides.  Kuigi hübriidhaab on tõestanud, et suudab näidata endistel 

põllumaadel märkimisväärset kasvu, pole kõikjal kasvunäitajad üheselt head olnud. 

Pikaajalise uurimistöö ülesandeks püsikatsealade võrgustiku alusel on välja selgitada, 

millistele muldadele on otstarbekas hübriidhaavikuid rajada ning millistele mitte, 

millised on hübriidhaava biomassi produktsiooni limiteerivad tegurid. Varasemate 

välitööde käigus on EMÜ metsakasvatuse osakonna kiirekasvuliste lehtpuude 

uurimisrühm määranud kõikide proovialade mullatüübid ja mulla toiteelementide 

sisaldused ning veemahutavused. 

Välitööde käigus kogutud andmete ning kirjanduse põhjal on uuritud parimaid 

hübriidhaaviku majandamise viise: kuidas tuleks maapind enne istutamist ette 

valmistada, kui suure tihedusega taimi istutada ning milliseid hooldetöid noortes 

kultuurides teha. 
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Hübriidhaavakultuuri rajamine on suur investeering, sellest tulenevalt tuleks rakendada 

kõiki võimalikke meetodeid, et kultuuri kaitsta. Hübriidhaaviku kui kapitali mahutamise 

viisi kõige suuremaks ohuks on meie fauna. Haava puit on toiduks ja elupaigaks 

paljudele putukaliikidele. Hübriidhaava võrsetest, lehtedest ja koorest peavad lugu 

põdrad, metskitsed, koprad, jänesed ja hiired. Rajatud hübriidhaavikute paremaks 

kaitsmiseks peame tundma potentsiaalseid kahjustajaid. Käesolevas uurimuses antakse 

ülevaade hübriidhaaba kahjustavatest liikidest, kahjustuse iseloomust ning ulatusest, 

tuginedes kirjandusele ja välitööde käigus tehtud vaatlustele. Kirjeldatakse nii biootilisi 

kui ka abiootilisi kahjustavaid tegureid. Kahjustajate kirjeldamisele lisaks antakse 

nõuandeid nende vältimiseks, kasutades selleks autori bakalaureusetöö käigus kogutud 

andmeid.  

Realiseerimaks hübriidhaava maksimaalset kasvupotentsiaali tuleks teostada neis 

harvendusraieid. Eestis teostati esimene hübriidhaaviku harvendusraie 2011. aasta 

kevadel Laaska hübriidhaavakultuuris. Eelpool mainitud raiet ja selle tulemusi 

kirjeldatakse antud töös. Kuna Eestis puuduvad pikaajalised kogu raieringi hõlmavad 

kogemused hübriidhaava kasvatamisel, esitatakse kirjanduse põhjal ülevaade 

naabermaades hübriidhaavikute hooldamisel tehtud tähelepanekutest.  

Tänapäeval on üha aktuaalsemaks muutumas biomassi ulatuslik kasutamine energia 

tootmiseks, mille põhjuseks on vajadus vähendada atmosfääri paisatava süsiniku hulka 

ning fossiilsete kütuste piiratud ressurss ja kallidus. Tuginedes eelmainitule, püütakse 

välja selgitada kõige otstarbekamad hübriidhaavikute majandamisviisid, et saada 

maksimaalsed kogused biomassi energia tootmiseks.  

 

Magistritöö peamised eesmärgid: 

1. Anda kirjanduse analüüsi põhjal ülevaade hübriidhaavikute kasvukäigust ja seda 

mõjutavate tegurite uuringutest Eestis ja lähemates geograafilistes piirkondades. 

 

2. Uurida, kas 5- ja 7aastaste kultuuride kasvuandmete põhjal tehtud järeldused 

hübriidhaavale sobilike mullatingimuste kohta peavad paika ka kaks korda 

vanemates istandikes. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks teostati kahe aasta 
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vältel välitöid, mille raames mõõdeti hübriidhaabade kasvunäitajad 51 

püsiproovitükil üle Eesti. 

 

3. Täiendada Eesti Maaülikooli metsakasvatuse osakonna kiirekasvuliste lehtpuude 

uurimisrühma andmebaasi hübriidhaava püsikatsealade kordusmõõtmisega, et 

oleks tagatud uuringute järjepidevus ka tulevikus kuni hübriidhaava raieringi 

lõpuni. Rajati Eesti esimene hübriidhaava harvendusraie katseala,  et saada 

tulevikus andmeid hübriidhaavikute optimaalse tiheduse kohta. 

 

Magistritöö peamiseks  hüpoteesiks oli, et  12 aastat pärast istandike rajamist võivad 

toimuda muutused nende kasvukiiruses ja mulla eelistustes. Kontrollimist vajas mulla 

toiteelementide sisalduse, pH ja mulla veemahutavuse mõju võimalik muutumine 

võrreldes 5- ja 7aastaste hübriidhaavikutega. 

Autor soovib tänada oma juhendajaid Arvo ja Hardi Tullust abivalmi suhtumise ja 

meeldiva koostöö eest. Lisaks tahab autor veel tänada Siirit, Edvardid, Olavit, Raidot, 

Indrekut, Raini ja Vallotit ning teisi, kes olid nõu ja jõuga abiks käesoleva töö 

valmimisel. 
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1. Materjal ja metoodika 

 

1.1. Uuritavad istandused 

 

Käesolevas magistritöös uuritakse puude kasvutunnuseid 12-aastastes 

hübriidhaavakultuurides. Kultuuride rajamisega tegi algust AS Metsind, metsaülem Ülo 

Reisneri juhtimisel 1999. aastal. Kultuurid rajati ühe- aastastest mikropaljunduse teel 

toodetud taimedest. Kasutati 27 erinevat klooni (C05-99-8 kuni C05-99-34). Keskmiselt 

istutati ühes kultuuris 15 erinevat klooni. Istutusmaterjal pärines Soomest ning need 

kloonid saadi 1950-ndate aretustöö tulemusena (Tullus et al. 2007). Kloonide 

vanematest Populus tremula pärines Soomest, Populus tremuloides Kanadast ja USA 

põhjaosast (Yu ja Pulkkinen 2003). Esialgu plaaniti 5 aasta jooksul (1999-2003) 

istutada Eestisse ligikaudu 1,7 miljonit taime, mille tulemusel oleks tekkinud umbes 

1100-1400 ha hübriidhaavakultuure, kuid need eesmärgid jäid täitmata. 2002. aasta 

sügiseks oli rajatud üle Eesti umbes 490 ha katsekultuure ja 2005. aasta sügiseks oli 

hübriidhaaba istutatud 700 hektarile (Tullus et al. 2007). Praeguseks hetkeks on kõige 

vanemad istandused 13-aastased. 1999. aastal rajati 14 hübriidhaava katsekultuuri 

kaheksasse maakonda. Peamiselt istutati Eesti kaguossa, kuna selles piirkonnas esines 

rohkem põllumajanduslikust tootmisest välja jäänud endisi põllumaid, maastik on seal 

suurema liigestatusega ja esineb ka rohkem sobivaid muldasid (Reisner 2001). 2002. 

aastal ühines AS Metsind AS-ga Mets ja Puu. 2005. aastani töötas antud firma AS Mets 

ja Puu nime all, siis muudeti nimi aga AS Metsäliitto Eesti-ks. 2006. aastal ostis Södra 

Metsad OÜ Metsäliittolt 5000 hektarit metsaalasid, mille hulka kuulusid ka 

hübriidhaavakultuurid (Soe 2006). Magistritöö koostamise ajal kuulusid kõik uuritud 

hübriidhaavakultuurid Södra Metsad OÜ-le.  

Enamuses istandikes istutati taimed 3 meetriste vahedega küntud vagude põhja, 

vähesemal määral istutati täiskünnile ja künniviilule või ettevalmistamata heinamaale 
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(Reisner 2001). AS-i Metsind andmetel varieerus istutatud haavataimede algkõrgus 

vahemikus 30-120 cm, olles valdavalt 45-60 cm (Vares et al. 2003 ). 

Antud tööks vajalikud andmed koguti 12-aastastest istandustest 51 püsiproovitükilt. 

Enamus proovitükke asub Lõuna- ja Kagu-Eestis (joonis 1). 

 

 
Joonis 1. Mõõdetud hübriidhaavakultuuride paiknemine  

 

1.1.1. Kasvukäigu proovitükid 

 

Hübriidhaabade kasvukäigu uurimiseks võeti vaatluse alla 1999. ja 2000. aastal. rajatud 

istandikud. Nendesse istandikesse oli EMÜ metsakasvatuse osakonna kiirekasvuliste 

lehtpuude uurimisrühm rajanud eelnevalt 2003. ja 2004. aastal 51 püsiproovitükki 

(Tullus 2010). Proovitükkide asukohad valiti selliselt, et nad võimalikult hästi 

iseloomustaksid antud kultuuri kasvutingimusi. Juhul, kui puude kasv ühe kultuuri eri 

osades oli märgatavalt erinev, rajati ühte kultuuri mitu proovitükki. Viimati teostati 

mõõtmisi kõigil 51 proovitükil siis, kui puud olid 7 aasta vanused (Tullus 2010). 

Kõigi proovitükkide pindala on 0,1 ha. 45 proovitükki on ringikujulised (raadius 17,84 

m) ja 6 proovitükki on ristkülikukujulised (25 x 40 m). Proovitükkide keskpunktid on 

looduses märgistatud metallist või puust tokiga. Käesoleva töö raames uuendati 

vajadusel proovitükkide tähiseid. Igalt ringproovitükilt mõõdeti proovitüki keskkohale 
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kõige lähemal olevatest ridadest 20 puu kõrgus ja rinnasdiameeter. Kümme puud 

mõõdeti ühelt poolt keskkohta asetsevast kahest reast ja kümme teiselt poolt. Igast reast 

mõõdeti 5 puud. Kuue proovitüki puhul oli tegemist nummerdatud puudega 

proovialadega, kus mõõdeti kõik 0,1 ha alal kasvavad hübriidhaavad. Igal proovitükil 

mõõdeti puude kõrgus (0,1 m täpsusega) ja tüve rinnasdiameeter (0,1 cm  täpsusega).  

Puude kõrguse mõõtmiseks kasutati Vertex IV kõrgusmõõtjat ja rinnasdiameetri 

mõõtmiseks kluppi. Lisaks loeti üle kõik elusad puud, mis jäid 0,1 ha proovitüki 

piiresse. Ringproovitükkide välispiiride kindlakstegemiseks kasutati Vertex IV 

kõrgusmõõtja kauguse määramise funktsiooni. Kõik mõõtmised teostati pärast 

intensiivse kasvuperioodi lõppu. 1999. aastal rajatud haavikutes teostati mõõtmised 

2010. aasta sügisel ja 2000. aastal rajatud haavikutes 2011. aasta sügisel. Mõõdetud 

puud tähistati plastikust numbrisiltidega.  

 

 

1.1.2. Harvendusraie katseala 

 

Tartumaal Laaska hübriidhaavakultuuris rajati 2011. aasta kevadel 0,18 ha (40 x 45 m) 

suurune harvendusraie näidis-katseala. Enne raiet mõõdeti kõigi puude 

rinnasdiameetrid. Raiesse minevad puud tähistati. Peale raiet mõõdeti 35 raiutud puu  

diameeter tüükalt, rinnasdiameeter ja diameeter poole puu kõrguselt ning puu kõrgus.  

 

 

1.1.3. Andmetöötlus 

 

Välitöödel kogutud andmed sisestati MS Excel keskkonda, kus toimus nende edasine 

statistiline analüüs. Iga proovitüki puude kõrguse ja rinnasdiameetri iseloomustamiseks 

arvutati järgmised statistilised karakteristikud: aritmeetiline keskmine, suurim väärtus, 

väikseim väärtus, keskväärtuse 95%-lised usalduspiirid, dispersioon, standardhälve, 

standardviga ja variatsioonikoefitsient (keskmine/st.hälve *100). 
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Üksikpuude tüvemaht leiti H ja D kaudu selleks kirjanduses esitatud valemi (Rytter ja 

Stener 2005) abil. Kultuuri hektaritagavara (tm/ha) leiti, korrutades keskmise mõõdetud 

puu tüvemahu puistu tihedusega. 

Ühefaktorilise dispersioonanalüüsiga kontrolliti, kas puude kasvutunnuste (H ja D) 

hajuvus on juhuslik või sõltub proovitükist. Proovitüki mõju suuruse hindamiseks 

arvutati karakteristik eta-ruut (eta-ruut=SSfaktor/SSkogu). 

Lisaks 12-aastastes kultuurides mõõdetud kasvutunnustele, kasutati andmete 

analüüsimisel kiirekasvuliste lehtpuude uurimisrühma andmebaasist võetud samade 

proovitükkide seitsme aasta vanuses kogutud mõõtmisandmeid. Nende põhjal arvutati 

kõigi kasvutunnuste viimase viie aasta juurdekasvud. Kõrguse ja rinnasdiameetri 

hajuvusdiagrammile ning kasvukäigujoonistele kanti ka 5-aastaste puude 

mõõtmisandmed. 

Töös kajastatakse läbivalt kolme peamist kasvutunnust: kõrgus (H), tüve 

rinnasdiameeter (D), tüvede hektaritagavara (M). Tunnustele on lisatud alaindeksina 

vanus (7 või 12), juurdekasvu tähiseks on delta (Δ). 

Üksikpuude kõrguse ja diameetri vahelist seost 12-aastastes kultuurides analüüsiti 

lineaarse regressioonanalüüsiga, võrdluseks esitati vastavad seosed ka, 5- ja 7-aastaste 

puude andmetega. 

Proovitükkide keskmiste kasvutunnuste vahelisi seoseid analüüsiti 

korrelatsioonimaatriksi abil. 

Kasvutunnuste ja mullarühmade ning mullaomaduste vaheliste seoste leidmisel kasutati 

proovitükkide keskmisi kasvunäitajaid, analüüsist jäeti välja kuus proovitükki, kus 

puude kasvu oli oluliselt mõjutanud metsloomakahjustus. Seega analüüsiti kasv-muld 

seoseid 45 proovitüki andmetega. 

Mullatingimuste iseloomustamiseks kasutati uuritud proovitükkidel kiirekasvuliste 

lehtpuude uurimisrühma poolt aastatel 2005-2007 läbi viidud mullamonitooringu 

andmeid. Iga proovitüki kohta olid teada järgmised näitajad: mullaliik, 

huumushorisondi tüsedus, happelisus (pHKCl), peamiste toitainete (N, P ja K) varud ja 

suhted (N/P, N/K), 75 cm tüseduse mullakihi taimede poolt omastatava vee mahutavus. 
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Mullatingimuste mõju analüüsimisel rühmitati mullad lähtudes mullaliigist, 

niiskusrežiimist ja mullaliigile vastavast metsakasvukohatüübist (Kõlli 2002; Lõhmus 

2006; Astover et al. 2012).  

Et uurida, kas ja kuidas on viie aasta jooksul (vanuses 7 kuni 12 aastat) muutunud mulla 

ja puude kasvu seosed. arvutati mõlemas vanuses kõigi proovitükkide suhtelised 

kõrgused (Hs = Hproovitükk/Hkeskmine * 100). Seejärel leiti suhtelise kõrguse muutus 

viie aasta jooksul ΔHs = Hs12 – Hs7 . 

Korrelatsioon- ja dispersioonanalüüsi tulemuste hindamisel kasutati olulisuse nivood α 

= 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

1.2. Hübriidhaava ja lähteliikide üldiseloomustus 

 

1.2.1. Harilik haab 

 

Harilik haab (Populus tremula L.) kuulub sugukonda pajulised (Salicaceae). 

Sugukonnas on kolm perekonda. Nendest olulisemad on perekonnad pappel ning paju. 

Harilik haab kuulub perekonda pappel. Perekond pappel jaguneb omakorda viieks 

sektsiooniks (Turanga, Populus, Aigeiros, Tacamahaca, Leucoides). Sektsioon Populus, 

kuhu kuulub ka harilik haab, jaguneb kaheks alamsektsiooniks. Nendeks on 

alamsektsioonid Populus ja Trepidae. Viimasesse kuulub ka harilik haab (Tamm 2000). 

Harilik haab võib kasvada kuni 30 meetri kõrguseks puuks. Tüve läbimõõt võib olla 

kuni 1 m. Tüvi on sirge, väikese koondega ja silinderjas. Eesti kõige jämedam haab 

kasvab Jõgevamaal Pikknurme metsas. Antud puu rinnasümbermõõt on 431 cm (Relve 

2005). Kõige kõrgem teadaolev puu kasvab aga Tartumaal Meeksi vallas Järvselja 

metskonnas ning kõrgust oli tal 2003. aastal 40 meetrit (Relve 2007). Koor on tüve 

ülemises osas rohekas, rohekashall või hallikas. Alumises osas on koor tumehall,  püsib 

kaua sile, hiljem sügavate pikki rõmedega. Võra on harilikul haaval lai, munajas või 

ümarovaalne kuni laisilinderjas. Oksi on võras võrdlemisi harvalt, need on tugevad ning 

neil on rohkesti lühi- ja pikkvõrseid. Puistus laasub harilik haab kiiresti ja kõrgelt. 

Noored võrsed on paljad, harvem karvased, läikivad ja pruunid. Pungad on 

piklikmunajad, vaigused, terava tipuga, pruunid ja läikivad. Ladvapung on koonusjas 

(Laas 1987). 

Lehed on peaaegu ümmargused või ümarrombjad. Läbimõõt on lehtedel 3-5 (7) cm. 

Lehtede servad on kas jämedalt tömpsaagjad või laineliselt täkilise servaga. 

Vesivõsudel ja noortel võrsetel on lehed märksa suuremad. Lehed on 

kolmnurkjasmunajad, teravneva tipuga, paljad ning sirge või nõrgalt südaja alusega. 

