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Mets, see on …
… puistu või 

… ökosüsteem = keskkond * elustik
Mets on ökosüsteem, mis koosneb 

metsamaast, sellel kasvavast taimestikust 
ja seal elunevast loomastikust.

(Metsaseadus 2006)
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Terminoloogia: Mets vs Puistu
Mets Põld
Metsamajandus Põllumajandus

Metsa kasvatama Vilja jt kasvatama (?)
-> Puid/puistut kasvatama

Metsa(taimi) istutama Taimi istutama
-> ?Puid istutama?

Metsa uuendama Põldu …
Metsa harvendama Taimi harvendama
Metsakaitse Taimekaitse

-> Puude/puistu kaitse vs Looduskaitse

Puu ja puistu on metsa edifikaator
Puud 
> Vari
> Mikrokliima
> 3D-struktuur
> Substraat/aines
> Mikrotopograafia
(mikro)elupaigad
>> … mitmekesisus
ja muutumine
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Metsa ja puistu struktuur
Struktuurielement -> (Mikro)elupaik – lai skaala

Teised puudega alad
Mets
Mittemetsamaa –
(pool-)looduslik mittemetsamaa: nt sood, puisrabad, puisniidud jt pool-

looduslikud kooslused, kadastikud, võsastunud/puudega 
püsirohumaad, valdavalt lagedad nõmmed ja luited). Kasvavad 
peamiselt looduslikud puu- ja põõsaliigid

tehislik/kultuuriline mittemetsamaa: nt hekid, õuemaad, elamumaad, 
pargid, kalmistud, haljasalad, marja- ja viljapuuaiad, istandikud, 
taimlad, puukoolid, aiandid, dendraariumid, arboreetumid, 
põllumajanduslikud maad, võsastunud/puudega põllumaad ja 
kultuurrohumaad, seemlad, taristu alused maad

(PEFC ST töörühm ja metsaseadus)
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Teised puudega alad
Mets vs
Istandik – ala mittemetsamaal, kus puid ja põõsaid 

kasvatatakse regulaarse seaduga ning majandatakse 
intensiivselt ühevanuselistena. (PEFC ST töörühm ja metsaseadus)

Puistu („metsa“) päritolu
Suktsessiooni algus
• Primaarne

– Põline

• Sekundaarne
• Uudis/tehislik

Kujunemislugu:
• Looduslik kooslus e 

põliskooslus
• Pool-looduslik e tekiskooslus
• Hilis-tekkeline 
• Kultuurkooslus (Istandik, 

Agrofütosönoos)
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Laigudünaamika tsükkel metsas
Pidev vaheldus  <  Häil/laik  < Suurepinnaline

(Sprugel 1976)

Abies balsaminea

Dünaamika tsükkel

Etapid:
Pioneer
Ülesehitus
Küpsemine
Degenereerumine

(Dorren et al. 2004)
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Suktsessiooni „seisakud“
Ajutiselt stabiliseerunud (subkliimaks) – tingimuste tõttu
Ebapõliskooslus (plagiokliimaks) – pideva häire tõttu

“Pool-loodus” 
Puisniit
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Ajaline muster
Pool-looduslik

• Kujunemiseks regulaarne leebe inimmõju
sh
• Metsa valikraie?
• Tulekahjude ärahoidmine (põõsaskooslusest 

metsaks või tugevate tulekahjudega koosluseks)
• Reostus (happevihmad, atmosfääri kaudu 

väetamine, lupjamine)

Raie vs looduslik häire
Laigu-/häil-dünaamika – säilik-struktuurid
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Suktsessioonimuster
Kvalitatiivse suuna järgi:
• Progresseeruv
• Retrogressiivne, degenereerumine, vaesumine
• Taastuv
• Deflektsioon e kõrvalekaldumine

Metsa ja puistu struktuuri järjepidevus
Metsa struktuur –

• puude ja teiste taimede liigiline koosseis ja kolmemõõtmeline 
paigutus

• teised keskkonda loovad tingimused nagu muld, pinnavormid, 
veekogud
Vaadeldakse mikro-, puistu- või maastikuskaalas. 

Metsa (sh puistu) struktuur koosneb struktuurielementidest, mis 
pakuvad mikroelupaiku erinevatele elurikkuse esindajatele.

Puistu koosseis – puuliikide osakaaluline jaotus täisprotsentides 
rinnete kaupa 
Küpsemas puistus - tagavara alusel
Noorendikes, selguseta aladel ja järelkasvu  puhul – puude 

arvu põhjal
Vähetootlikul metsamaal ja põõsarinde – võrade liituse põhjal

(PEFC ST töörühm)
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Metsa ajalooline taust

(Paal jt 2011)

Küpsed sürjametsad

Põline

Taastunud

Taasmetsastumine
Salumetsade kujunemine 

puisniitudest

Rohurinne Samblad

(Palo jt 2013)

Epif. Samblad Ajalooline
metsaala

Ajalooline
metsaserv

Kinnikasvanud 
puisniit

Metsa võtmeliikide liigirikkus 1.09a 0.88ab 0.13b

Esinemise sagedus% 82a 50ab 13b
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Ajalooline järjepidevus / Põlisus
Uudismets

Verstakaart

Ajaline sidusus

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

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

(PEFC ST töörühm)
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Dünaamiline stabiilsus ruumis e 
Ökosüsteemi seisundite mosaiik

Metsa laigu-mosaiigi dünaamiline tasakaal –
Aga millises skaalas?

Liikide „karussell“(Lertzman & Fall 1998, Turner et al. 2001)

(Eddy van der Maarel 1993)

Puistu vanuseklass

Metsade raiemuster kui mosaiik
Metsamaa muutuste kaardistamine 

Landsat TM ja Sentinel 2 piltidelt (Peterson jt 2004)
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(Peterson 2022 avaldamata)

Raiesurve Eestis
U.Petersoni hinnang satelliit-piltidelt

Skaalad
Metsanduse ja metsaökoloogia

(Niemelä 1999 cit Holling 1992)

A
ja

sk
aa

la

Maastik

Ruumiskaala

Mets

Puistu

Tukk

Puuvõra

Leht, okas
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Ökoloogiliselt optimaalne skaala
Ökoloolistel rühmadel on erinevad ökoloogilised 

skaalad 
• Soontaimed (cm – m – n km)
• Epifüütsed samblad ja samblikud (cm – 10*n meetrit)
• Jooksiklased (100*n meetrid)
• Ämblikud (meetrid - kilomeeter)
• Hiired (100*n meetrid)
• Põder, metskits (mõni km – 10*n km)
• Suur-kiskjad (10*n – 100*n km)

Taimede modulaarsus
Vanus/püsivus
Populus tremuloides (ameerika haab) – “Pando” –14000 

(80k?) a, 43.6 ha, 6000 t (raskeim), ca 40000 tüve
Fishlake National Forest, Utah, USA

(J.Zapell. Wikipedia)
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Taimede modulaarsus
Vanus/püsivus
h kuusk (Picea abies) – “Old Tjikko” – 9550 a, 

“seelikkuusk” st klonaalne
Fulufjället mägi, Dalarna, Sweden

(Karl Brodowsky, Wikipedia)

Vanim üksikorganism
Igimänd (Pinus longaeva) “Prometheus”  4862 a (vbl 5000a 

sest 2.5m kõrguselt) – raiuti 1964 (Wheeler Peak, 
Nevada, USA)

“Methuselah” 4853 a, kasvab (White Mountains, California, USA)

(James R Bouldin 2006; Wikipedia)

(Pinterest)
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Taimede modulaarsus ja vanus
Näiteid Eesti taimedest

(Cook 1985)

Liik (LD) Liik (EE) Klooni 
vanus (a) 

Klooni 
Diameeter (m)

Aastane 
levik (m/a)