Haab lehtib harilikult mai keskel. Alguses on lehed kollakaspunased. Sügisel on eriti 
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noortel puudel lehed erepunased (Laas 1987) Haavalehtedele on iseloomulik lehtede 

värisemine. Lehe liikuvust põhjustab selle kuju. Lehe laba ja vars on sama pikad ning 

arvatakse, et tänu värisemisele suudab leht paremini päikest püüda. Teise oletuse järgi 

aurab sellisel viisil lehe pinnalt rohkem vett ja seetõttu saab haab koos rohkema veega 

mullast kätte ka rohkem toitaineid (Relve 2007). 

Harilik haab on kahekojaline puu. Emas- ja isasõied asuvad eri puudel. Kuigi tegemist 

on kahekojalise puuga, võib esineda juhuseid, kus emas- ja isasurvad asuvad samal puul 

(Tamm 2000). Õitsemine toimub Eestis aprilli lõpus või mai alguses, enne lehtede 

puhkemist. Tume purpurpunased isasurvad on 7-8 cm pikad. Vähem eredad emasurvad 

on kuni 12 cm pikad ning rippuvad. Emakasuudmed on purpurjad. Viljad valmivad 

juuni lõpus või juuli algul. Valmides pakatab  kupar kaheks pooleks, kust väljuvad 

karvatutiga varustatud seemned. Rohkem esineb isas- kui emasisendeid. Nende 

vahekord puistus võib olla kuni kaks korda suurem isaspuude kasuks. Hariliku haava 

1000 seemne mass on 0,10- 0,13 g. 

Tõusmed tärkavad harilikul haaval 1-2 päeva pärast külvi. Värskelt valminud 

haavaseemnete idanevusprotsent on kõrge (85-100%). Haava seemnete väikeste 

mõõtmete tõttu on ka tõusmed alguses väga nõrgad. Nende hävimist võib põhjustada 

isegi tugev vihm. Eriti ohtlik on tõusmetele rohttaimede konkurents (Tamm 2000). 

Idulehed on ümmargused ja  lühikese rootsuga. Esmased lehed on ovaalsed, vastakud ja 

terveservalised. Järgmised lehed on teravneva tipuga, vahelduvalt ning saagja servaga. 

Esimesel aastal kasvavad tõusmed aeglaselt, kuid järgnevatel aastatel kasvukiirus 

suureneb. 10-15 aasta vanuselt võib hariliku haava kasv olla rohkem kui 1 m aastas. 30-

40 aastaselt juurdekasv langeb märgatavalt ja 50-60 aastaselt jääb juba võrdlemisi 

väikeseks. Harilik haab ei ole pikaealine puu, tema iga ulatub tavaliselt 80-100 aastani. 

Harva leidub 150-160 aasta vanuseid puid. Viljakandvus algab 15-30. eluaastal ning 

kordub peaaegu iga aasta.  

Kännuvõsu annab haab ainult noores eas ning üle 20-40 aasta vanused puudel seda 

enam ei esine. Küll aga annavad vanemad isendid rohkesti juurevõsusid. Eriti suur on 

juurevõsude produtseerimine pärast raiet. Vana metsa all tekkinud juurevõsu hävib 

valguse puudumise tõttu kiiresti. Juurevõsudega suudab üks vana puu hõivata 1000-

1200 m
2 

suuruse ala. Kõige rohkem võsusid tekib juba 1,1-2 cm sügavusel asuvatel 

juurtel (Tamm 2000). Sellest tulenevalt piisab vähestest haavapuudest, et pärast raiet 



 17 

tekiks haava ülepinnaline juurevõsu. Tegemist ei ole metsamajanduses kasuliku 

nähtusega, kuna see võib põhjustada väärtuslikemate liikide väljatõrjumist.  

Harilikul haaval on hulganisti kahjustajaid. Kõige sagedasemaks neist on seenhaigused, 

peamiselt haavataelik. Seetõttu on harilikust haavast tarbepuidu väljatuleku protsent 

väike. Eriti tagasihoidlik on see vegetatiivselt tekkinud puistutes. 

Hariliku haava areaal on suur, kasvades kogu Euroopas, Aasias (kuni Amuurimaani) 

ning Põhja-Aafrikas. Areaali põhjapiir ulatub 71. põhjalaiuskraadini. Kaukaasias kasvab 

kuni alpi aasadeni.  

Kliima suhtes on haab vähenõudlik. Külmakindel liik. Külmuda võivad mõndadel 

juhtudel juurevõsu mittepuitunud kasvud. Tegemist on valguslembelise liigiga, seetõttu 

laasub kiiresti ja hästi. Mitmete näitajate võrdlemise tulemusena on tõestatud, et ta on 

valguse suhtes nõudlikum kui arukask (Tamm 2000). Hooldusraietele reageerib  

juurekasvu suurendamisega. Juurestik on haaval suhteliselt pinnalähedane. 

Harilik haab on mullastiku suhtes nõudlik, eelistades kasvada värsketel viljakatel 

huumusrikastel nõrgalt leetunud või nõrgalt karbonaatsetel saviliiv- ja liivsavimuldadel. 

Soostunud kasvukohtadel tavaliselt ei kasva.  

Harilik haab on hajulisooneline, maltspuiduline puu. Puit on ühtlaselt valge, üsna nõrga 

roheka jumega. Esineb sageli punakaspruuni või hallikaspruuni väärlülipuitu. Kitsaste 

piirjoontega aastarõngad on hästi eristatavad. Rist- ja tangensiaallõikes ei ole säsikiired 

nähtavad, radiaallõikes esinevad nad läikivate ribadena. Väärsäsid esinevad 

helepruunide joonte või täppidena. Puidusüü on sirge, kiulise ja ühtlase tekstuuriga. Puit 

on pehme, võrdlemisi kerge, habras, kergesti lõhestatav, hästi töödeldav, kuivalt 

küllaltki tugev, kõva ning vastupidav. Tihedus on 450-480 kg/m
3
. Puitu kasutatakse 

paberi-, tselluloosi-, tuletiku-, pliiatsi- ja vineeritööstuses. Lisaks leiab puit kasutust 

kastilaudadena, sauna lavalaudade ja vooderdusmaterjalina leiliruumides, 

katuselaastudena ning puunõude valmistamisel. Lisaks on harilik haab metsaelustiku 

ning selle liigirikkuse säilitajaks, kuna vanad puud pakuvad elupaika paljudele 

haruldastele ja ohustatud imetajatele, putukatele ja lindudele (Sibul 2009). 

Koore järgi eristatakse harilikul haaval sageli kahte vormi. Neist esimene on tumeda 

(halli) kooreline ja teine heleda (rohelise) kooreline. Rohelise koorega vorm on kiirema 

kasvuga, sirgema tüvega ja eelistatavam metsakasvatuses. Koore värvus sõltub suuresti 
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ka kasvukoha headusest. Toitainerikkamal, viljakamal mullal on puud parema kasvuga 

ja seega on ka samade mõõtmetega puudel koor heledam.  

Eristatakse triploidset ja diploidset harilikku haaba. Triploidse kromosoomistikuga 

haavad (3n=57) on kiirema kasvuga ning mädanikule vastupidavamad kui diploidne 

haab (2n=38) (Tamm 2000). Esimesed triploidsed haavad avastati 1935. aastal Rootsis. 

Tegemist oli erakordselt suurte haabadega, mille kromosoomistiku arvu määramise 

tulemusena leiti, et tegemist on haava triploidse vormiga. Suuruse tõttu nimetati neid 

puid hiidhaabadeks (Populus tremula f. gigas). Eestis leiti esimesed triploidsed haavad 

1968. aastal Pikknurme metskonnast. Paremate haavikute ülevaatamisel selgus, et 

puistud, kus kasvavad triploidsed haavad, kuuluvad takseernäitajatelt Eesti 

rekordhaavikute hulka, nt Järvseljal kasvav „Haavametsa haavik“ (Vardja et al. 2004). 

Aastaraamat Mets 2009 andmetel on haavikute osa Eesti riigimetsades pindalalt 3,2% ja 

erametsades 4,9%. Tagavaralt moodustavad haavad nii riigi- kui ka erametsadest 7,6%. 

 

 

1.2.2. Ameerika haab 

 

Ameerika haab (Populus tremuloides Michx.) kuulub sugukonda pajulised (Salicaceae), 

perekonda pappel, sektsiooni Populus ning alamsektsiooni Populus. 

Ameerika haab on kuni 30 (36) m kõrgune puu. Puu läbimõõt võib olla kuni 0,9 m. 

Ameerika haab on harilikule haavale bioloogiliste omaduste poolest väga sarnane. 

Uurimised DNA tasemel on näidanud, et erisused ameerika haava ja hariliku haava 

vahel võivad olla isegi väiksemad kui liikide-sisesed. Need kaks liiki on äärmiselt 

sarnased. Neil on ühesugune elutsükkel, sarnane välis- ja siseehitus, füsioloogia, 

paljunemisbioloogia, lähedased kasvunäitajad, puiduomadused ning isegi 

eelsoodumused putukkahjurite rüüstele ja seenhaigustele (Tamm 2005). 

Lehed on ameerika haaval 4-8 cm pikad, ümmargused, munajad või ovaalsed. Tipp on 

lehel sirge või nõrgalt südaja alusega. Lehed on värvuselt rohelised, valkjate roodudega, 

korrapäraselt peene saagja servaga ning alt nõrgalt sinakasrohelise varjundiga. 

Ameerika haava koor on enamasti sile, kuid võib olla vanemas eas ka rõmeline. 

Värvuselt on ameerika haava koor rohekasvalge, kollakasvalge, kollakashall või 

hallikas. Rohelise värvuse haava koorele annab klorofüll. On kindlaks tehtud, et 
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klorofüll haava koores on fotosünteetiliselt aktiivne ning see võimaldab suurendada puu 

varustatust süsivesikutega 1–2% (Tamm 2005). 

Ameerika haab on kahekojaline puu. Isas- ja emaspuude vahekord küpses puistus on 

tavaliselt 1:1. Mõnede ekspertide arvates on see suhe aga 3:1 isaspuude kasuks. 

Rikkalikud seemneaastad korduvad ameerika haaval nelja-viie aasta tagant. 

Seemneaastal võib küps puu produtseerida kuni 1,5 miljonit seemet, kuid sellest 

hoolimata uueneb ameerika haab nagu harilik haabki peamiselt juurevõsude abil. 

Nagu ka harilikul haaval on ka ameerika haaval triploidne vorm. Mõlema liigi 

triploidsed vormid on kiiremakasvulised kui diploidsed vormid. Ka on ameerika haava 

triploidsel vormil puidu tihedus suurem, kuid tselluloosi ja ligniini sisaldus on sarnane 

diploidsele vormile (Tamm 2005). 

Ameerika haava kodumaaks on Põhja-Ameerika, kus ta on üks ulatuslikuma areaaliga 

puuliike. Tema areaal ulatub Põhja-Lõuna suunas Alaskast kuni Mehhikoni ning Ida-

Lääne suunas Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini. Eriti ohtralt esineb teda Suure 

Järvistu piirkonnas USA-s Minnesota, Michigani ja Wisconsini osariigi territooriumil. 

Seal katavad haavaenamusega metsad umbes veerandi metsamaast. Ameerika haab võib 

kasvada nii merepinna tasemel lauskmaal kui ka 3700 m kõrgusel mägedes. Mägedes 

jääb ta madalaks ning kasvab enamasti koos engelmanni kuuse (Picea engelmannii) ja 

painduva männiga (Pinus flexilis). Võib kasvada väga erinevates kooslustes, kuid eriti 

tuntud on ta seguliigina kuuse- ja nulumetsades Kaljumäestiku piirkonnas. 

Lehtpuupuistutes kasvab haab koos paberikase (Betula papryifera), suhkruvahtra (Acer 

saccharum) ja punase vahtraga (Acer rubrum). Põhja-Ameerika kesk- ja idaosas kasvab 

ameerika haab ka puhtpuistuna. Kasvukohtadest eelistab siiski parasniiskeid või veidi 

niiskemaid alasid. Meie kliimas külmakindel (Tamm 2005). 

Ameerika haab annab kergesti ristandeid samasse sektsiooni kuuluvate paplitega. Eriti 

hästi annab ta hübriide hõbepapliga (Populus alba). Kasutatakse ka lähteliigina 

puuliikide aretusprogrammides. Tema ristamisel hariliku haavaga saadi hübriidhaab 

(Tamm 2005). 
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1.2.3. Hübriidhaab 

 

Üheks meetodiks puude kasvukiiruse suurendamisel, puidu omaduste parandamisel ning 

haigustele ja kahjuritele vastupidavuse tõstmisel on ristamine ehk hübridiseerimine. 

Kuna haavad on liigisiseselt väga suure geneetilise varieeruvusega, saab neid 

valikuliselt aretada, kloonida ning läbi viia liikidevahelist ristamist (Li 1995). 

Hübriidhaab saadakse hariliku ja ameerika haava ristumisel või ristamisel. Hübriidhaaba 

kirjeldas esimesena Austria taimearetaja Wolfgang von Wettstein 1920-aastate algul 

Münchebergi taimearetusjaamas Saksamaal (Vares et al. 2003). 

Morfoloogiliselt ja bioloogiliselt sarnaneb hübriidhaava esimene põlvkond ameerika 

haavaga. Lehed on hübriidhaaval paljad, ümarad või munajad, saagja servaga, 

teravatipulised. Võrreldes hariliku haavaga on hübriidhaava tüvi heledama ja siledama 

koorega. Üldiselt ei tehta hübriidhaava puhul vahet, kumb lähteliikidest on olnud ema- 

ja kumb isapuuks. Euroopas on levinud variant, kus hariliku haava emaõisi on 

tolmeldatud ameerika haava õietolmuga. Kanadas ja Ameerikas on asi vastupidi. 

Kohaliku hariliku haava kasutamine emapuuna suurendab hübriidi külmakindlust (Li et 

al. 1998). Hübriidhaava kiiremat kasvukiirust põhjendatakse osaliselt tema pikema 

kasvuperioodiga. Kevadel algab hübriidhaava kasv umbes nädal aega varem kui 

harilikul haaval. Sügisel varisevad lehed umbes kuu aega hiljem kui harilikul haaval. 

Lõuna-Soomes on leitud, et hübriidhaava kasvuperiood vältab 143-158 päeva, harilikul 

haaval umbes 112 päeva (Yu et al. 2001). Hübriidhaava kiiremat kasvu põhjendatakse 

lisaks ka geneetilise heteroosi efektiga.  

Looduslikes tingimustes paljuneb hübriidhaab peamiselt vegetatiivselt juurevõsude abil. 

Selline looduslik protsess on leidnud kasutamist praktilises metsanduses. Pärast 

lageraiet saab uue hübriidhaaviku juurevõsudest. Ühe kultuuri kohta on hübriidhaab 

võimeline andma vähemalt kaks raieringi. Pikemaajalisi vaatlusi metsateaduses 

kasutada ei ole. Kuna hübriidhaava õitsemisperiood esimeses põlvkonnas langeb 

rohkem kokku ameerika haava omaga, siis on hübriidhaava ja hariliku haava looduslik 

ristumine üsna vähetõenäoline. (Vares et al. 2003) 

Hübriidhaava kiire kasv ei põhjusta puidukiudude suurenemist (Ilstedt ja Gullberg 

1993). Hübriidhaava puidukiud on võrreldes hariliku haavaga suhteliselt väikese 

läbimõõduga, lühikesed ja õhukeste seintega. Kui harilikul haaval on puidukiudude 
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pikkus vahemikus 0,82-1,19 mm (keskmine 0,99 mm), siis hübriidhaaval jäävad 

puidukiudude pikkused vahemikku 0,62-1,12 mm (keskmine 0,86 mm) (Ilstedt ja 

Gullberg 1993). Samas sõltuvad haava puidukiudude mõõtmed puu kasvukohast, 

vanusest ja puu osast (Ranua 2002). Hübriidhaava lühikesed puidukiud koos okaspuu 

pikkade kiududega annavad ajalehepaberile parema vastupidavuse ja läbipaistmatuse 

väiksema materjalikulu juures (Ranua 1999). Kuna haavapuit on hele, siis kulub paberi 

tootmiseks ka vähem pleegitusainet. Hübriidhaava puit sisaldab vähe ligniini ja palju 

polüsahhariide (hemitselluloosi ja tselluloosi), seega on see sobiv nii keemiliseks kui ka 

mehaaniliseks töötlemiseks (Vares et al. 2003).  

Soomes kasvab harilik haab 40-50 aastaga enamasti 20 meetri kõrguseks ja tema 

hektaritagavara on selleks ajaks 300-350 tm. Hübriidhaab on saavutanud sama taseme 

25 aastaga. Hübriidhaava eeliseks okaspuuliikide ees on, et ta ei nakatu endistel 

põllumaadel juurepessu ja tema toitainerikas lehevaris suurendab mulla viljakust (Holm 

2002). 
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1.3. Hübriidhaavikute rajamine ja majandamine  

 

1.3.1. Hübriidhaavikute rajamine 

 

Hübriidhaaba tuleks eelkõige istutada põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud 

aladele. 2006. aastal oli haritava maa pindala Eestis poole väiksem kui 15 aastat tagasi. 

Ainuüksi Tartumaal on hübriidhaava kasvatamiseks sobivaid kasutusest välja jäänud 

pindasid 13 140 ha jagu ning osaliselt kasutusest välja jäänud pindasid 4211 ha (Kukk 

et al. 2009). Metsamaal tuleks eelistada kodumaiseid puuliike. Hübriidhaava istutamisel 

kasutatakse mikropaljunduse teel saadud taimi. Istandiku algtihedus on soovitavalt 

1000-1400 taime hektari kohta. Algtihedus on seega 2-4 korda väiksem kui kodumaistel 

puuliikidel metsakultuuri rajades.  