Calamagrostis epigeijos Jäneskastik 400+ 50 <0.13
Convallaria majalis Piibeleht 670+ 83 <0.12
Lycopodium coplanatum Mets-vareskold 850 250 0.29
Festuca rubra Punane aruhein 1000+ 220 <0.22
Festuca ovina Lamba-aruhein 1000+ 8 <0.01
Holcus mollis Pehme mesihein 1000+ 880 <0.88
Pteridium aquilinum Kilpjalg 1400 489 <0.35

Ökosüsteemide muutused
Hinnang põhjuste osatähtsusele (eksperdid)

(Sala et al 2000)

Elurikkuse suhteline muutus

Maakasutus
Kliima

N-reostus
Liigilevi

CO2

Maakasutus
Kliima

N-reostus
Liigilevi

CO2

Boreaalne

Nemoraalne

Rohumaad

Maakasutus
Kliima
N-reostus
Liigilevi
CO2

Maakasutus
Kliima
N-reostus
Liigilevi
CO2
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(Saue 2020)

Kliima muutus Eestis
Vegetatsiooni perioodi algab varem ja kestab 

kauem, kuid muutus on regiooniti erinev

(Metsa-)Looduse väärtustamine
Ökohüved: ökosüsteemi v looduse teenused, loodushüved

looduse panus inimkonna heaollu,
looduskapital

Esteetilis-
kultuuriline

Tugi

Varustus

Keskkonda-
reguleeriv

Karuteened

((Costanza et al., 1997 (MEA 2005)
Diaz et al. 2018 (IPBES))

F:
 K
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Looduskaitse
Ökohüved: ökosüsteemi v looduse teenused, loodushüved

looduse panus inimkonna heaollu,
looduskapital

(Kumari 1981)

((Costanza et al., 1997 (MEA 2005)
Diaz et al. 2018 (IPBES))

Metsa/looduse väärtustamine
Ökohüve – materiaalne ja/või mittemateriaalne väärtus, 

mida ökosüsteem inimestele pakub. 

Materiaalsed ökohüved: puiduline
mittepuiduline

Mittemateriaalsed ökohüved:

Peamine ökohüve – organisatsiooni poolt 
deklareeritud ökohüve, mida ta kasutab ärilistel või 
muudel eesmärkidel  

Teised ärilised ökohüved – metsasaadused, mida 
organisatsioon kasutab ärilistel eesmärkidel

(PEFC ST töörühm)

Varustus

Esteetilis-kultuuriline
Tugi
Keskkonda-reguleeriv

(PEFC ST töörühm)
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Ökohüve - Süsinikuringe osa

Ökohüved
Peamine hüve - Varustav – puit, puit, puit

Esteetilis-
kultuuriline

Tugi

Varustus

Reguleeriv
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CO2

Karuteene?

Ökohüved – reguleeriv 
Esteetilis-
kultuuriline

Tugi

Varustus

Reguleeriv

(Lungerod 1932, pöögimets) (Noe jt 2012, Järvselja)

Karuteened

Metsa tsükkel – biomass/C
Üldistus

(Knapp 1974)

(Zobel & Liira 1997)

(Uri jt 2022)
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Metsa hulk
Metsasus vs Tagavara

(Gallaun et al. 2010, Barredo et al. 2012)

Metsa C-dünaamika
C-ring ja komponendid

(Mäkipää et al. 2008 ForStud)
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Seotud süsiniku hulk
Puistu tagavara ja mulla-C (0-30cm)

(Barredo et al. 2012)

(Soilgrids.org)

C-varu

(Lal 2005 FEM)
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Metsamaa%, kus >10cm turbane (SMI)

Süsinikurikkad mullad

(Liira 2020, KAUR, SMI)

Ökohüved
Varustav

Esteetilis-
kultuuriline

Tugi

Varustus

Reguleeriv
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Ökohüved
Varustav

Esteetilis-
kultuuriline

Tugi

Varustus

Reguleeriv

(Vesselova & Randlane ) (Zhen jt 2018)

Kopsusamblik
(Lobaria
pulmonaria)

Lobaroid A –
anti-bakteriaalne

Teenus: Esteetiline/kultuuriline
Puhkus, esteetika (ilu, linnulaul)
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Teenus: Esteetiline/kultuuriline
Kultuuriajalugu

Hiis (Vana-Vigala)

Esteetiline/kultuuriline väärtus

(Ivan Šiškin (+ Konstantin Savitski)
„Hommik männimetsas“/ „Kolm karu“ 1889)

Kultuur
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Ökohüve
Tugiteenus - Karu elupaik - levik

Ökohüved
Karuteened – karukahju oht

https://effect.ut.ee/materjale
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Ökohüved
Karuteened – karukahjuga kohanemine

Fotod: Kaivo Ilves (Peipsiääre vald)

Põline puistuala - leiud
Leiud, mida ei oska oodatagi – metsikud mesilastüved

(the Guardian; Oxfordshire Natural Beekeeping Group)
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Ökohüved
Reguleeriv

Keskkonda tasakaalustava funktsiooniga mets – mets, mis leevendab 
äärmuslikke looduslikke protsesse. Nt erosiooni vähendaja järskudel 
nõlvadel ja üleujutuste puhverdaja lammide.
? Kliimamets – kohalikku või globaalset kliimat kujundav mets

Keskkonnakaitselise funktsiooniga mets – inimtegevuse eest 
keskkonda kaitsev mets. Nt ranna ja kalda piiranguvööndi 
veekaitsemets, kaitseala või püsielupaiga piiranguvööndi 
loodusreservaati või sihtkaitsevööndit puhverdav ala.

(PEFC ST töörühm)

Ökohüved
Reguleeriv
Keskkonda tasakaalustava funktsiooniga mets – mets, mis leevendab 

äärmuslikke looduslikke protsesse. Nt erosiooni vähendaja järskudel 
nõlvadel ja üleujutuste puhverdaja lammide.
? Kliimamets – kohalikku või globaalset kliimat kujundav mets

(Soomaa)(Lahemaa)
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Ökohüved
Reguleeriv
Keskkonnakaitselise funktsiooniga mets
Puhverriba – püsiva taimkattega (eelkõige puudest ja põõsastest 

koosnev) vöönd kahe (või enama) erineva maakasutusega ala vahel 
ning kus rakendatakse spetsiaalseid majandusvõtteid teatud 
funktsioonide tagamiseks. NB! Puhverriba võib moodustada ka 
väljaarenenud rohukamaraga niiduilmeline kooslus, kust ei ole puid-
põõsaid ära raiutud.

• vähendada majandustegevuse ülepiirilisi mõjusid 
• tagada osaline keskkonna või struktuuride säilimine majandataval 

alal (jalalkuivanud puud, tüükad ja lamapuit, säilikpuud või nende 
grupid) 

• tagada naaberalade ökoloogiline sidusus
• pakkuda turvalist kasvukohta taimedele ja/või elupaika (ja 

toitumisala) loomadele ja lindudele (refuugium)
• pakkuda/säilitada maastiku esteetilisus (esteetilis-kultuuriline hüve)

(PEFC ST töörühm)

Ökohüved
Tugiteenus – elupaik, varje …

Esteetilis-
kultuuriline

Tugi

Varustus

Reguleeriv
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Ökohüvede (ja elurikkuse) tegurid

(Emmerson et al. 2016)

Häiringud, hooldus,
majandamine

Ümbritsev 
maastik
(ruum)

Kooslustüüp,
struktuurne kvaliteet ja 

tugi-elurikkus

Ökohüved
Elurikkus

http://dx.doi.org/10.1016/bs.aecr.2016.08.005

Raied vs looduslik häire
Laigu/häil-dünaamika - skaala

(Dorren 2004)

(Sprugel 1976)

(Clinton 1993)Häilu pindala [m²]

Lo
od

.h
äi

lu
de

ar
v
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Häiringu intensiivsus
Taastumiseks kuluv aeg

(Kimmins 1997)

(Dorren 2004)

Ö
S

 ti
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Taastumise aeg

Algseis

Häiringu intensiivsus
Taastumiseks kuluv aeg

(Kimmins 1997)

(Niemelä 1999)
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Aastad pärast häiringut