Enne istutamist tuleb maapind ette valmistada täiskünni või 3–meetrise 

 vahemaaga vagudena. Haavad istutatakse kas vao põhja või liigniiskuse korral 

künniviilule. Võib istutada ka künniviilu nõlvale, nii jääb taimest ühele poole vaopõhja 

mineraalmulla riba ja teisele poole ümberpööratud kamar.  

Kuna mikropaljundatud taimed on kallid, tuleks eesmärgiks seada, et võimalikult palju 

istutatud puudest saavutaksid paberipuu mõõtmed. Selleks tuleks istutatud puid kaitsta 

hiirte, jäneste, metskitsede ja põtrade eest. Hiirte kahjustusi aitavad vältida plastiktorud, 

mis hiljem puu jämedamaks kasvades ise lagunevad. Metskitsede ja jäneste eest 

pakuvad kaitset torudest kõrgemale ulatuvad kaitsevõrgud. Põtrade eest kaitseb kindlalt 

ainult aia ehitamine (Vares et al. 2006).  
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1.3.2. Hübriidhaavikute majandamine  

 

Kuna hübriidhaaba istutatakse rohkem viljakatele põllumaadele, siis tuleb arvestada, et 

ka rohukasv on viljakal mullal intensiivsem. Nendest põhjustest tulenevalt peaks 

vastavalt vajadusele noortes hübriidhaavikutes niitma ka noori puukesi lämmatavaid 

rohttaimi.  

Harvendusraieid saab hübriidhaavikus teha mitmel erineval moel. Järgnevalt 

kajastatakse kahte võimaliku viisi, mida on Rootsis katsetatud. Hilisemas tekstis 

tutvustatakse ka Eesti hübriidhaavikus tehtud harvendusraiet ja selle tulemusi. 

Rootsi katses vaadeldud kultuurid asusid Lõuna-Rootsis. Nagu eelpool mainitud, tehti 

seal kahte erinevat tüüpi harvendusraiet. Nendeks olid nn. tavapärane harvendusraie ja 

suure raiekraadiga harvendusraie. Tavapärase harvendusraie puhul tehti esimene raie 

10-11- aastases, teine 15-16- aastases ja kolmas ~20- aastases haavikus. Hektaril algselt 

kasvanud 1100-1200 puust jäi pärast esimest raiet järele 800-900 puud, pärast teist raiet 

500-600 ning pärast kolmandat raiet 350-400 puud. Suure raiekraadiga harvendusraie 

puhul tehti esimene raie 10-11- aastases ja teine 16-17- aastases haavikus. Hektaril 

algselt kasvanud 1100-1200 puust jäi pärast esimest raiet järele ~700 puud ning pärast 

teist raiet ~400 puud (Rytter ja Stener 2005).  

Katsetest selgus, et erinevad harvendusstrateegiad mõjutasid kindlasti jooksva aasta 

juurdekasvu. Harvenduse mittetegemine andis kõige suurema juurdekasvu, kuid isegi 

suure raiekraadiga harvendusraiega hooldatud haavikus võib 20-25- aastase raieringi 

juures keskmine aastane juurdekasv olla 20 m
3
 hektari kohta. Sellise harvenduseraie 

viisi puhul kaotatakse kõigest 1-2 m
3
 hektari kohta võrreldes tavapärase 

harvendusraiega. Harvendusraiet mitte tehes on puude diameetrid väiksemad, kuigi 

suure raiekraadiga harvendusraie puhul kaotatakse puidu koguses, saadakse suurema 

diameetriga puid, mille suurem turuväärtus kompenseerib kaotatud koguse (Rytter ja 

Stener 2005). Puidu väärtust aitab suurendada kindalasti ka laasimine. Kuigi tegemist 

on aeganõudva protsessiga tasub vaev end tulevikus ära. Katsed näitavad , et 

hübriidhaavakultuuris tihedusega 1300 puud hektaril ühe hektari kasvavate puude 

laasimiseks kahe meetri kõrguseni kulub ligi 20 tundi ehk kolm tööpäeva (Jänes 2009). 
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1.3.3. Hübriidhaavikute majandamine lühikese raieringiga 

 

Tänapäeval on üha aktuaalsemaks muutumas biomassi ulatuslikum kasutamine energia 

tootmiseks. Selle põhjuseks on vajadus vähendada atmosfääri paisatava süsiniku hulka 

ning fossiilsete kütuste piiratud ressurss ja kallidus. Eesti Keskkonnastrateegia aastani 

2030 näeb ette väikese keskkonnakoormusega jätkusuutlike tootmistehnoloogiate 

laialdasemat kasutamist. Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava 

aastani 2015 nägi ette, et aastaks 2010 pidi taastuvenergia osakaaluks olema 5,1%. 

Aastaks 2020 näeb sama arengukava ette, et taastuvelektri osakaal Eestis on kuni 10% 

bruto elektritarbimisest. Arengukavas on kirjas veel, et eelpool mainitud eesmärkide 

saavutamiseks tuleb taastuvenergia tootmisseadmetesse investeerida 2–4 mld krooni 

ning maksta taastuvenergia ostukohustuse raames 90–144 mln krooni aastas (Kütuse- ja 

energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015). Eelnevast lähtudes tekib 

küsimus, kuidas sobib hübriidhaab biomassi tootmiseks? Eestis rajati esimene antud 

teemat käsitlev katseala Sika hübriidhaavakultuuri alles paar aastat tagasi. Kuna antud 

katsealalt veel tulemusi ei ole, tuleb tugineda jällegi Rootsi kogemustele. Järgnevalt 

kajastataksegi Rootsis katsealadelt saadud tulemusi.  

Antud andmed pärinevad Lõuna-Rootsis asuvalt Jordkully katsealalt. Katseala asub 

keskmise viljakusega endisel põllumaal, kus kasvas 11-aastane hübriidhaavik. Katseala 

ei olnud varem väetatud. 2000.-2001. aasta talvel toimus selles haavikus raie. 2001. 

aastal hakkasid seal kasvama juurevõsudest uued haavad ja moodustati proovialad. 

Katseala jaotati neljaks 0,18 ha suuruseks proovialaks (Rytter 2006). 

Proovitükkide majandamisel kasutati pärast kahte kasvuaastat kolme erinevat 

majandamisviisi: ei teostatud raiet, raie teostati ridameetodil ja raie teostati rist-

ridameetodil. Erinevatel viisidel oli neli kordust ja iga viis paigutati juhuslikult 

prooviala 42 m x (12-15 m) suurusele alale. Ridameetodi puhul raiuti 2 m koridorid ja 

nende vahele jäi 1 m laiune puuderiba. Sellisel alal raiuti 2/3 alast ja puud jäi kasvama 

ainult 1/3 alal. Rist-ridameetodi puhul raiuti 2 m koridorid nii piki kui ka risti kultuuri. 

Koridoride vahele jäi 1 m
2
 suurune puudega kaetud ala. Sellise meetodi puhul raiuti 

lagedaks 8/9 alast. Raied teostati mõlema meetodi puhul võsasaega (Rytter 2006). 
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Igale proovialale paigutati juhuslikult  ringikujuline proovitükk. Enne teise kasvuaasta 

raiet oli selliseid ringproovitükke 36. Proovitüki pindala oli 10 m
2
. Proovitüki ala 

prooviala piiri vahele jäeti 3 m. Neljandal aastal suurendati proovitükkide ala 15m
2
 

võrra, et paremini hinnata koridoride vahelist puude kasvu, kattes suurema ala raiutud ja 

raiumata alast (Rytter 2006). 

Proovitükkidelt koguti erinevate mõõtmetega proovipuud. Seejärel fikseeriti 

proovipuude kuivkaal (koos okstega). Kuivkaal leiti valemiga Wd=cV
2
+dV. Wd on  

antud valemis puu kuivkaal, V on tüve suurus, mis on saadud diameetri ruudu ja 

kõrguse korrutisena, ning c ja d on konstandid (Rytter 2006). 

Pärast istutatud haaviku raiet tekkis katsealale suurel hulgal juurevõsust puukesi. Sellest 

tulenevalt oli ka biomass suur, kuigi nende taimede diameeter oli keskmiselt 1,5 cm. 

Harvendusraie käigus vähendati tunduvalt puude arvu, kuid puude arv vähenes ka 

konkurentsist tuleneva iseharvendamise tõttu alal, kus raiet ei tehtud (Rytter 2006). 

Kahe aasta vanuselt küündis harvendamata alal biomassi hulk hektaril 15 tonnini. 

Biomassi kasv jätkus ja pärast neljandat aastat küündis see 38 tonnini hektari kohta. 

Pärast teist aastat saadi hektarilt biomassi 9 tonni koridor meetodiga ja 15 tonni rist-

ridakoridor meetodiga. Pärast neljandat aastat saadi hektarilt 25 tonni koridor meetodiga 

ja 34 tonni rist-ridakoridor meetodiga (teise ja neljanda aasta raie kokku). Seega 

harvendamiste käigus koguti biomassi keskmiselt 27-28 tonni hektarilt. Kuigi rohkem 

koguti biomassi rist-ridakoridor meetodit kasutades kui koridor meetodi puhul, oli 

aastane juurdekasv pärast neljandat aastat sarnane. Aastane juurdekasv harvendamata 

alal oli 9,5 ja harvendatud alal 6,8-6,9 tonni hektari kohta (Rytter 2006). 

Pärast harvendusraiet tekkisid koridoridesse uued juurevõsud, kuid nende kasv vähenes 

pidevalt ja seiskus lõpuks sootuks. Seega oli nende panus biomassi suurenemisse väga 

tagasihoidlik (Rytter 2006). 

Uuringu tulemused näitavad, et aastane biomassi juurdekasv väetamata noores 

hübriidhaavikus võib küündida üle 9 tonni hektari kohta, mis on sarnane tulemus 

väetatud paju istandikest saadud biomassi hulgaga (Rytter 2006).  
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Pärast noorte haabade biomassiks raiumist võib alles jäänud puud kasvama jätta ja 

majandada neid pikema raieringiga. Sellise toimimise eesmärgiks on kasvatada alles 

jäänud puudest paberipuitu või saematerjali. Puude hulk hektaril peaks olema seega 

pärast harvendusraieid 1100. Juurevõsudest pärinev hübriidhaava põlvkond tundub 

olevat isegi produktiivsem kui istutatud esimene põlvkond. Juurevõsudest tekkinud 

põlvkond kasutab esimese põlvkonna haabade juuresüsteemi ja sellest tulenevalt on 

nende kõrguskasv kiirem. Laiuskasv ei ole nii suur, kui parimates istutatud kultuurides. 

Selle põhjuseks võib olla, et juurevõsust tekkinud kultuurides on olnud puude tihedus 

suurem. Samas harvendati neid juurevõsudest tekkinud kultuure varakult, et suurendada 

allesjäänud puude kasvuruumi. Võimalik on ka, et juurevõsust tekkinud taimede 

kõrguse ja diameetri suhe erineb istutatud taimede omast. Kuna katse hõlmas 1960-

ndatel aretatud kloonide juurevõsudest tekkinud puid, siis võib oletada, et 

tänapäevasemate kloonide kasutamisel on juurevõsust tekkinud uus põlvkond isegi 

produktiivsem, kuid see hüpotees vajab kontrollimist. Seega, maaomanik saab neid 

kahte metsamajanduslikku meetodit kombineerides suurendada haavikust saadavat tulu 

(Rytter 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

1.4. Hübriidhaava kahjustajad 

 

Harilikku haaba kahjustavad Eestis mitut liiki seened, bakterid, putukad ning 

taimtoidulised imetajad. Sama võib eeldada ka Eestis kasvavate hübriidhaabade kohta. 

Kuid nagu teiste introdutseeritud puuliikide puhul võib ka hübriidhaaval Eesti 

tingimustes ilmneda seni teadmata kahjustajaid. 

Haavaga seotud haigusi on maailmas seni veel vähe uuritud. Suuremat tähelepanu on 

pälvinud seeneliigid, mille mõju haava kasutamisele on olnud suur (Vares et al. 2003). 

Seenhaigused võivad kahjustada haaba olenemata puu vanusest. Sagedamini esineb 

kahjustust siiski vanemas eas. Seenhaigused põhjustavad tavaliselt haabade 

tüvemädanikke. Selle tagajärjel halveneb oluliselt tüvepuidu kvaliteet. Ka võivad 

mõned seeneliigid põhjustada võrsete ja lehtede kuivamist. Nende elutegevuse tagajärjel 

väheneb noorte puude kasvukiirus.  

Hübriidhaabasid kahjustavad ka putukad, avaldades puudele negatiivset mõju lehtede 

söömise ja käikude rajamisega tüvepuitu. 

Imetajad kahjustavad hübriidhaaba nooremas ning keskeas. Nende toitumise tagajärjel 

murtakse puude latvu ning oksi ja näritakse koort. Soomes tehtud ulatuslikust 

uurimusest selgub, et kõige suuremad hübriidhaavikute kahjustajad on põdrad, jänesed 

ning hiired (Viherä-Aarnio 1999). Eestis pole hübriidhaava kahjustajaid põhjalikult 

uuritud, kuid võib oletada, et samad kahjustajad on ka siin. Autor uuris oma 

bakalaureusetöös (Andres 2009) hübriidhaavikutes esinevaid kahjustusi. Selleks, et 

teada saada, kuidas muutub kahjustatud puude osakaal kultuuris, sõltuvalt vana metsa 

kaugusest, rajati vana metsaga paralleelselt kulgevad transektid. Esimene transekt asus 

50 meetri kauguselt metsast. Pärast esimest transekti suurenes transektide vaheline 

kaugus 100 meetrile. Andmete saamiseks kõndis autor risti läbi kultuuri, märkides ära 

iga terve ja kahjustatud puu. Kahjustatud puud jagati eraldi klassidesse. Need klassid 

olid värske põdrakoorimine, vana, kuid mitte täielikult kinnikasvanud põdrakoorimine, 

kinnikasvanud põdrakoorimine, põdra poolt murtud ladvaga puu, hiljem 
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põdrakahjustuse kohalt murdunud puu, metskitse kahjustus (tüvel allpool 0,5-1 m või 

võrsete kärpimine) ja muu kahjustus. Põdrakoorimine jagunes omakorda vastavalt 

kahjustuse tugevusele nõrgaks, keskmiseks ja tugevaks. Tugev kahjustus on pikem kui 

40 cm. Keskmine kahjustus on 20 kuni 40 cm. Nõrk kahjustus on lühem kui 20 cm. Kui 

ühel puul on mitu kahjustust, siis võib kahjustuse aste minna klass kõrgemale. Tugevat 

kahjustust puu tõenäoliselt üle ei ela, keskmise kahjustuse puhul võib puu selle üle 

elada, kuid ei pruugi ja nõrga kahjustuse puhul puu ei sure. Igal kümnendal puul 

mõõdeti ka rinnasdiameeter (Andres 2009).  

 

 

1.4.1. Hübriidhaaba kahjustavate imetajate iseloomustus 

 

Järgnevalt iseloomustatakse olulisemaid hübriidhaaba kahjustavaid imetajaid. Põdra ja 

metskitse poolt hübriidhaavale tekitatud kahjustusi kirjeldades lähtutakse ka autori 

bakalaureusetöö tulemustest.  

Põder (Alces alces) on nii Eesti kui ka maailma kõige suurem hirvlane. Õlakõrgus 

küünib täiskasvanud isenditel 190 cm-ni ja tüvepikkus 290 cm-ni. Täiskasvanud lehmad 

kaaluvad enamasti 250-350 kg ja isasloomad 300-500 kg, harva isegi 630 kg. Mullikad 

kaaluvad 200-300 kg ja vasikad sügisel umbes 100 kg (Randveer 2004). 

Põder on dendrofaag, mis tähendab, et ta sööb puude ja põõsaste võrseid, lehti, okkaid 

ja koort. Suvel sööb ta rohttaimi, sealhulgas veetaimi. Uuringud on näidanud, et põder 

kasutab toiduks 30 puu- ja põõsaliiki ning 60-70 rohttaimeliiki, kuid põhilise toiduvaru 

moodustavad neist vaid mõned liigid. Suvine keskmine päevane toidukogus 

täiskasvanud põdral on kuni 30 kg (Randveer 2004). 

Suvel sööb põder lehtpuude ja –põõsaste võrseid koos lehtedega, eelistades kaske, 

pihlakat, paakspuud ning rohttaimi. Sügisel ja suvel suureneb tarvitatava toidu hulgas 

puhmarinde taimede osa, samuti süüakse võrreldes varasema ajaga rohkem puukoort. 

Talvel sööb põder põhiliselt puuvõrseid, eelistades paju, haaba, pihlakat, kadakat, 

mändi, paakspuud ja saart. Koguseliselt moodustab paju kõrval olulise osa mänd, kuna 

energeetilises mõttes on männivõrseid kasulik süüa, sest need on jämedad. Kuid ega 

põder ei ütle ära ka hübriidhaavast (joonis 2). Autori bakalaureusetöös mõõdeti kuues 

üheksa-aastases hübriidhaavakultuuris 35 transektilt 2353 puud. 21,9% puudest olid 
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kahjustatud, sellest 17,1% oli põhjustanud põder ja 4.8% metskits. Metskitse kahjustuse 

hulk võib-olla suurem, kuna kahjustused, mis noortele puudele olid tekitatud, olid kinni 

kasvanud või olid viinud puu hukuni. Seega oli metskitse kahjustust raske täpselt 

fikseerida. Kõige enam levinud kahjustuse liik oli tugev, mitte täielikult kinnikasvanud 

põdrakoorimine, mida esines 4,8%. Keskmist ja nõrka, mitte kinnikasvanud 

põdrakoorimist esines vastavalt 1,9% ja 1,4% puudel. Värsket tugevat, keskmist ja 

nõrka kahjustust esines vastavalt 1%, 0,6% ja 0,7%. Kinnikasvanud tugevat ja keskmist 

kahjustust esines mõlemat 0,5% ja nõrka kinnikasvanud 1,1%. Põdra poolt murtud olid 

4% transektidel asuvatest puudest. Hiljem põdrakahjustuse koha pealt murdunuid puid 

esines 0,7%. Keskmine rinnasdiameeter oli 7,16 cm (Andres 2009). 

Kõige rohkem esines põdrakahjustusi esimesel transektil, mis asus 50 meetri kaugusel 

metsast. Järgnevatel transektidel kahjustuse hulk järjest vähenes. Metskitse kahjustuse 

esinemine oli korrapäratum. Üheks korrapäratuse põhjuseks võib olla juba eelpool 

mainitu, et metskits kahjustab noori  puid ja aeg on kaotanud nende kahjustuste jäljed. 

Kuid üldiselt võib väita, et mida kaugemal asus transekt metsast, seda väiksem oli 

põdrakahjustus. Suurem osa kahjustustest paiknes 50-250 meetri kaugusel metsast 

(Andres 2009). 
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Joonis 2. Põdrakahjustus 10-aastases hübriidhaavakultuuris 

 

Põdrad kahjustavad alla 30-40 aasta vanuseid haavikuid. Nooremates kärbivad nad latvu 

ja oksi, vanematel puudel koorivad tüve. Tüvede vigastamine põtrade poolt soodustab 

nende edaspidist nakatumist südamädanikku. Põhjus, miks taimtoidulised imetajad 

armastavad haavast toituda, on see, et haab on toorproteiini, tselluloosi, suhkrute, 

rasvade ja mitmete keemiliste elementide poolest üks rikkamaid puuliike boreaalses 

taimkattevööndis (Randveer 2004). 

Teine hirvlane, kes tunneb huvi noorte hübriidhaava vastu on metskits (Capreolus 

capreolus). Metskitse õlakõrgus on 70-80 cm ja tüvepikkus 110-130 cm. Sügisel on 

täiskasvanud loomade kehakaal 28-29 kg, talvel 18-28 kg. Sokkude ja kitsede kehakaal 

ei erine väga palju teineteisest (Randveer 2004). 



 31 

Metskits on oma toidu suhtes tunduvalt valivam kui põder, ta sööb vaid kõrge 

toiteväärtusega taimeosi- pungi, seemneid, vilju, noori puuvõrseid ja – lehti, risoome. 

Läti asjatundja A. Priedits väidab, et talvel sööb täiskasvanud isend 1,3-1,6 kg, tall 1 kg 

päevas, suvel vajab metskits 7,3-7,5 kg toitu. Suvel sööb metskits rohttaimi, eriti 

meeldivad talle liblikõielised. Samuti toitub ta lehtpuude lehtedest ja võrsetest. Talvel 

eelistab pohla- ja mustikavõrseid. Kui lumikate seda ei võimalda, siis lehtpuuvõrsetest. 

Söödasõimes olevat heina sööb vaid siis, kui midagi muud süüa pole. Ka noorte 

kuuskede ja mändide kasvud meeldivad talvel metskitsedele. Okaspuude võrsed ja 

okkad muutuvad põhitoiduks alles kurnatud metskitsedele. Hübriidhaavikus  

kahjustavad metskitsed peamiselt noori, äsjarajatud hübriidhaava istandusi, kärpides 

puukeste oksi ja latvasid, arvestataval määral esineb puudel ka sokkude poolt sarvede 

hõõrumisega tekitatud vigastusi (Randveer 2004).  

Metssiga (Sus scrofa) võib samuti hübriidhaavikus maad songides kahjustada puude 

juurestiku (joonis 3). Metssiga saab 2/3 toidust maad sonkides. Taimede maa-alused 

osad (mugulad, juured, risoomid) on kogu levila ulatuses kõige enam tarvitatav toit. 

Sonkimise tagajärjel haavad ei sure, kuid nende juurdekasv väheneb (Randveer 2004). 

Metssigade poolt põhjustatud kahjustust ei esine siiski massiliselt. 

 

 

Joonis 3. Metssea kahjustus hübriidhaavikus 
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Ka väiksemad imetajad võivad kahjustada hübriidhaaba. Närilised (hiired) kahjustavad 

tavaliselt noori hübriidhaabasid, kuid Euroopa suurim näriline kobras (Castor fiber) 

võib kahjustada täismõõtmetes haabasid (joonis 4). Kopra kehakaal on täiskasvanud 

isenditel 20-35 kg. Kobras avaldab elutegevusega väga olulist mõju ümbritsevale 

keskkonnale. Kopra kohalolust annavad märku veekogude kallastel langetatud puud ja 

veevoolu tekkinud üleujutused. Puid langetavad nad, et süüa saada (Randveer 2004). 

Kopra kahjustust ei oldud Eestis massiliselt hübriidhaavikutes täheldatud, kuid 2011. 

aasta sügisel fikseeriti Läti piiri ääres asuval Nakri kinnistul massiline kopra kahjustus. 

Kokku olid koprad selleks ajaks langetanud ca. 100 puud. 

 

 

Joonis 4. Koprakahjustus 12-aastases Nakri hübriidhaavakultuuris 

 

Ka jäneselised kahjustavad hübriidhaaba. Kunagi arvati jänesed närilistega ühte seltsi. 

Eestis esineb kahte liiki jäneselisi, halljänes (Lepus europaeus) ja valgejänes (Lepus 

timidus). Neist kahest on halljänes pisut suurem. Kehakaal jääb enamasti vahemikku 

3,5-5,5 kg, tüvepikkus on 50-70 cm. Kahte liiki aitab teineteisest eristada see, et 

halljänese kõrvalest on peast pikem ning talvel ei muutu ta karvastik valgeks. Suvel 
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sööb peamiselt rohttaimi, kuid samas toitub ka puude-põõsaste okstest ja koortest, 

eelistades haavavõrseid ja –koort. Nii valge- kui ka halljänesele maitsevad ka õunapuu-, 

paju-, pihlaka-, kasevõrsed ja –koor. Valgejänes kaalub enamasti 3-4 kg. Tüvepikkus 

jääb vahemikku 45-65 cm ja ta on halljänesega võrreldes ümaramate vormidega. 

Kõrvalestad on alati mustade tippudega ning talvel on ta üleni valge. Toitub samadest 

liikidest nagu halljäneski. Jäneseliste toitumisiseärasus on koprofaagia (Randveer 

2004). Massilisi jäneste poolt põhjustatud kahjustusi ei ole Eestis täheldatud, sest nende 

arvukus on väike. 

 

 

1.4.2. Hübriidhaaba kahjustavad putukad 

 

Haaba ja seega ka hübriidhaaba võivad kahjustada ka putukad. Kõige tõsisemat kahju 

tekitavad haavasikud. Eestis on neist esindatud neli liiki. Kõige suuremat kahju tekitab 

suur-haavasikk (Saperda carcharias), kelle valmik on 22-28 mm pikkune. Värvuselt on 

ta musta kehaga, mis on kaetud kollakashalli viltja karvastikuga. Kattetiivad on kaetud 

tillukeste mustade täppidega. Lendluse ajal küpsussöömal toituvad mardikad haabade, 

paplite, ja pajude lehtedest. Haudepuuks on peamiselt haavad, paplid ja pajud. 

Eelistatakse terveid noori puid. Kuid suur-haavasikk võib haudepuuks valida ka 

vanemaid ja suuremaid puid. Mardikas muneb oma munad tüve tüükaosale 

koorepragudesse. Mõnedel andmetel vanematel puudel ka tüve keskossa ja jämedatele 

okstele. Tõuk siseneb koorde ja elab esialgu lühikest aega koore all. Seejärel tungib ta 

puitu, kus kaevandab pika ülespoole suunduva ja vähehaaval veidi laieneva käigu. Osa 

näripurust lükkab ta sisenemisava kaudu välja. Tõuk elab puidus veel järgmisegi suve, 

nukkudes alles kolmanda aasta kevadel. Täiskasvanult on tõuk kuni 40 mm pikk ning 

jalutu. Nukkumise eel teeb tõuk valiku väljapääsuks koore lähedale ulatuva käiguharu. 

Valmiku väljalennuava on ümmargune. Põlvkond võib olla nii kaheaastane kui ka 

neljaaastane. Suure haavasiku elutegevuse tagajärjel põhjustatakse haavale 

ainevahetushäireid, sisenemiskoha ümber sureb sageli laiguke koort. Lisaks rikuvad nad 

ka veel oma käikudega puidu kvaliteeti. Kui haavasikke leidub samal puul arvukalt, 

võib puu kergesti murduda. Haavasiku poolt kahjustatud puudel on suur oht nakatuda 

südamemädanikku (Maavara et al. 1961). Soomes tehtud uuringud näitavad, et Suur-
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haavasikk ei ohusta hübriidhaaba rohkem kui hariliku haaba, vaid ohustab mõlemat 

ühtemoodi (Välimäki ja Heliövaara 2007). 

Pisut vähemohtlik on looduslikes haavikutes väike-haavasikk (Saperda populnea), kuid 

ka tema võib massilise esinemise korral siiski tekitada olulist kahju. Hübriidhaavikutes 

on väike-haavasikk sagedasem kahjur kui suur-haavasikk. (Vares et al. 2003). Mardikas 

on 9-15 mm pikkune. Keha on must, hallika kirmega. Eesselja külgedel on pruunikad- 

või hallikaskollased pikijooned, kattetiibadel on 4-5 sama värvi tähni. Lendlus toimub 

suve esimesel poolel. Emane muneb noorte haabade või pajude peenikestele tüvedele ja 

okstele ning vanemate puude 1-1,5 cm jämedustele okstele. Munemiseks närib ta 

hobuseraua kujulise lohukese. Paar nädalat hiljem koorub tõuk, kes siseneb puitu, kus ta 

õõnestab käigu selle pindmises osas. Tema toitumiskohal hakkavad ärritatud taimekoed 

vohama ja moodustub pahk. Pärast talvitumist suundub tõuk tüve või oksa südamikku, 

kus kaevandab lühikese ja laia pikikäigu. Kolmanda aasta kevadel ta nukkub. Põlvkond 

on kaheaastane (Maavara et al. 1961). 

Lisaks kahele eelpool mainitud liigile esineb Eestis veel täpiline haavasikk (Saperda 

perforata) ja kirju-haavasikk (Saperda scalaris), kuid nemad ei põhjusta 

nimetamisväärset kahju (Maavara et al. 1961). 

Haava puitu kahjustavad ka pajumailase (Cossus cossus) röövikud. Pajumailane on 

suur, hallikaspruun liblikas. Eestiiva pikkus on kuni 40 mm. Pea ja kaelus on 

kollasekarvased. Tiibadel esineb rohkesti peenikesi musti põikviirge. Lendlus toimub 

öösiti juunis ja juulis. Emane muneb kuni 700 muna hunnikutena lehtpuude 

koorepragudesse. Eelistatakse vigastatud või kiratsevate pajude, haabade, paplite, 

jalakate, vahtrate ja saarte jämedaid tüvesid. Röövikud on algul roosakad, hiljem 

lihakarva või kollakaspruunid, tumeda seljaga. Röövikul on 8 paari jalgu ning 

täiskasvanult on ta kuni 100 mm pikk. Algul kaevandavad röövikud koore alla 

korrapäratuid perekäike, kus nad ka talvituvad. Järgmisel kevadel tungivad nad sügavale 

puitu. Iga röövik kaevandab endale omaette pikikäigu. Käigu pikkus võib ulatuda 1 m. 

Röövik nukkub järgmise aasta kevadel sisenemisava lähedal. 2-4 nädalat hiljem koorub 

liblikas. Pajumailase põlvkond on seega kahe-aastane. Tema poolt tekitatud kahjustus 

võib põhjustada juhul, kui pajumailasi esineb puul arvukalt, puude kuivamist ning ka 

murdumist. Väheneb ka puidu kvaliteet (Maavara et al. 1961). 
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Lisaks pajumailasele kahjustavad hübriidhaava puitu ka suure haavaklaastiiva (Sesia 

apiformis) vastsed. Tegemist on saleda kehaga, sääselaadse ning kitsaste tiibadega 

putukatega. Tundlad on pikad. Röövikud on valkjad ning nad kaevandavad käike 

haabade juurtes ja tüvedes. Areng kestab kaks aastat ja enne nukkumist närib röövik 

valmis väljumisava. (Relve 2005). 

Haava lehti võivad kahjustada väike-haavapoi, suur-haavapoi, paju-keerukärsakas, 

haava-keerukärsakas ning pajulainelane. Eelpool nimetatud liigid ei tapa peremeesliiki, 

kuid võivad oluliselt pidurdada nende kasvu (Tamm 2000). 

Haabadel võib esineda ka üraskeid. Eestis on kindlaks tehtud kolm haavaüraski liiki, 

kuid nende poolt põhjustatud metsanduslik kahju on väike. 

 

 

1.4.3 Hübriidhaaba kahjustavad bakterid ja seened 

 

Haavataelik (Phellinus tremulae) on levinud nii Aasias, Põhja-Ameerikas ja Euroopas. 

Eestis esineb ainult harilikul haaval. Soomes on ta tavaline haava ja hübriidhaava, harva 

hõbepapli (Populus alba) ja halli papli (Populus canescens) elusatel puudel (Niemelä 

2008). Kahjustusest annab märku viljakehade teke vanale oksaasemele. 

Haavataeliku poolt on nakatatud suurem osa Eesti keskealistest ja vanematest 

haabadest. Kuid mädanikku on leitud ka juba kümneaastastel puudel. Seen tungib haaba 

oksakanalite kaudu, tekitades lülipuidus valgemädanikku. Elujõulisel puul levib 

mädanik küllalt aeglaselt, ca. 10 cm aastas. Lõpuks ulatub mädanik oksatüükast kuni 

ladvani. Mädapuit on vesiselt pehme ja pruunikas. Haavataelik jätkab oma elutegevust 

mõnda aega ka mahakukkunud tüvedel (Järve 2006). Arvestades hübriidhaava 

raeivanust (25-30 aastat) kahjustab haavataelik eelkõige harilikku haaba. 

Jänesvaabik (Ganoderma applanatum) kahjustab nulgu, kuuske ning paljusid 

lehtpuuliike. Eesti metsades on leitud antud seent peamiselt haava kändudelt. Tegemist 

on ühe ohtlikuma juuremädaniku tekitajaga, kuna ta võib nakatada ka elujõulisi puid. 

Seen tungib puusse peajuurte või tüükaosa vigastuste kohalt. Jänesvaabik tekitab 

juurekaelas peamiselt pehmet valgemädanikku. Võib levida ka juurekontaktide kaudu 

haigelt puult tervele. Sellest tulenevalt levib jänesvaabiku poolt tekitatud mädanik 
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juurtesse ning võib kanduda esimese põlvkonna hübriidhaavikust teise ja kolmanda 

põlvkonna puistutesse (Järve 2006). 

Mitmeid papliliike ja seega ka hübriidhaaba võib kahjustada paplivähk. Haiguse 

tekitajaks on bakter Micrococcus populi. Haigus esineb tüvel ja okstel. Nakatumiskoha  

koorele ilmub kollakas laik, koor puhetub ja lõhkeb. Selle kohale areneb puhetunud 

koest ümbritsetud ning aasta-aastalt suurenev ja süvenev vähihaav. Paplivähi tugevama 

arenemise korral vigastatud oks või tüvi kuivab (Maavara et al. 1961). 

Hübriidhaaba kahjustab ka seenhaigus Neofabraea populi. Seenhaigus on pärit Põhja-

Ameerikast. Euroopast leiti seda haigust esmalt Norrast mõned aastad pärast sealsete 

kultuuride rajamist. Hiljem on seda haigust leitud ka Lõuna-Soome hübriidhaavikutest. 

N. Populi põhjustab tüvehaavandeid, mis sarnanevad põdrakahjustusele. Kahjustab 

sagedamini tihedaid juurevõsust tekkinud teise põlvkonna hübriidhaavikuid. Harilik 

haab on selle haiguse suhtes võrdlemisi resistentne. Lõuna-Soomes ulatub Neofabraea 

populi poolt nakatunud hübriidhaabade suremus kuni 53%-ni (Kasanen et al. 2002) 

 

 

1.4.4 Hübriidhaaba kahjustavad abiootilised tegurid 

 

Hübriidhaavikutes võib kahju tekitada ka torm (joonis 5). Tormiks nimetatakse tuult, 

mille kiirus on 20,8-32,6 m/s (Hanso ja Õunap 2006). Hübriidhaava ühel lähtevanemal 

harilikul haaval on suhteliselt pinnalähedane juurestik ning ta võib kannatada tuuleheite 

all. Seda esineb siiski vaid tugevalt hõrendatud puistutes. Tugevad tormituuled võivad 

põhjustada ka haavatüvede murdumist. Samuti võivad murduda tugeva tuule tõttu ka 

jämedamad oksad (Tamm 2000). Hübriidhaavikutest on esinenud tormikahjustusi 

märkimisväärselt nt. Elva lähistel asuvas Põhja kultuuris (joonis 5). 
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Joonis 5. Tormi kahjustus Põhja hübriidhaavakultuuris 

 

1.4.5. Kahjustuste vältimine hübriidhaavikus 

 

Põdra ja metskitse kahjustuste vältimiseks hübriidhaavikutes on kõige otsesemaks 

kaitsevahenditeks tara, repellendid ja individuaalkaitsevahendid. Kultuuri tarastamine 

on kõige kallim, kuid ühtlasi ka kõige tõhusam metskitse ja põdra haavikust eemale 

hoidmise viis. Tara kõrgus peaks olema minimaalselt 1,5 m (Laas et al. 2011). Tara 

võrk peaks olema altpoolt väiksemate silmadega ja ülevalt suurematega. Selline võrk 

peaks pidama nii põtra, metskitse kui ka jänest. 