Sipelgad, lageraie

Jooksiklased, LR

Ämblikud, LR

Soontaimed, LR

Soontaimed, tulekahju
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Puistu struktuur
Rähnide esinemissagedus

(Liira, 2020; KAUR/SMI)

(Liira jt 2007)

Majandusintensiivsuse indeks

R
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m
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Loo + sinilille

Ajaline dünaamika
Häiringute aktiivsuse “lainetus”

(Senf & Seidl 2018)

(Senf & Seidl 2021)

1986-2016
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Puude liigirikkus
Puistu kahjuriresistentsus 

Liigirikkus kui varje  
spetsialist-kahjurite eest, …

…aga generalist-kahjurite
puhul mõju nii ja naa.

Toime selgem, kui
naaberpuud on
erinevate omadustega (Jactel & Brockerhoff 2007)

Ühe kindla puu-sugukonna kahjurid
(oligofaagid)

Mitme puu-sugukonna kahjurid
(polüfaagid)

Le
itu

d 
m

õj
u 

Uuringu ID

Uuringu ID

Le
itu

d 
m

õj
u 

Raied
Raie laigu-dünaamika – intensiivsus – vähem struktuure

(Dorren 2004)

(Sprugel 1976)
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(Viljur & Teder 2016)

RM-
spets

RM-
gener

Metsa-
spets

Soo-
spets

Li
ik

i k
ok

ku

(KAUR, seired: Teder 2019)

Liblikad lankidel

Keskmiselt 21 liiki langil

Häilu ja lageraie mõju

Häilu ja lageraie mõju
Liblikad lankidel: kokku 65 liiki
Keskmiselt 21 liiki/lank

Isolatsioon ei olnud oluline; ja enamus olid tavalised liblikad.
Rootsis: liblikate olemasolu sõltus koha ajaloolisest maa-kasutusest (enne 

metsastamist). (Viljur & Teder 2016, 2018 vs Ibbe et al. 2011)

Sagedus ühendatud aladel
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RM-
spets

RM-
gener

Metsa-
spets

Soo-
spets
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Häilu ja lageraie mõju
Liblikate aktiivne lennukaugus …

… Liblikate lennu kaugus on päris suur – tolmu levik allikalt 
>500…1000m piki laiu metsasihte

(Townsend & Levey 2005)

Kaugus piki sihti [m]                  

Õ
is

i m
är

gi
st

at
ud

 to
lm

ug
a

Häilu ja lageraie mõju
Liblikad lankidel … toidutaimed

(Viljur & Teder 2016, 2018)
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Häilu ja lageraie mõju
Lilled lankidel … toidutaimed?

(Viljur & Teder 2016, 2018)

(Soon jt 2021) (KAUR, seired: Teder 2019)

Liblikad loopealsetel

Lageraie mõju
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S
ag

ed
us

Päikesele avatus

Lamav vs püsti
Surnud puidu putukad – päikeseline puit on parem

(Sverdrup &Thygeson 2002, Schroeder jt 2006)

Tüügas
Lamatüvi

Puistu struktuur
Ohter järelkasv (SMI)

(Liira, 2020; KAUR/SMI)
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Puistu struktuur
Tihe alusmets (SMI)

(Liira, 2020; KAUR/SMI)

Looduslikud protsessid - järelkasv
Puuliigid küpses metsas – sagedus kkt kaupa

Tamm(!) (Liira jt 2011)
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Puistu struktuur - liike
Puuliike I-rindes (SMI prooviala r=10m)

(Liira, 2020; KAUR/SMI)

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

(Liira, 2020; KAUR/SMI)
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Puistu struktuur
Rinnasdiameeter suurimatel puudel

(Liira, 2020; KAUR/SMI)

Säilikud
Ajaloolised puu-vanurid ja pärand-struktuurid
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Puistu struktuur
Bioloogiliselt vanad puud

(Liira, 2020; KAUR/SMI)

!!! !!!