Repellendid on ulukite peletamiseks mõeldud ebameeldiva lõhna, karedusega või 

maitsega lahused, mida pritsitakse noortele puukestele. Repellendid võivad olla ka 

pastataolised preparaadid, mida määritakse taime ladvavõrsele. Taimi ja loomi 

repellendid kahjustada ei tohi. Leidub nii sünteetilisi kui ka looduslähedasi repellente. 

Haabasid peaks töötlema enne kahjustusohtliku perioodi algust ning õhutemperatuur 

peaks olema plusspoolel. Pastaga tuleks tipuvõrse üle töödelda igal sügisel, kuni puu 

kasvab ulukite kahjustusulatusest välja. Lahuse pritsimist tuleks korrata vastavalt 
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vajadusele. Okas- ja lehtpuude kaitsmiseks põtrade, metskitsede ja hirvede eest on 

väljatöödeldud repellent Plantskydd. Tegemist on märguva pulbriga, mille toimeaineks 

on verejahu ja kleepaineks taimne õli. See on täielikult looduslik toode, millel on loomi 

peletav lõhn. Kultuure tuleks töödelda sügisel võimalikult hilja, sest põhiline aeg, millal 

kahjustused tekivad, jääb talve teise poolde (Õunap 2012). Repellendi mõju kestab kuus 

kuud. Kuid seda pidevalt kasutades võivad loomad lõhnaga harjuda (Laas et al. 2011). 

Puude individuaalsed mehaanilised kaitsevahendid on mitmesugused plastikkaitsmed: 

spiraalmähised, torud, lõigatud tipuga koonused. Tänapäeval on kaitsmed enamasti 

biolagunevast materjalist ning kaitsevad taimi eelkõige metskitsede ja hiirte eest. Ka 

kaitsevad kaitsmed puukest mehaanilise vigastuse eest kultuuri hooldamisel 

(trimmerijõhvi puutumine vastu puud). Veel on olemas ladvakaitsmed. Tegemist on 

plastikust valmistatud võrguga, mis paigaldatakse taime ladvale, et kaitsta taime ulukite 

söömise eest.  

Hübriidhaavikute kaitsmiseks metskitsede ja põtrade eest on kasutatud veel lõhnatarasid 

ja ulukipeletuslinte. Lõhnatara puhul on tegemist tokiga, mille otsa on kinnitatud 

ulukitele ebameeldiva lõhnaga immutatud švamm. Ulukipeletuslindid kujutavad endast 

UV-kaitsega tugevast kilest valmistatud linti, mida kasutatakse ulukite 

metsakultuuridest eemalehoidmiseks. Lindi laius on 5 cm ning see kinnitatakse 5-10 m 

vahedega paigutatud postide külge 1,3-1,8 m kõrgusele. Lindi tõhusust tõstab selle 

asetamine kahe- või kolmekordselt ning selle pingutamine. Selleks, et loomad lintidega 

ei harjuks, tuleks linti kasutada ainult perioodil, millal kahjustuste oht on suurim 

(Kurvits s. a.). Sama kehtib ka lõhnatara kohta. Autori bakalaureusetöö näitas, et 

kahjustusi aitab vähendada ka kultuuri rajamine metsast kaugemale (joonis 6). 
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Joonis 6. Põdra kahjustuse sõltuvus metsa kaugusest (Andres 2009) 

 

Pisinäriliste, ennekõige uruhiirte, aga ka kaelushiirte ja leethiirte poolsete kahjustuste 

vähendamiseks tuleb tugeva rohukasvuga aladel sügisel kindlasti kõrvaldada kõrge 

kulu. Seda tuleb teha, sest hiired armastavad elutseda ja tegutseda tiheda kuluheina sees. 

Näriliste kahjustused võivad olla lumerohkel talvel suured. Näiteks Soomes on 

haavakultuuride põllule rajamine ilma kaitsetorudeta rohkete näriliste tõttu suure riskiga 

(Laas 2001). Olukord Eestis ei ole sellest palju erinev. Heinaniitmine puude ümbert ja 

tüvekaitsmete kasutamine, aitavad vähendada ka jäneste poolt põhjustatud kahjustusi. 

Lahendus kopra poolt põhjustatud kahjustusele on nende arvukuse reguleerimine 

veekogus, mille lähedale on kultuur rajatud. 

Neofabraea populi on väikese liigisisese varieeruvusega, seetõttu saab tema vastu 

võidelda haiguskindlamate haavakloonide kasutamisega. Samuti võib haiguse 

vältimiseks teostada tihedates hübriidhaavikutes harvendusraiet (Kasanen et al. 2002). 

Kuna hübriidhaaviku rajamine on küllaltki kulukas ettevõtmine, tuleks kindlasti 

kasutada kaitsevahendeid, et kaitsta oma investeeringut. Haaviku ümbritsemine suurel 

alal aiaga, mis on kõige efektiivsem moodus ulukikahjustuste vältimiseks, on ilma riigi 

poolse toetuseta enamikele metsaomanikele ülejõu käiv. Üldiselt tuleb 

hübriidhaavapõllul silm peal hoida, sest vähese geneetilise varieeruvusega 

istutusmaterjali ning hübriidhaava kui poolvõõrliigi kasutamise tõttu on kahjustuste 

esinemise tõenäosus suurem kui looduslikes metsades. 
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1.5.Haavapuidu kasutamine 

 

Vanasti hinnati haava puitu, kuna see oli kergesti painutatav, järelandlik ja puhasvalget 

värvi. Puidust vooliti põhiliselt toidunõusid, lusikaid ja kulpe, kuna puit ei andnud 

lisamaitset. Väga õhukestest haavalaudadest koolutati vakkade ning karpide seinu. 

Eelnevalt mainitud haavapuidu omaduste tõttu leiab haab ka tänapäeval kasutust 

suveniirimeistrite hulgas. Elumajasid vanasti haavapalkidest ei ehitatud. Küll kasutati 

haaba küünide ja muude kõrvalhoonete ehitamisel. Kui haavapalgid korralikult 

kuivatada ja neid edaspidi vettimisest säästa, saab neist üllatavalt kaua püsivaid 

palkseinu (Relve 2007). Haaba kasutati vanade rahvapäraste suuskade valmistamisel. 

Selleks valiti võimalikult looduslikult kõver puu, mille järgi suusaninad välja raiuti. 

Sedasi talitades polnud vaja neid painutada. Selliseid suuski kasutasid põhiliselt 

jahimehed ja metsavahid sügava lumega metsas liikumisel. Haavatüvedest õõnestati ka 

paate, mida kutsuti haabjateks (Tamm 2000). 

Haava puidust valmistati ning valmistatakse ka tänapäeval katuselaaste. Haava laastu 

sobiks paigaldada rohkem varjus olevale majale või elamu põhjapoolsele küljele, kuna 

lõunapoolsel küljel võib see hakata keerduma (Katuselaastude jaoks kasutatav puit 

2011). 

Hariliku haava puitu kasutatakse ka toormaterjalina tselluloosi- ja paberitööstuses. 

Eestis kasvatatakse hübriidhaaba peamiselt samal eesmärgil. Hübriidhaava lühikesed ja 

õhukeste seintega puidukiud on sobivad eliitpaberi tootmiseks. Kuna haab pleegitub 

kuusest ja kasest paremini, vajatakse keskkonnaohtlike kemikaale paberitootmiseks 

vähem. Kuid probleemiks on haavast puitmassi tootmisel suur lahustuva massi hulk, 

võrreldes näiteks kuusega. Sellest tulenevalt vajatakse tootmisprotsessis rohkem vett. 

Haava puidukiudusid kasutatakse paberivalmistamisel ka segus okaspuu 

puidukiududega. Haavapuidust toodetud tselluloosi kasutab toormaterjalina näiteks 

Soome Kirkniemi paberitehase kõige moodsam paberimasin (Tullus 2005).) 2006. aasta 
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aprillis alustas tegevust Kundas asuv Estonian Cell-i haavapuitmassi tehas. 

Puitmassitehas tarbib umbes 380 tuh m³ haava paberipuitu aastas. Sealne tehnoloogia 

võimaldab kasutada ka osaliselt tüvemädanikust kahjustatud puitu. Pehmemädaniku 

osakaal ei või olla suurem kui 60% ja kõvamädaniku osakaal ei tohi ületada samuti 

60%. Esineda võib ka värvimuutust. Tehas suudab käsitleda nii peenmaterjali kui 

jämesortimente (6-60 cm) (Tooraine 2012). 

Lõunapoolsetes riikides ja ka Rootsis on proovitud hübriidhaaba kasvatada ka 

energiapuidu tarbeks. Rootsis tehtud uuringu tulemused näitavad, et aastane juurdekasv 

väetamata noores hübriidhaavikus võib küündida üle 9 tonni hektari kohta, mis on 

sarnane tulemus väetatud paju istandikest saadud biomassi hulgaga (Rytter 2006).  

Kirjanduse andmetel on hübriidhaab harilikust haavast paremini laasuv ning 

sirgetüvelisem. Lisaks sellele on hübriidhaab haiguskindlam ning nendest eelnevalt 

mainitud põhjustest tulenevalt võib jämedamatest puudest saada ka kvaliteetset 

saepalki.  

Haavapuit sobib ka vineeri tootmiseks. Tehniliste omaduste poolest on haab parem kui 

näiteks kuusk. Haava eeliseks kuuse ees on tema valge värvus, pindude vähesus, kerge 

töödeldavus, hea painduvus, parem kulumiskindlus ning soodsam hind. Tänapäeval 

kasutakse siiski haaba rohkem kombineeritult koos kuusega, kuusevineeri peamise 

kihina (Söyrila 1992).  

Haava puitu kasutatakse rohkelt küttepuiduna. Haavapuidu kütteväärtus kuivaine 

massiühiku kohta on sama suur kui kasel (ca. 19,7 MJ/kg). Kuid koore kütteväärtus on 

haaval madalam kui kasel (vastavalt 20,2 ja 23 MJ/kg) (Saarman et al. 2006). 

Hübriidhaava koore ja puidu kütteväärtus on sarnane hariliku haava omale (Tullus et al. 

2009). Samas on hübriidhaava puidutihedus (350 kg/m
3
) mõnevõrra madalam hariliku 

haava vastavast näitajast (Tullus et al. 2012). 

Läbi sajandite on haab olnud eelistatum tuletikutööstuse tooraine. Haavapuit sobib 

teistest puitudest paremini sellepärast, et ta pole liialt rabe. Lisaks on puit kergesti 

immutatav ainetega, mida tiku tegemisel tarvitatakse. Haava puit põleb ka ühtlase 

leegiga. Miljoni tuletiku valmistamiseks kulub üks 6 meetri pikkune ja 30 cm paksune 

haavapakk. Seda muidugi kui puit on täiesti ilma mädanikuta (Relve 2007). Lisaks 
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tikkude tootmisele on hakatud haaba kasutama ka hambatikkude valmistamisel. 

Tikutootmine on mõjutanud ka hübriidhaava aretamist. Rootsi tikutootja (Swedish 

Match Company) tundis suurt huvi nende kiirekasvuliste haava hübriidide vastu ja 

sellest tulenevalt pandi alus ristamiskatsetele. Katsete eesmärgiks oli leida hästi 

kasvavaid kloone. 1960ndatel vähenesid tikkude tootmise mahud Rootsis ja sellest 

tulenevalt lõpetati ka produktiivsete hübriidhaava kloonide otsimise programm (Rytter 

2006). 

Haavapuit sobib väga hästi ka sauna lavalaudadeks, kuna ta ei aja vaiku ning ei tundu 

istumisel liiga kuum (Relve 2007). Haavakoorest võib saada populiini, mida tarvitatakse 

salitsüüli asemel (Tamm 2000). 
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2. Tulemused ja arutelu 

 

2.1. Eesti 12-aastaste hübriidhaavakultuuride kasvu analüüs 

 

2.1.1. Peamiste kasvuparameetrite analüüs 

 

Välitööde käigus mõõdeti 12-aastaste kultuurides järgmised dendromeetrilised 

tunnused: puu kõrgus (H) , tüve rinnasdiameeter (D) ning puude arv proovitükil (n). 

Mõõtmiste algandmetega võib tutvuda antud töö juurde kuuluvalt CD-lt või lisades. 

Kõigi proovitükkidel mõõdetud puude H ja D statistiline iseloomustus on esitatud 

tabelis 1. Järgnevalt teostati mõõdetud tunnuste statistiline analüüs proovitükkide kaupa 

(tabel 2). 

Nagu on näha tabelist 1, on kõige suurema varieeruvusega tüve rinnasdiameeter 

(V=33%). Puu kõrguse varieeruvus oli 27%. Kõrgeim puu 12-aastaselt oli 20,5 m ja 

suurim jämedus oli 21 cm. Ka 5-aastaselt varieerus hübriidhaabade kõrgus enam kui 

diameeter, seejuures oli varieeruvus suurem kui käesolevas töös 12-aastaselt (Tullus 

2005).  

Tabel 1. Kõigi mõõdetud puude kasvutunnuste statistiline analüüs. 

  Puu kõrgus (m) Tüve rinnasdiameeter (cm) 

Vaatluste arv 1610 1610 

Aritmeetiline keskmine 12,91 10,92 

Keskväärtuse 95% 
usalduspiirid 

12,74 10,74 

13,08 11,09 

Standardhälve 3,45 3,56 

Dispersioon 11,87 12,65 

Standardviga 0,09 0,09 

Variatsioonikoefitsient,%  26,70 32,58 
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2.1.2. Kõrgus 

 

26 hübriidhaavakultuuri 51-lt proovitükilt kogutud andmetest puude kõrgustest 

järelduste tegemiseks arvutati iga proovitüki kohta statistilised karakteristikud (tabel 2). 

Aastatel 2010 ja 2011 mõõdetud 12- aastaste puude kõrgused jäid vahemikku 1,49 kuni 

20,5 m. Suurima keskmise kõrgusega puud kaheteistaastaselt kasvasid Maltsi 2 

proovitükil (16,11 m) (tabel 2). Viie- ja seitsmeaastastelt oli kõige kõrgemaks Mägra 2. 

Kaheteist aasta vanuselt oli keskmine kõrgus Mägra 2-s 15,32 m.  
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Tabel 2. Kaheteistaastaste hübriidhaavakultuuride kõrguste (m) statistilised näitajad 

katsealade kaupa. 

Kultuur Keskmine
St. 

hälv

St. 

viga
Min Max

Alumine 

kvartiil

Ülemine 

kvartiil

Var. 

Koef,%

Ahjametsa 12,64 1,58 0,35 8,90 14,60 12,00 14,05 12,52

Hannu 1 10,18 1,34 0,30 7,10 12,40 9,60 10,88 13,13

Hannu 2 9,68 0,62 0,14 8,10 10,90 9,60 10,00 6,36

Jaaska 1 6,32 2,41 0,54 1,49 10,90 4,95 7,73 38,09

Jaaska 2 15,27 2,46 0,55 10,70 19,00 13,08 17,45 16,14

Kauru 14,84 2,14 0,48 8,60 17,20 14,93 15,93 14,42

Koogi 7,32 1,93 0,43 2,70 11,40 6,28 8,60 26,34

Laada 1 11,32 1,59 0,36 5,60 12,80 11,28 12,10 14,07

Laada 2 8,32 0,83 0,19 5,70 9,20 8,10 8,90 9,98

Laada 3 9,59 1,64 0,37 5,90 11,90 9,08 10,38 17,07

Laada 4 7,82 1,81 0,40 4,70 10,50 6,18 9,23 23,11

Laaska 1 15,84 0,72 0,16 13,90 17,30 15,55 16,20 4,54

Laaska 2 9,68 1,37 0,31 7,20 12,80 9,20 10,45 14,17

Laaska 3 14,56 2,19 0,20 7,20 17,70 13,50 16,10 15,06

Maltsi 1 14,42 1,21 0,27 12,50 17,40 13,70 14,75 8,38

Maltsi 2 16,11 1,94 0,43 11,80 18,20 14,60 17,53 12,04

Maltsi 3 15,10 1,95 0,44 11,90 18,80 14,13 16,18 12,93

Mikkeri 4,98 1,89 0,42 2,10 8,60 10,18 14,05 38,00

Mooste 1 14,60 0,80 0,18 12,60 15,50 14,18 15,20 5,51

Mooste 2 12,25 2,11 0,47 4,50 14,10 12,10 13,50 17,22

Mooste 3 9,41 1,76 0,39 5,00 12,40 8,73 10,25 18,73

Muruoja 15,92 2,73 0,27 5,70 19,10 15,03 15,03 17,15

Mägra 1 12,96 1,71 0,38 10,10 15,50 11,80 13,95 13,23

Mägra 2 15,32 2,09 0,18 9,70 19,80 15,03 18,00 13,66

Nakri 10,61 1,15 0,26 8,10 11,90 9,98 11,50 10,87

Niidu 4,88 0,40 0,09 4,26 5,63 4,58 5,14 8,21

Nässu 14,04 2,63 0,23 2,60 18,40 13,00 15,60 18,71

Oja 14,99 1,52 0,34 9,60 16,70 14,45 15,90 10,16

Orandu 1 13,79 1,48 0,33 11,30 16,10 12,40 14,73 10,70

Orandu 2 7,20 3,22 0,72 1,88 11,80 4,30 9,83 44,66

Otsa 12,13 1,89 0,42 6,20 14,60 11,25 13,08 15,55

Pixte 1 13,68 0,65 0,14 12,60 15,60 13,40 13,93 4,72

Pixte 2 12,73 1,91 0,43 8,00 15,60 12,00 14,08 14,98

Põhja 1 12,58 1,28 0,29 8,40 14,20 11,90 13,40 10,18

Põhja 2 12,06 0,79 0,18 10,50 14,10 11,90 13,40 6,54

Põhja 3 10,63 1,50 0,33 5,50 12,10 10,58 11,40 14,10

Reku 1 9,97 2,79 0,62 3,10 13,00 9,28 11,80 27,95

Reku 2 11,30 1,50 0,33 8,10 13,60 10,45 12,23 13,24

Reku 3 12,55 2,04 0,46 8,00 15,70 10,90 14,05 16,23

Rusima 1 11,83 1,13 0,25 8,90 13,50 11,48 12,65 9,54

Rusima 2 9,07 1,74 0,39 4,60 11,40 8,15 10,23 19,20

Sikka 1 12,89 1,74 0,17 7,70 16,00 11,90 14,10 13,47

Sikka 2 10,91 2,30 0,52 4,90 13,30 10,13 12,40 21,12

Sikka 3 15,33 2,48 0,55 11,90 18,60 13,13 17,45 16,15

Sikka 4 11,62 1,14 0,26 8,00 13,50 11,30 12,23 9,84

Sikka 5 10,10 1,73 0,39 5,20 12,20 9,58 11,20 17,11

Sikuti 12,80 1,79 0,40 7,10 15,50 12,18 14,13 14,00

Sõeru 1 12,90 1,52 0,34 9,10 15,40 12,18 13,78 11,82

Sõeru 2 9,17 2,64 0,59 4,20 12,50 7,33 11,10 28,83

Uniküla 1 16,03 2,71 0,25 6,90 20,50 14,50 18,40 16,93

Uniküla 2 11,62 1,91 0,43 6,00 13,50 11,20 13,10 16,47

Keskmine 11,80 1,73 0,35 7,38 14,37 11,10 13,08 15,75  

Kõige väiksem oli kõrguskasv Niidu proovitükil (4,88 m) (tabel 2). Viie aasta vanuselt 
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oli kõige madalam kultuur Jaaska 1 ja seitsme aastaselt Orandu 2. Kui vaadata kõrguste 

jaotushistogrammi (joonis 7) selgub, et jaotus on üldkujult sarnane normaaljaotusega ja 

negatiivse asümmeetriakordajaga. Vastupidine oli puude jaotus 5-aastaselt (Tullus, 

2005), kus enamus puid oli madalates kõrgusklassides (jaotuse vasakpoolses osas), aga 

esines vähesel määral ka puid keskmisest mitu korda suuremates kõrgusklassides. 12-

aastaselt on puude kasvukiirus paranenud ja keskmised puud kuuluvad jaotuse 

parempoolsesse ehk kõrgemasse osasse. Teistest tunduvalt väiksemate puude esinemine 

valimis võib olla tingitud muuhulgas kahjustustest ja kasvus allajäämisest. 

 

 

Joonis 7. Kaheteist-aastaste hübriidhaabade jaotus kõrgusklassidesse 

 

Dispersioonanalüüs näitas, et puude kõrgus erines oluliselt proovitükkide vahel, 

proovitükk kui faktor kirjeldas 65% kogu kõrguste hajuvusest (tabel 3). 
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Tabel 3. Proovitüki mõju puude kõrgusele kajastava dispersioonanalüüsi tulemused 

 SS D.f. MS F p eta-ruut 

Vabaliige 157372,7 1 157372,7 37047,59 < 0,001   

Proovitükk 12488,7 50 249,8 58,80 < 0,001 0,65 

Viga 6626,7 1560 4,2       

 

Hübriidhaabade kõrguse kasvukäik vanuses 5-12 aastat on esitatud joonisel 8. Osadel 

proovitükkidel on kasv peale 7-ndat aastat kiirenenud, osadel on kasv kulgenud alates 

5ndast aastast ühtlases sirgjoonelises tempos. Proovitükkide vahel on toimunud 

ümberreastumisi kasvukiiruse osas. Kõige aeglasema kasvuga proovitükkide seas on 

kuus tugeva metsloomakahjustusega ala. 

 

 

Joonis 8. Kõrguse kasvukäik hübriidhaavakultuurides vanuses viis kuni kaksteist aastat 
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Joonis 9. Hübriidhaava kõrguskasv võrreldes halli lepa ja hübriidlepaga (Aosaar ja Uri 

2008) 

 

Nagu jooniselt 9 näha on hübriidhaava kõrguskasv sarnane kuni 7 aastani hübriidlepaga. 

9 ja 12 aastaselt ületab hübriidhaab oma kõrguskasvult juba ka halli leppa. 

 

2.1.3. Rinnasdiameeter 

 

12-aastaste puude rinnasdiameetrid jäid vahemikku 0,3 cm kuni 21 cm. Nagu võib näha 

tabelist 4, olid suurima keskmise rinnasdiameetriga puud Laaska 1 proovitükil (14,26 

cm). Väikseim keskmine rinnasdiameeter oli aga Mikkeri proovitükil (4 cm) (tabel 4). 

Suurim keskmine diameeter viieaastastes kultuurides oli Muruoja kultuuris ja 

seitsmeaastaselt Mägra 2 kultuuris. 

Nagu eelnevalt mainitud oli hübriidhaavakultuuride rinnasdiameetrite varieeruvus 

suurem kui kõrguste puhul. Rinnasdiameetrite jaotushistogramm (joonis 10) on 

sümmeetrilisem kui kõrguse oma, peaaegu võrdselt esineb keskmisest peenemaid ja 
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jämedamaid tüvesid. Kõige rohkem esineb puid, mille rinnasdiameetriklassi ülemine 

piir on 11 cm.  

 

 

Joonis 10. Kaheteist-aastaste hübriidhaabade jaotus rinnasdiameetriklassidesse 
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Tabel 4. Kaheteistaastaste hübriidhaavakultuuride rinnasdiameetrite (cm) statistilised 

näitajad katsealade kaupa 

Kultuur Keskmine
St. 

hälve

St. 

viga
Min Max

Alumine 

kvartiil

Ülemine 

kvartiil

Var. 

Koef,%

Ahjametsa 12,83       3,16  0,71  6,00   17,50 10,83     15,43      24,60   

Hannu 1 8,75        1,73  0,39  5,10   10,80 7,55       10,10      19,77   

Hannu 2 9,20        1,15  0,26  5,80   10,80 8,90       9,90        12,53   

Jaaska 1 4,69        2,30  0,51  0,30   8,60  3,10       6,43        49,06   

Jaaska 2 13,51       4,07  0,91  6,50   21,00 11,45     15,83      30,13   

Kauru 11,56       3,09  0,69  4,50   16,50 10,45     14,00      26,74   

Koogi 5,96        2,29  0,51  1,10   10,80 4,68       7,25        38,48   

Laada 1 10,82       1,64  0,37  7,70   13,70 9,55       12,08      15,13   

Laada 2 8,65        1,56  0,35  5,40   11,60 8,15       9,43        17,98   

Laada 3 10,16       2,21  0,49  4,80   14,20 92,00     11,43      21,79   

Laada 4 6,47        1,73  0,39  3,50   9,50  5,00       7,38        26,82   

Laaska 1 14,26       1,46  0,33  11,00  17,50 13,58     14,93      10,27   

Laaska 2 8,54        2,72  0,61  4,10   13,20 6,50       11,25      31,86   

Laaska 3 12,11       3,15  0,29  4,00   17,40 10,50     14,25      26,04   

Maltsi 1 12,65       1,74  0,39  9,60   16,00 11,50     13,20      13,76   

Maltsi 2 12,17       2,35  0,53  7,40   15,70 10,25     14,03      19,35   

Maltsi 3 12,06       2,72  0,61  8,00   18,20 10,08     13,78      22,56   

Mikkeri 4,00        1,89  0,42  0,80   8,00  7,80       15,43      47,30   

Mooste 1 12,11       1,83  0,41  8,10   16,00 11,23     12,88      15,15   

Mooste 2 10,13       2,67  0,60  2,10   13,70 9,55       11,48      26,36   

Mooste 3 7,80        2,58  0,58  3,50   12,80 7,05       8,93        33,14   

Muruoja 13,17       3,85  0,38  2,80   19,90 11,10     15,88      29,26   

Mägra 1 10,99       2,74  0,61  10,10  15,20 8,55       12,93      24,97   

Mägra 2 12,57       3,24  0,28  5,10   19,80 11,10     15,88      25,77   

Nakri 9,07        1,64  0,37  5,50   11,80 8,08       9,98        18,11   

Niidu 4,13        0,74  0,17  2,50   5,00  3,65       4,73        17,90   

Nässu 11,27       3,43  0,30  1,00   18,70 9,40       13,50      30,42   

Oja 12,67       2,53  0,57  9,60   16,80 11,95     14,15      20,00   

Orandu 1 10,61       2,11  0,47  7,60   14,40 8,08       12,18      19,93   

Orandu 2 4,31        2,39  0,53  1,88   8,00  2,03       6,23        55,49   

Otsa 10,97       2,67  0,60  3,50   14,10 9,13       13,13      24,32   

Pixte 1 11,42       1,23  0,28  9,60   15,20 10,70     110,00    10,79   

Pixte 2 12,14       1,52  0,34  8,90   14,50 10,90     13,18      12,50   

Põhja 1 10,69       2,08  0,47  5,40   14,20 9,30       11,95      19,48   

Põhja 2 11,51       1,34  0,30  9,10   14,00 9,30       11,95      11,68   

Põhja 3 8,06        1,82  0,41  2,60   11,10 7,70       8,85        22,62   

Reku 1 8,60        3,48  0,78  2,20   12,60 6,75       11,23      40,44   

Reku 2 10,65       1,61  0,36  6,30   13,10 9,88       11,70      15,12   

Reku 3 9,74        3,09  0,69  5,90   16,20 7,00       11,00      31,75   

Rusima 1 11,93       2,40  0,54  6,70   15,20 11,00     13,45      20,10   

Rusima 2 9,88        3,05  0,68  2,40   13,20 8,30       12,08      30,88   

Sikka 1 11,63       2,94  0,29  7,70   18,00 9,90       14,00      25,27   

Sikka 2 9,59        3,37  0,75  2,60   14,70 7,58       11,83      35,13   

Sikka 3 13,37       3,32  0,74  7,60   18,30 10,60     16,00      24,83   

Sikka 4 10,20       1,77  0,40  4,80   13,00 9,58       11,30      17,40   

Sikka 5 8,62        2,84  0,64  2,80   12,10 6,98       10,83      32,98   

Sikuti 11,86       2,80  0,63  4,00   16,20 10,45     13,65      23,60   

Sõeru 1 11,43       2,35  0,53  6,50   15,50 10,18     12,35      20,54   

Sõeru 2 7,38        3,42  0,76  2,00   12,20 4,30       10,45      46,36   

Uniküla 1 12,39       2,53  0,23  5,40   17,80 10,70     14,30      20,44   

Uniküla 2 10,34       3,17  0,71  2,70   16,00 8,73       12,25      30,69   

Keskmine 10,19       2,42  0,49  5,18   14,32 10,44     13,93      25,25    
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Rinnasdiameetri kasvukäik (joonis 11) sarnaneb kõrguse omale. 

 

 

Joonis 11. Rinnasdiameetri kasvukäik hübriidhaavakultuurides vanuses viis kuni 

kaksteist aastat 

 

Dispersioonanalüüs (tabel 5) kinnitas, et proovitükkide vahel oli usaldatavaid erinevusi 

puude jämeduskasvus. Võrreldes kõrgustega oli see mõju aga väiksem (40%). 

 

Tabel 5. Proovitüki mõju puude rinnasdiameetrile kajastava dispersioonanalüüsi 

tulemused 

D SS D.f. MS F p eta-ruut 

Vabaliige 117264.3 1 117264.3 14876.33 < 0,001   

Proovitükk 8065.5 50 161.3 20.46 < 0,001 0,40 

Viga 12296.9 1560 7.9       
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Joonis 12. Hübriidhaava rinnasdiameetri kasv võrreldes halli lepa ja hübriidlepaga 

(Aosaar ja Uri 2008) 

 

Nagu jooniselt 12 näha on hübriidhaava diameetri kasv sarnane kuni 7 aastani 

hübriidlepaga. 9 ja 12 aastaselt ületab hübriidhaab oma kõrguskasvult juba ka halli 

leppa. 

 

 

2.1.4. Kultuuri tagavara 

 

Vanemad hübriidhaavakultuurid saavad 2012 aasta kevadel 14-aastaseks. Hübriidhaava 

soovituslik raiering on 25-30 aastat, seega on täitunud pool raieringist. Seoses sellega 

on mõttekas uurida, kui suured on kultuuride tagavarad, rinnaspindalad ja ühe puu 

keskmised mahud. 

Viimased andmed hübriidhaavikute tagavara kohta pärinevad 2009. aastast. Tollal oli 

kõige esinduslikumate näitajatega Mägra 2 proovitüki puud. Selles puistus oli 

keskmiseks rinnaspindalaks 11,2 m² ha ja puistu tagavaraks 64 tm ha. Ühe puu 

keskmine maht oli suurim Muruoja hübriidhaavakultuuris (0,51 m
3
) (Jänes 2009). Nagu 
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tabelist 6 näha oli kõige suurema rinnaspindalaga puistu kaheteist aasta vanuselt 

endiselt Mägra 2 proovitükil. Ka puistu tagavara oli sellel proovitükil kõige suurem. 

Ühe puu maht oli kaheteist-aastastes kultuurides kõige suurem Laaska 1 kultuuris. 

Kaheteistaasta vanuste hübriidhaavakultuuride keskmine puistu tagavara oli 59,42 

m
3
/ha, keskmine rinnaspindala oli 3,27 ja keskmine ühe puu maht 0,0041 m

3
. 

Hübriidhaavakultuuride tagavarad (joonis 13) olid korrelatsioonis puude hulgaga 

hektaril (r
2
=0,22; p<0,05) ning tugevas korrelatsioonis ka ühe puu keskmise mahuga 

(r
2
=0,95; p<0,05). 

Kolmes hübriidhaavakultuuris (Mooste 1; Sikka 3; Sikka 4) mõõdeti autori poolt puud 

üle ka 13-aastaselt. Nendest kultuuridest saadud takseerandmete põhjal selgus, et 

hübriidhaavakultuuride juurdekasv kaheteist-aastaselt oli keskmiselt 27m
3
/ha (vastavalt 

28, 36 ja 18 m
3
/ha). Kui võrrelda neid näitajaid Rootsi uuringutega selgub, et parematel 

muldadel kasvavad Eesti hübriidhaavikud ei jää neile alla. Nimelt väidavad Rootsi 

uuringud, et 20-25 aastase raieringiga hübriidhaaba majandavates puistutes võib 

keskmine aastane juurdekasv sobilikul kasvukohal küündida üle 20m
3
/ha. Tuginedes 

Rootsi uuringutele, peaks ka Eestis parematel hübriidhaavakultuurides lõppraie ajaks 

tagavara olema ca. 300-350 tm/ha. 
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Joonis 13. Kaheteistaastaste hübriidhaavakultuuride tagavara ja tiheduse vaheline 

regressioon 
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Tabel 6. Mõõdetud tunnuste keskmised proovitükkide kaupa 

Nr. Prtk. 

Puude 
arv 

prtk.-l 
(tk.) 

Puude 
arv ha-l 

(tk.) 

Üksikpuu 
tüvemaht 

(m
3
) 

V(m
3
/ha) 

1 Ahjametsa 85 850 0,08 70,22 

2 Hannu 1 146 1460 0,03 46,61 

3 Hannu 2 110 1100 0,03 34,94 

4 Jaaska1 95 950 0,01 8,70 

5 Jaaska2 93 930 0,12 107,65 

6 Kauru 103 1030 0,08 82,71 

7 Koogi 80 800 0,01 11,03 

8 Laada 1 126 1260 0,05 64,45 

9 Laada 2 68 680 0,03 17,13 

10 Laada 3 92 920 0,04 37,11 

11 Laada 4 86 860 0,02 13,27 

12 Laaska 1 111 1110 0,12 128,83 

13 Laaska 2 95 950 0,03 29,94 

14 Laaska 3 119 1190 0,09 103,21 

15 Maltsi 1 87 870 0,09 74,91 

16 Maltsi 2 115 1150 0,09 105,55 

17 Maltsi 3 97 970 0,09 84,12 

18 Mikkeri 72 720 0,01 3,95 

19 Mooste 1 121 1210 0,08 96,61 

20 Mooste 2 98 980 0,05 51,14 

21 Mooste 3 82 820 0,03 21,79 

22 Muruoja 106 1060 0,11 121,06 

23 Mägra 1 128 1280 0,06 81,29 

24 Mägra 2 133 1330 0,10 130,71 

25 Nakri 127 1270 0,04 44,54 

26 Niidu 121 1210 0,00 4,95 

27 Nässu 127 1270 0,08 96,32 

28 Oja  79 790 0,09 72,77 

29 Orandu 1 105 1050 0,06 63,98 

30 Orandu 2 86 860 0,01 8,58 

31 Otsa 131 1310 0,06 77,91 

32 Pixte 1 110 1100 0,07 72,95 

33 Pixte 2 65 650 0,07 46,13 

34 Põhja 1 120 1200 0,06 67,46 
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35 Põhja 2 119 1190 0,06 71,32 

36 Põhja 3 120 1200 0,03 34,84 

37 Reku 1 99 990 0,04 35,99 

38 Reku 2 82 820 0,05 40,61 

39 Reku 3 105 1050 0,05 54,90 

40 Rusima 1 93 930 0,07 60,99 

41 Rusima 2 83 830 0,04 32,23 

42 Sikka 1 105 1050 0,07 73,93 

43 Sikka 2 68 680 0,04 30,58 

44 Sikka 3 101 1010 0,11 110,99 

45 Sikka 4 79 790 0,05 37,29 

46 Sikka 5 87 870 0,03 29,23 

47 Sikuti 86 860 0,07 61,77 

48 Sõeru 1 103 1030 0,07 68,29 

49 Sõeru 2 102 1020 0,03 27,81 

50 Uniküla 1 121 1210 0,10 116,83 

51 Uniküla 2 113 1130 0,05 60,09 

Keskmine   98 981 0,057 57 

 

 

2.1.5. Kasvutunnuste vahelised seosed 

12-aastaste puude kõrgus ja diameeter olid tugevas lineaarses seoses (joonis 14). 