Puistu struktuur
Bioloogiliselt vanad puud: kuusk

(Liira, 2020; KAUR/SMI)

!!!
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Säilik-struktuurid
Keskkonna väiksem häirimine

Raie leevendus
Säilik-struktuurid
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Säilik-struktuurid
Varasemast veidi funktsionaalsemad ja mitmekesisemad
Säilikute liigirikkad grupid           Kõvalehtpuude jätmine    alusmetsaga!

Struktuuride säilitamine
Säilikpuud

vs
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Struktuuride säilitamine
Säilikpuud

vs

Struktuuride säilitamine
Säilikpuud

vs
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Struktuuride säilitamine
Säilikpuud

vs

Struktuuride säilitamine
Säilikpuud

vs
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Säilik-struktuuride hooldamine
Märka tegelast ja temale vajalikku struktuuri

Sulgjas õhik, kopsusamblik

Elurikkus ja puistu vanus
Puistu vanus -> samblikud kuusikus ja männikus

(Marmor jt 2011)

Puistu vanus Puistu vanus

Li
ik

id
e 

ar
v

Kuusikud Männikud
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ik
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e 

ar
v
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Elurikkus ja puistu vanus
Puistu vanus -> epifüüdid Järvselja haavikutes

(Tullus jt 2022)

Puistu vanus Puistu vanus

Samblad

Samblad 
indik.

Samblikud Samblikud
indik.Li

ik
id

e 
ar

v

Puistu struktuur ja ajalugu
Asendus-substraadid

(Tartu 2022)

Korpsamblik (Xantoria parietina), pruunsamblik (Melanohalea exasperatula),
vagu-lapiksamblik (Parmelia sulcata), hallsamblik (Hypogymnia physodes),
rosettsambliku liigid (Physcia stellaris, P. tenella, P. adscendens)
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Surnud puit
Elustiku suktsessioon – kuusk (Rootsi)

(Esseen et al. 1992)

Okaspuu-kooresikk
Kuuse-kooreürask

Sarviklamesklane
*

* *

*
…
hiidkoor

…
punanaksur

Säilik-struktuurid
Tööde ajal - struktuuride jätmine
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Säilik-struktuurid
Struktuurid ei ole igavesed

Sulgjas õhik

Säilik-struktuurid
Tüükad
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Säilik-struktuurid
Tööde ajal – liigisäiliku ja talle vajalike struktuuride jätmine

Kivi-imar

Puhverriba
Puhvrid: servad (kulissraie), koridorid - pagula
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Puhverriba
Puhvrid: kraaviservad, koridorid

Servapuhvrid
Varustav hüve - õied, marjad

(Decourtye et al. 2010)

P
ui

st
ud

P
ui

st
ud

Mesilaste korjealad
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Servaelanik
Sipelgad

()

Liigirikkus ja ökohüve kvaliteet

(Tilman jt 1997 Science)

Liigirikas ja/või vormirikas kooslus 
võib olla stabiilne ja tore, aga 
spetsiifilised hüved kannatavad 
teiste arvel.

Liigirikkus

P
ro

du
kt

iiv
su

s

Vormirikkus

P
ro

du
kt

iiv
su

s

Mitmekesisus

Ö
ko

hü
ve



52

Liigirikkus – stabiilsus?!

(Tilman 1994)

Peale põuda taastas liigirikas rohumaakooslus oma 
tootlikkuse kiiremini, ja oli ka üle aastate stabiilsem

(Tilman et al. 2006)

P
ro

du
kt

iiv
su

s

(Tilman 1997)

P
ro

d.
ta

as
tu

m
in

e

S
ta

bi
ils

us

Ökohüve kvaliteet
Kvaliteedi omadused: tootlikus, stabiilsus ja mitmekesisus

Ökohüve

Funktsionaalne mitmekesisus

(Kütt et al. 2016, 2018)
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.06.009

https://doi.org/10.1111/avsc.12376
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C-sidumise intensiivsus vs vürts
Kiirtoidukoht vs aeglane toit – kah mitmekesisuse gradient

(google, pinterest jt)

Tiba säästvam metsamajandus
Mets kui ökosüsteem (vs tootev puistu)
Metsa mitmekesisem väärtustamine – Ökohüved
Olla loodussõbralikult lohakas
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