Seejuures oli seos mõnevõrra nõrgem kui 5- ja 7-aastaselt, H ja D vahelise 

regressioonijoone tõus aga oli kõigis vanustes sarnane.  
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Joonis 14. Hübriidhaabade kõrguse ja rinnasdiameetri vaheline seos 5, 7 ja 12-aastastes 

kultuurides 

 

Korrelatsioonanalüüsi abil uuriti käesolevas töös 12-aastastes puistutes mõõdetud 

kasvutunnuste, kiirekasvuliste lehtpuude uurimisrühma andmebaasist saadud 7-aastaste 

mõõtmisandmete ning nende põhjal leitud viimase viie kasvuaasta (7-12) juurdekasvude 

vahelisi seoseid (tabel 7). 
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Tabel 7. Proovitükkide keskmiste kasvutunnuste vahelised koorelatsioonikordajad (R), 

paksus kirjas seosed on usaldatavad (p < 0,05) 

Tunnus H7 H12 ΔH7-

12 

D7 D12 ΔD7-

12 

n7 n12 Δn7-

12 

M7 M12 ΔM7-

12 

H7 1,00                       

H12 0,88 1,00                     

ΔH7-12 0,49 0,85 1,00                   

D7 0,97 0,85 0,47 1,00                 

D12 0,77 0,90 0,78 0,81 1,00               

ΔD7-12 0,02 0,40 0,70 0,05 0,63 1,00             

n7 0,34 0,17 -0,08 0,30 0,02 -0,37 1,00           

n12 0,41 0,23 -0,05 0,37 0,08 -0,35 0,98 1,00         

Δn7-12 0,33 0,34 0,25 0,33 0,38 0,21 -

0,27 

-

0,08 

1,00       

M7 0,91 0,71 0,29 0,90 0,58 -0,20 0,42 0,47 0,21 1,00     

M12 0,91 0,92 0,67 0,89 0,85 0,27 0,38 0,44 0,28 0,84 1,00   

ΔM7-12 0,87 0,93 0,72 0,86 0,87 0,34 0,36 0,42 0,28 0,78 0,99 1,00 

 

Tulemused olid ootuspärased. Sarnaselt üksikpuudele oli ka proovitüki keskmiste 

kõrguste ja rinnasdiameetrite vahel tugev seos, mis oli veidi nõrgem 12 a puistutes. 

Puude arv/ha oli positiivselt mõjutanud 7 a kõrgust ja diameetrit, samas 12 a puistutes 

usaldatavad seosed n ja H ning n ja D vahel puudusid. Puistu tagavara sõltus mõlemas 

vanuses eelkõige üksikpuude suurusest aga ka puistu tihedusest. 
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2.2. Metsamajanduslikud tegevused 

 

2.2.1 Harvendusraie katseala tulemused 

 

2011 aasta kevadel teostati Eestis esimene hübriidhaava harvendusraie. Harvendusraie 

tehti Tartumaal Laaska hübriidhaavakultuuris (joonis 15)  40 x 45 m suurusel alal, seega 

oli raieala pindalaks 0,18 ha. Enne raiet oli puistu tihedus 1422 puud/ha. Pärast raiet jäi 

alles 817 puud/ha. Harvendus teostati alameetodil, lisaks raiuti välja märkimisväärse 

põdrakoorimise kahjustusega puud. Väljaraie protsent puude arvust oli 43%. 

Rinnaspindala enne raiet oli 12,8 m
2
/ha ning pärast raiet 8,4 m

2
/ha. Väljaraieprotsent 

rinnaspindala järgi oli 34%. Seega sarnanes Eestis tehtud harvendusraie oma sisult 

Rootsi nn. tavapärasele raiele, kui vaadata allesjäänud puude arvu.  

 

Joonis 15. Laaska hübriidhaavikus teostatud harvendusraie tulemused 
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Juhul kui eesmärgiks on saavutada suur juurdekasv riannasdiameetri osas, oleks kasulik 

teostada harvendusraieid. Nagu jooniselt 16 selgub, ilmneb 12-aastastes 

hübriidhaavikutes juba märke puudevahelise konkurentsi kasvu pidurdavast mõjust. 

Mida väiksem on puude arvukus hektaril, seda suurem on olnud puude diameetri 

juurdekasv 7-ndast 12-nda kasvuaastani. Seega, mida suurem on kultuuri tihedus, seda 

väiksem on puude diameetri kasv, millest tulenevalt oleks metsamajandusliku eesmärgi 

nimel mõttekas teostada harvendusraieid. 

 

Joonis 16. Rinnasdiameetri ja puude arvu vaheline seos 

 

Hübriidhaavikute harvendusraie-küpsust analüüsiti hariliku haava puistutele kehtivate 

harvendusraie normatiivide põhjal (keskmisele kõrgusele vastav rinnaspindala 

alammäär pärast harvendust ning täiusele 100% vastav rinnaspindala). 

Analüüs (joonis 17) näitas, et enamiku hübriidhaavikute rinnaspindala jääb alla sellele 

vastavat almmäära. Samas ei ole hariliku haava puistute jaoks koostatud normatiivid 

arvatavasti otseselt ülekantavad hübriidhaavakultuuridele. Jooniselt võib järeldada, et 

ainult parima kasvuga puistutes on harvendusraie vajadus olemas, kuigi looduses tehtud 

vaatluste põhjal tuleks siiski enamikus neist lähitulevikus harvendus teha, et säilitada 
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kõrge produktiivsus ja jämeduskasv. 

 

 

Joonis 17. Hübriidhaavakultuuride rinnaspindala ja kõrguse võrdlus hariliku haava 

puistutele metsa majandamise eeskirjaga (2007) kehtestatud harvendusraiejärgse 

alammäära ning täiusele 100% vastavate näitajatega (Metsamajandamise eeskiri 2007). 

 

 

2.3. Mullatingimuste mõju hübriidhaava kasvule 

 

Noorte 5-7-aastaste hübriidhaavakultuuride kasvu analüüsi põhjal olid hübriidhaavad 

hästi kasvanud gleistunud leetjatel (Klg), leetjatel (KI), kahkjatel (LP), gleistunud 

kahkjatel (LPg), gleistunud leetunud (Lkg) ning leetunud (Lk) muldadele (Tullus 2010). 

Seega on Eestis hübriidhaavad kiiremini kasvanud parasniisketel ja gleistunud 

muldadel. Mõnevõrra aeglasem on kasv liigniisketel geimuldadel ja tunduvalt aeglasem 

kuivadel põuakartlikel muldadel. Väga edukalt on kasvanud hübriidhaavad ülaosas 

kahekihilise lõimisega muldadel, kus pealmise kergema lõimisega mullakihi all asub 

tihedam, vettpidavam mullakiht. Hea kasvu põhjuseks võib olla, et kergema lõimisega 
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mullakihis on puul lihtsam kasvada ning tagatud on hea vee liikuvus. Teisalt takistab 

alumine savikam mullakiht toitainete leostumist. Kui vesi imbub sügavale aeglaselt, 

püsivad toitained pinnakihis, sealsamas, kus puujuuredki. Samuti põhjustab see ajutist 

ülavett, mis kiirekasvulistele haabadele on pigem soodne, tagades piisava veevaru 

intensiivse kasvu perioodil. Mulla ülaosa tahenedes hakkavad liivasema lõimisega 

mullad kevadel kiiremini soojenema ning puude kasvuperiood saab alata varem kui 

näiteks kauem märjemaks jäävatel gleimuldadel. Hübriidhaavik tuleks rajada 

parasniisketele muldadele, mille veemahtuvus on suur.  

Hübriidhaavale sobivad seega mullad, mille metsastumisel võib kujuneda naadi, 

angervaksa, mustika või jänesekapsa metsakasvukohatüüp. Kõige olulisem mulla 

toitainetest on lämmastik. Teiste elementide sisaldus noorte puude kasvu eriti ei mõjuta, 

sest väikeste puude jaoks on põllumuldade toitainete varud piisavad. Väetamine võib 

suurendada biomassi produktsiooni vanemas eas (Tullus 2011).  

Käesoleva töö raames kogutud 12-aastaste hübriidhaavakultuuride kasvuandmete põhjal 

uuriti, kas sarnased mullaeelistused on püsima jäänud ka ligi kaks korda vanemates 

kultuurides. H ja D dispersioonanalüüsid näitasid proovitükkide vahelisi erinevusi 

kasvukiiruses. Erinevuste peamise põhjustajana võib eeldada erinevusi 

mullatingimustes. Tugeva metsloomakahjustusega kuus proovitükki jäeti kasv-muld 

analüüsist välja. Kultuuride tihedus varieerus suhteliselt vähe, kuigi teatavat mõju 

kasvule see siiski omas. Veel ühe kasvukiirust mõjutava tegurina võib välja tuua puude 

klonaalse kuuluvuse. Keskmiselt on ühes kultuuris istutatud 15 erinevasse klooni 

kuuluvaid hübriidhaabu (Tullus et al. 2007), paraku pole aga kloonide täpne paigutus 

teada ja seetõttu on raske klooni täpset mõju kasvule hinnata. Võib vaid oletada, et 

suure kloonide arvu tõttu on pärilikkuse mõju kultuuridevahelistele kasvuerinevustele 

siiski väiksem kui mullatingimuste mõju. 

Nagu jooniselt 18 selgub, näitas kõige paremat kõrguskasvu normaalsetel 

mineraalmuldadel leetunud muldade rühma kuuluvatel muldadel kasvavad puud. Kõige 

paremat kasvu näitas selle rühma muldadest nõrgalt leetunud mullal kasvav 

hübriidhaavakultuur (joonis 18  ja tabel 8). Leetunud muldadele järgnevad küllastunud 

ja küllastamata gleimullad ning leetjad mullad. Kõige kesisem oli keskmine kõrguskasv 

rähksetel muldadel. 
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Joonis 18. 12-aastaste hübriidhaavikute kasvuintensiivsus erinevates mullatüüpides. 

Joonise alusena on kasutatud Eesti mullamaatrikseid (Kõlli 2002) 

 

Tabel 8. 7-12 aastaste hübriidhaavikute kõrguse ja diameetri juurdekasvud 

mullatüüpide järgi 

Muld n H7 

  

H12 

  

D7 

  

D12 

  

M7 

  

M12 

  

LPg 8 4.7 ± 0.64 12.3 

±0.95 

3.8 ± 0.63 10.5 

±0.50 

6.5 ± 2.03 61.7 

±11.76 

LP 7 4.8 ± 0.44 13.3 

±0.78 

4.0 ±0.57 11.9 

±0.71 

6.1 ± 1.81 84.8 

±11.30 

Ko 6 3.7 ± 0.39 10.9 

±1.04 

3.0 ± 0.44 10.0 

±1.00 

2.6 ± 0.53 45.2 

±10.65 

KIg 3 5.2 ± 0.48 13.4 

±0.98 

4.5 ± 0.29 12.4 

±0.59 

5.9 ± 1.73 75.0±17.86 



 63 

Dg 3 6.2 ± 0.89 15.1 

±0.14 

5.3 ± 0.89 12.1 

±0.30 

11.6 

±5.64 

99.2 

±15.77 

K 2 2.4 ± 0.17 7.1 ± 2.09 1.4 ± 0.33 5.7 ± 1.69 1.0 ± 0.38 15.9 

±11.93 

Lkg 2 5.5 ± 0.31 14.3 

±0.28 

4.6 ± 0.30 11.7 

±0.42 

8.3 ± 2.15 96.5 ± 0.14 

Go 2 4.5 ± 0.18 13.6 

±1.43 

4.0 ±0.29 11.8 

±0.85 

4.3 ±1.58 75.3 ±2.57 

E2o,e 1 1.5 

  

6.3 

  

0.4 

  

4.7 

  

0.5 

  

8.7 

  

KI 1 5.5 

  

12.6 

  

4.7 

  

10.7 

  

7.0 

  

67.5 

  

Kog 1 2.8 

  

10.9 

  

1.8 

  

9.5 

  

0.9 

  

30.6 

  

LkGL 1 3.6 

  

12.2 

  

2.4 

  

10.1 

  

1.9 

  

51.1 

  

LkI 1 7.4 

  

15.9 

  

7.0 

  

13.2 

  

18.6 

  

121.1 

  

M3 1 5.3 

  

13.0 

  

4.4 

  

11.0 

  

7.6 

  

81.3 

  

AG 1 3.0 

  

10.6 

  

2.0 

  

9.1 

  

1.7 

  

44.5 

  

G(o) 1 5.3 

  

13.7 

  

4.4 

  

11.4 

  

6.0 

  

73.0 

  

Gk 1 4.1 

  

10.6 

  

2.8 

  

8.1 

  

2.8 

  

34.8 

  

E2l,e 1 5.2 

  

12.6 

  

4.2 

  

9.7 

  

5.9 

  

54.9 

  

GI 1 3.3 

  

11.6 

  

2.2 

  

10.2 

  

1.2 

  

37.3 

  

Lk 1 4.7 

  

12.8 

  

4.2 

  

11.9 

  

4.2 

  

61.8 

  

All 

Grps 

45 4.5 ± 

0.22 

12.3 ± 

0.39 

3.7 ± 

0.23 

10.6 ± 

0.33 

5.5 ± 

0.75 

65.0 ± 

4.84 

 

 

Anormaalsetel mineraalmuldadel (joonis 18) näitas kõige paremat kõrguskasvu 

deluviaal- ehk pealeuhtemuldadel kasvavad hübriidhaavikud. Joonisel on kajastatud ka 

leostunud ja leetunud mullad, kuna nõrgalt erodeeritud nõrgalt leetunud muld ning 

nõrgalt erodeeritud leostunud muld kuuluvad anormaalsete muldade hulka. 

Deluviaalmullad tekivad erosiooni käigus ärakantud mulla settimisel kallaku jalamile. 

Parimat keskmist kõrguskasvu näidanud gleistunud deluviaalmulla pindmiseks 

horisondiks on tüse deluviaalne huumushorisont (joonis 18). Sellel võib järgneda 

pealeuhtest mõjutamata A-horisont ning maetud muldkatte osa, kus sisse- ja 
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väljauhtehorisont on tavaliselt ebaselgelt välja kujunenud. Ajutiselt liigniisketes 

deluviaalmuldades võib esineda ka mulla gleistumisele viitavaid tunnuseid. 

Parasniiskete deluviaalmuldade pHKCl jääb vahemikku 5,8-6,2. Endistel deluviaalsetel 

põllumuldadel (D, Dg) kasvavate naadi-, jänesekapsa- ja pohlakasvukohatüübi metsade 

boniteet on enamasti I-II. Deluviaalmuldi leidub rohkesti Haanja, Otepää ja Karula 

kõrgustikul, kuid nad moodustavad siiski kõigest ca. 1% kogu Eesti muldkattest. 

Deluviaalmuldade puhul on tegemist anormaalsete muldadega, see tähendab, et nende 

muldade teket on mõjutanud tugevasti geoloogilised või tehislikud protsessid (Astover 

et al. 2012).  

Nagu jooniselt 19 näha võib, oli veerežiimist lähtudes kõige parem kõrguskasv 

gleistumistunnustega muldadel. Kuid vahemikus 7 kuni 12 aastat näitas kõige paremat 

kõrguskasvu gleimuldadel kasvavad hübriidhaavad. Kõige enam asus katsealasid 

jänesekapsa kasvukohatüübil (tabel 9). Kasvukohatüüpide järgi kõrguse ja diameetri 

juurdekasvusid võrreldes selgus, et kõige parem oli 7- ja 12-aastaselt  kõrguskasv naadi 

kasvukohas. Rinnasdiameeter oli kõige suurem 7-aastaselt samuti naadi 

kasvukohatüübis, kuid 12-aastaselt oli keskmine diameeter kõige suurem jänesekapsa 

kasvukohatüübil kasvavates hübriidhaavikutes.  

Mullast lähtudes kõrguse ja diameetri juurdekasvusid võrreldes (tabel 10) selgus, et 

kõige paremad oli nende näitajate poolest nii 7- kui ka 12-aastaselt nõrgalt leetunud 

mullal (LkI )kasvavad hübriidhaavikud.  
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Joonis 19. Hübriidhaavikute kõrguskasvu sõltuvus veerežiimist (K- põuakartlikud, P- 

parasniisked, g- gleistumistunnustega ja gleistunud, GL- gleimullad) 

 

Tabel 9. Kasvukohatüübid ja neile vastavad mullad ning nende esinemis sagedus 

püsiproovitükkidel 

 KKT  n prt  Mullad 

Jk 10  L(P); LP; LkI; M3´; LkII 

Ms 10  LPg; L(P)g; LkIg 

Sl 8  K0
e
; KI; K0; K(0) 

Nd 7 

 K(I)g; D´´´g; Kog; D´g;  
 KIg; K(0)g         

Sj 5  AG; G(0); G0; Gk    

Kl 2  K´´´; K´´   

Kr 1  LkG  

jk-ph 1  LkIe 

An 1  GI 
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Tabel 10. 7-12 aastaste hübriidhaavikute kõrguse ja diameetri juurdekasvud endise 

põllumulla alusel ennustatud metsakasvukohatüüpides 

KKT N H7 

  

H12 

  

D7 

  

D12 

  

M7 

  

M12 

  

jk 10 5.1 ± 0.40 13.5 ± 0.60 4.4 ± 0.49 11.9 ± 

0.51 

7.3 ± 1.77 85.8 ± 

8.95 

ms 10 4.8 ± 0.52 12.7 ± 0.80 4.0 ± 0.51 10.7 ± 

0.43 

6.9 ± 1.65 68.7 

±10.37 

sl 8 3.7 ± 0.47 10.5 ± 0.99 2.9 ± 0.52 9.4 ±  

1.00 

2.9 ± 0.75 43.5 ± 

9.64 

nd 7 5.3 ± 0.59 13.7 ± 0.68 4.5 ± 0.58 11.8 ± 

0.46 

7.6 ± 2.72 79.0 

±12.93 

kl 2 2.4 ± 0.17 7.1 ± 2.09 1.4 ± 0.33 5.7 ± 1.69 1.0 ± 0.38 15.9 

±11.93 

kr 1 3.6  

  

12.2 

  

2.4 

  

10.1 

  

1.9 

  

51.1 

  

sj 5 4.3 ± 0.38 12.4 ± 0.86 3.4 ± 0.46 10.4 ± 

0.83 

3.8 ± 0.88 60.6 ±8.72 

jk-ph 1 5.2 

  

12.6 

  

4.2 

  

9.7 

  

5.9 

  

54.9 

  

an 1 3.3 

  

11.6 

  

2.2 

  

10.2 

  

1.2 

  

37.3 

  

Kokku 45 4.5 ± 0.22 12.3 ± 0.39 3.7 ± 0.23 10.6 ± 

0.33 

5.5 ± 0.75 65.0 ± 

4.84 

 

 

Tabel 11. Kasvutunnuste ja mullaparameetrite vahelised korrelatsioonid, paksus kirjas 

seosed on usaldatavad (p < 0,05) 

  H7 H12 dH7_1
2 

D7 D12 dD7_1
2 

M7 M12 dM7_
12 

A_hor 
tüsedus 

0.45 0.45 0.37 0.46 0.40 0.16 0.43 0.43 0.41 

pH -0.36 -0.30 -0.18 -0.35 -0.29 -0.10 -0.34 -0.32 -0.31 

W75 0.34 0.34 0.26 0.37 0.39 0.22 0.29 0.31 0.31 

W0_25 0.12 0.12 0.09 0.13 0.17 0.14 0.09 0.10 0.10 

W25_50 0.30 0.26 0.17 0.33 0.26 0.05 0.30 0.25 0.23 

W50_75 0.40 0.44 0.37 0.43 0.50 0.35 0.33 0.41 0.41 

log(N) 0.07 -0.01 -0.08 0.08 -0.05 -0.17 0.07 0.02 0.01 
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log(P) 0.35 0.33 0.26 0.37 0.41 0.29 0.29 0.33 0.33 

log(K) 0.08 0.10 0.09 0.09 0.07 0.02 0.11 0.14 0.14 

log(N:P) -0.31 -0.27 -0.17 -0.33 -0.38 -0.26 -0.29 -0.34 -0.33 

log(N:K) -0.11 -0.19 -0.24 -0.11 -0.19 -0.19 -0.14 -0.24 -0.25 

 

Analüüs näitas, et huumushorisondi tüsedus ehk kõige toitainerikkama mullakihi 

tüsedus, mõjutas mõlemas vanuses positiivselt kõiki kasvutunnuseid, välja arvatud 

diameetri juurdekasvu, mis sõltus oluliselt puistu tihedusest (tabel 11). 

Mulla pH ja kasvu vaheline negatiivne seos on vanemates puistutes veidi nõrgem. 

Vähenenud on mulla ülakihi veemahutavus ning suurenenud alumise (50-75cm) 

mullakihi veemahutavuse positiivne mõju puude kasvule. Vanemas eas on puude 

juurestiku ulatus suurem ning toitainete omastamine alumistest mullakihtidest muutub 

kasvu jaoks järjest olulisemaks. 

Peamistest toitainetes mõjutas kasvu kõige enam mulla fosfor. Endise maakasutuse 

käigus väetatud põllumuldade lämmastikuvaru ja kasvu vahel otsene seos puudus, 

järelikult oli muldade N-sisaldus kiireks kasvuks endiselt piisav. Negatiivne seos N:P 

suhtega viitab samuti pigem fosfori kasvu limiteerivale mõjule, puud kasvasid paremini, 

kui omastatava lämmastikukoguse kohta oli mullas piisavalt fosforit. 

 

Tabel 12. Kõrguse suhteline muutus kasvukohatüüpide järgi 7-12 aastastes 

hübriidhaavikutes 

KKT n H7suhteline H12 suhteline Suhtelise kõrguse muutus 

Jk 10 120 114 -5 

Ms 10 114 107 -6 

Sl 8 86 89 4 

Nd 7 125 117 -8 

Sj 5 100 105 5 

Kl 2 57 60 3 

jk-ph 1 122 106 -16 

Kr 1 85 104 19 

An 1 79 98 20 
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Kasv oli paranenud niiskemates kasvukohtades (tabel 12). Kasv oli võrreldes 7a-ga 

ühtlustunud. Parimad kasvukohad ületasid kehvemaid 12a keskmise kõrguse poolest 

suhteliselt vähem kui viis aastat varem. 
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Kokkuvõte 

 

Magistritöö käigus teostati kordusmõõtmised põllumajandusmaale rajatud 

hübriidhaavakultuuride püsikatsealadel. Uuriti, kuidas saada hübriidhaavikutest 

maksimaalset puidu biomassi produktsiooni. Kordusmõõtmiste andmete põhjal 

analüüsiti hübriidhaavikute kasvukäiku erinevatel muldadel. Võrdluseks oli kasutada 

töö juhendajatelt saadud andmed samade püsikatsealade kohta 5- ja 7-aastaselt. Autor 

rajas Eesti esimene hübriidhaava harvendusraie katseala,  et saada tulevikus andmeid 

hübriidhaavikute optimaalse tiheduse kohta. Hübriidhaava kahjustajate kirjeldamisel 

toetus autor  põdra ja metskitse osas bakalaureusetöös esitatud mõõtmistele. Teiste 

kahjustajate puhul lähtuti kirjandusest ja haavikutes nähtust. 

Magistritöö põhjal saab teha järgnevaid järeldusi ning esitada soovitusi: 

 Aastatel 2010 ja 2011 mõõdetud 12-aastaste hübriidhaabade kõrgused ulatusid 

kuni 20,5 meetrini. Puude kõrguse varieeruvus oli 27%, olles suurem kui tüvede 

diameetri varieeruvus. Suurima keskmise kõrgusega puud kaheteistaastaselt 

kasvasid Maltsi 2 proovitükil (16,1 m). Viie- ja seitsmeaastastelt oli kõige 

kõrgemaks Mägra 2 istandik, kaheteistaasta vanuselt oli seal puude keskmine 

kõrgus 15,3 m. Kõige väiksem oli keskmine kõrgus Niidu proovitükil (4,9 m). 

Viie aasta vanuselt oli kõige madalam kultuur Jaaska 1 ja seitsme aastaselt 

Orandu 2. 

 12-aastaste puude rinnasdiameetrid ulatusid kuni 21 sentimeetrini. Suurima 

keskmise rinnasdiameetriga puud olid Laaska 1 proovitükil (14,3 cm). Väikseim 

keskmine rinnasdiameeter oli aga Mikkeri proovitükil (4 cm). Suurim keskmine 

diameeter viieaastastes kultuurides oli Muruoja kultuuris ja seitsmeaastaselt 

Mägra 2 kultuuris. 
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 Dispersioonanalüüs kinnitas, et proovitükkide vahel on usaldatavad erinevused 

puude kõrgus- ja jämeduskasvus. Osadel proovitükkidel on kasv peale 7ndat 

aastat kiirenenud, osadel on kasv kulgenud alates 5ndast aastast ühtlases 

sirgjoonelises tempos. Proovitükkide vahel on toimunud ümberreastumisi 

kasvukiiruse osas. Kõige aeglasema kasvuga proovitükkide seas on kuus tugeva 

metsloomakahjustusega ala, need alad jäeti mulla mõju analüüsimisel välja. 

 Kaheteistaasta vanuste hübriidhaavakultuuride keskmine puistu tagavara oli 57 

m
3
/ha ja keskmine ühe puu maht 0,057 m

3
. Hübriidhaavakultuuride tagavarad 

olid korrelatsioonis puude hulgaga hektaril (r
2
=0,22; p<0,05) ning tugevas 

korrelatsioonis ka ühe puu keskmise mahuga (r
2
=0,95; p<0,05). 

 Kolmel hübriidhaava vaatlusalal (Mooste 1, Sikka 3, Sikka 4) mõõdeti autori 

poolt puud üle ka 13-aastaselt. Nendest kultuuridest saadud takseerandmete 

põhjal selgus, et hübriidhaavakultuuride tagavara juurdekasv kaheteistaastaselt 

oli keskmiselt 27m
3
/ha (vastavalt 28, 36 ja 18 m

3
/ha).  Võrreldes neid näitajaid 

Lõuna-Rootsi uuringutega selgub, et parematel muldadel kasvavad Eesti 

hübriidhaavikud ei jää sealsetele alla. Nimelt väidavad Rootsi uuringud, et 20–

25 aastase raieringiga hübriidhaaba majandavates puistutes võib keskmine 

aastane juurdekasv sobilikul kasvukohal küündida üle 20 m
3
/ha. Tuginedes 

Rootsi uuringutele, peaks ka Eestis parematel hübriidhaavakultuurides lõppraie 

ajaks tagavara olema 300–350 tm/ha. 

 Korrelatsioonanalüüsi abil uuriti käesolevas töös 12-aastastes puistutes autori 

poolt mõõdetud kasvutunnuste, kiirekasvuliste lehtpuude uurimisrühma 

andmebaasist saadud 7-aastaste mõõtmisandmete ning nende põhjal leitud 

viimase viie kasvuaasta (7–12) juurdekasvude vahelisi seoseid. Tulemused olid 

ootuspärased. Sarnaselt üksikpuudele oli ka proovitüki keskmiste kõrguste ja 

rinnasdiameetrite vahel tugev seos. Puude arv hektaril oli positiivselt mõjutanud 

7-aastast kõrgust ja diameetrit, samas 12-aastaselt  usaldatavad seosed puistu 

tiheduse ja kõrguse ning tiheduse ja diameetri vahel puudusid. Puistu tagavara 

sõltus mõlemas vanuses eelkõige üksikpuude suurusest, aga ka puistu tihedusest. 
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 2011. aasta kevadel teostati Eestis esimene hübriidhaava harvendusraie. 

Harvendusraie tehti Tartumaal Laaska hübriidhaavakultuuris 40 x 45 m suurusel 

alal, seega oli raieala pindalaks 0,18 ha. Enne raiet oli puistu tihedus 1422 

puud/ha. Pärast raiet jäi alles 817 puud/ha. Harvendus teostati alameetodil, lisaks 

raiuti välja märkimisväärse põdrakoorimise kahjustusega puud. Väljaraie 

protsent puude arvust oli 43%. Rinnaspindala enne raiet oli 12,8 m
2
/ha ning 

pärast raiet 8,4 m
2
/ha. Väljaraieprotsent rinnaspindala järgi oli 34%. 

Hübriidhaavikute harvendusraieküpsust analüüsiti hariliku haava puistutele 

kehtivate harvendusraie normatiivide põhjal (keskmisele kõrgusele vastav 

rinnaspindala alammäär pärast harvendust ning täiusele 100% vastav 

rinnaspindala). Analüüs  näitas, et enamiku hübriidhaavikute rinnaspindala on 

väiksem harvendamist lubavast alammäärast. Samas ei ole hariliku haava 

puistute jaoks koostatud normatiivid arvatavasti otseselt ülekantavad 

hübriidhaavaistandikele. Arvestada tuleks hübriidi kasvukäigu bioloogilist 

omapära (kiire kasv noorelt) ja istandike lühikese raieringiga majandamise 

eesmärke.  Praeguse seisuga võib väita, et ainult parima kasvuga puistutes on 

harvendusraie lubatud, kuigi looduses tehtud vaatluste põhjal tuleks siiski 

enamikus neist lähitulevikus harvendus teha, et säilitada kõrge produktiivsus ja 

jämeduskasv kuni küpsuseani ning saavutada koristusraieks maksimaalne puidu 

biomassi produktsioon.  

 Käesoleva töö raames kogutud 12-aastaste hübriidhaavakultuuride 

kasvuandmete põhjal uuriti, kas sarnased mullaeelistused on püsima jäänud mis 

olid 5- ja 7-aastaselt. Kõrguste ja diameetrite dispersioonanalüüsid näitasid 

proovitükkide vahelisi erinevusi kasvukiiruses. Erinevuste peamise põhjustajana 

võib eeldada erinevusi mullatingimustes. Kultuuride tihedus varieerus suhteliselt 

vähe, kuigi teatavat mõju kasvule see siiski omas. Veel ühe kasvukiirust 

mõjutava tegurina võib välja tuua puude klonaalse kuuluvuse. Keskmiselt on 

ühes kultuuris istutatud 15 erinevasse klooni kuuluvaid hübriidhaabu (Tullus et 

al. 2007), paraku pole aga kloonide täpne paigutus teada ja seetõttu on raske 

klooni täpset mõju kasvule hinnata. Võib vaid oletada, et suure kloonide arvu 

tõttu on pärilikkuse mõju kultuuridevahelistele kasvuerinevustele siiski väiksem 

kui mullatingimuste mõju. 
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 Kõige paremat kõrguskasvu näitasid normaalsetel mineraalmuldadel leetunud 

muldade rühma kuuluvatel muldadel kasvavad puud. Kõige parema kasvuga oli 

selle rühma muldadest nõrgalt leetunud mullal kasvav hübriidhaavakultuur. 

Leetunud muldadele järgnevad küllastunud ja küllastamata gleimullad ning 

leetjad mullad. Vahemikus 7 kuni 12 aastat näitasid kõige suuremat kõrguse 

juurdekasvu gleimuldadel kasvavad hübriidhaavad. Kõige kesisem oli 

kõrguskasv rähksetel muldadel. Anormaalsetel mineraalmuldadel näitasid kõige 

paremat kõrguskasvu deluviaal- ehk pealeuhtemuldadel kasvavad 

hübriidhaavikud. Veerežiimist lähtudes oli kõige parem kõrguskasv 

gleistumistunnustega muldadel.  

 Lähtudes mulla liigi põhjal prognoositavast metsakasvukohatüübist võib väita, et 

kõige enam asub katsealasid muldadel, millest kujuneb jänesekapsa 

metsakasvukohatüüp. Kasvukohatüüpide alusel kõrguse ja diameetri 

juurdekasvusid võrreldes selgus, et kõige parem oli 7- ja 12-aastaselt kõrguskasv 

naadi kasvukohatüübis. Rinnasdiameeter oli kõige suurem 7-aastaselt samuti 

naadi kasvukohatüübis, kuid 12-aastaselt oli keskmine diameeter kõige suurem 

jänesekapsa kasvukohatüübil kasvavates hübriidhaavikutes.  

 Analüüs näitas, et huumushorisondi tüsedus, ehk kõige toitainerikkama 

mullakihi tüsedus, mõjutas mõlemas vanuses positiivselt kõiki kasvutunnuseid, 

välja arvatud diameetri juurdekasvu, mis sõltus oluliselt puistu tihedusest. 

 Peamistest toiteelementidest mõjutas puude kasvu kõige enam mulla fosfor. 

Endise maakasutuse käigus väetatud põllumuldade lämmastikuvaru ja kasvu 

vahel otsene seos puudus, järelikult oli muldade N-sisaldus kiireks kasvuks 

endiselt piisav. Negatiivne seos N:P suhtega viitab samuti pigem fosfori kasvu 

limiteerivale mõjule, puud kasvasid paremini, kui omastatava lämmastikukoguse 

kohta oli mullas piisavalt fosforit. 

 Mulla pH ja kasvu vaheline negatiivne seos on vanemates puistutes veidi 

nõrgem. Vähenenud on mulla ülakihi veemahutavuse ning suurenenud alumise 

(50–75cm) mullakihi veemahutavuse positiivne mõju puude kasvule. Vanemas 
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eas on puude juurestiku ulatus suurem ning toitainete ja vee omastamine 

alumistest mullakihtidest muutub kasvu jaoks järjest olulisemaks. 

 Põdra ja metskitse kahjustuste vältimiseks hübriidhaavikutes on kõige 

otsesemaks kaitseks tara, repellendid ja individuaalkaitsevahendid. Autori 

bakalaureusetöö näitas, et kahjustusi saab vähendada, kui kultuur rajada 

olemasolevast metsast kaugemale.  Siiski on kultuuri tarastamine kõige tõhusam, 

kuid ühtlasi ka kõige kallim metskitse ja põdra haavikust eemale hoidmise viis.  

 Kopra kahjustust ei olnud Eestis massiliselt hübriidhaavikutes täheldatud, kuid 

2011. aasta sügisel fikseeriti Läti piiri ääres asuval Nakri kinnistul massiline 

kopra kahjustus.  Kokku olid koprad selleks ajaks langetanud sadakond puud. 

Lahendus kopra poolt põhjustatud kahjustuste vähendamiseks on nende 

arvukuse reguleerimine veekogus, mille lähedale on kultuur rajatud. 

 

Kokkuvõtteks võib väita, et hübriidhaavaistandike rajamist endistele 

põllumajandusmaadele võib Eesti mulla- ja kliimatingimustes jätkuvalt soovitada. 

Meeles peaks pidama, et hea kasvu üheks peamiseks faktoriks on sobiv mulla liik.  
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