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Tavavastus on, et väike 
raie mõjub peaaegu nagu 
looduslik häiring, suure 
raie mõju on aga palju 
keerulisem.
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EcolChange

M etsade taimestik on mitme-
ti määratletav, sõltudes huvi-
grupist. Metsamajandus kes-

kendub vaid puudele kui majanduslikult 
kõige olulisemale taimerühmale. Mar-
jakorjaja ja ökoloogi jaoks kasvab puu-
de all veel palju teisi taimeliike ning kõik 
nad ei ole ainult varjunõudlikud liigid. 

Looduslikult pole mets kunagi üht-
laselt varjukas, vaid pika aja jooksul ku-
junenud poolavatud-suletud tingimus-
te dünaamiline mosaiik. Dünaamilise 
mosaiigi loovad ajutised valgushäilud 
(põhjuseks üksikpuude suremine vana-
duse või kahjurite tõ� u) või harvad suu-
repinnalised avanemised (tormi- või jää-
kahjustus; põlengut siia ei loeks, sest tuli 
metsas on inimesega liiga seotud). Nii et 
metsas kasvab ka valgusnõudlikke taimi.

Inimese kujundatud 
dünaamika 
Ühtlaselt varjukas mets on paljuski ini-
mese loodud puitu tootev ökosüsteem, 
sest majandamise-hooldamisega rõhu-
takse puidu maksimaalsele produktsioo-
nile. Metsakasutuse tüüplahendusega, 
lageraietega ja aina lüheneva raietsükliga 
on metsakeskkonna dünaamilisust või-
mendatud. Järjest suuremate raielanki-
de rakendamist metsanduses saaks võr-
relda olukorraga, kus kaleidoskoobito-
ru väikesed klaasitükid vahetatakse välja 
üha suuremate kildude ja väiksema vär-
vivaliku vastu. Selline muutus metsa dü-
naamikaskaalas on harjumatu nii inime-

sele (sh esteetilise maastikuvaate problee-
mid) kui ka metsade elurikkusele. 

Lageraie põhjustab suurel pinnal nii 
valgustatuse kui ka mullaniiskuse ja -toi-
telisuse muutust. Valguse lisandumine 
peaks enamusele taimedest hea olema, 
sest peaaegu kõik metsataimed on fo-
tosünteesijad ja vajavad vaid veidi aega 
avatuma keskkonnaga kohanemiseks. 
Nii võib näiteks tavalist mustikat avas-
tada rõõmsalt kasvamas ka Alpi-mägede 
avakooslustes. 

Esimestel raiejärgsetel aastatel võib 
tõesti leida raiesmikul palju metsaga seo-
tud liike, mis saavad parema võimaluse 
kasvada ja paljuneda. Kuid üsna kiires-
ti on nad probleemi ees, et peavad muu-
tunud valgus- ja mullaoludes konkuree-
rima saabuvate avamaataimedega, kel ag-
ressiivsem kasv. Nood tärkavad mullas ol-
nud (juba aastakümneid) ootel seemne-
test (kutsutakse seemnepangaks) või siis 
saabuvad kohe pärast raiet (kutsutakse 
seemnevihmaks). Seemnepangas ootaja-
te seemned on tavaliselt suuremad ja kae-

tud paksu kestaga, kaitseks keskkonna ja 
ärasöömise eest, näiteks kuivemates met-
sades metsmaasikas ja vaarikas, niiskema-
tes load. Seemnevihma liikide sekka kuu-
luvad näiteks põdrakanep ja eostega leviv 
kilpjalg. Kord kasvama hakates suudavad 
nad raieala kiirelt hõlmata nii uute seem-
nete külviga kui ka klonaalselt levides. 

Raiesmike asustajate seas on palju nn 
kasulikke liike ja kes saab olla vastu öko-
loogiliselt puhtast keskkonnast pärit mar-
jade või siis paljureklaamitud põdrakane-
pi teematerjali korjamisele. Või miks mit-
te hakata jaapanlaste moodi kilpjala ke-
vadvõrseid sööma. Õiterikas raiesmik on 
ka hea mesilaste korjeala.

Päris probleem tuleb hiljem
Suurim ökoloogiline probleem lageraie-
te korral on raiejärgne maapinna e� eval-
mistus ja kasinad valgustingimused is-
tutatud metsakultuuri noorendikueas. 
Maapinna e� evalmistus lõhub taimka-
tet ja maapinna ülemisi kihte, mis väide-
tavalt peaks pidurdama istutatud puuha-

katiste konkurente. Kuid pärast raiet ning 
maapinda sonkides toimub juurte ja muu 
metsaorgaanika lagunemine, mullavilja-
kuse kasv, intensiivistub ka mulda seo-
tud süsiniku vabanemine atmosfääri. On 
hinnatud, et süsiniku vabanemine mul-
last võib olla niivõrd ulatuslik, et hiljem 
pealekasvav mets suudab «põgenenud» 
süsinikuvaru mullas taastada alles mitme 
aastakümne pärast. Raiega eemaldatak-
se ka puudel põhinev «veepump», mis-
tõ� u parasniisketel ja niisketel muldadel 
tõuseb mulla niiskustase.

Selline hetkeline ressursitingimuste 
paranemine raiesmikul toetabki just kii-
re reaktsiooniga oportunistlikke avakoos-
luste liike. Vaid raiel säilinud paks häiri-
mata metsaorgaanika ja samblakiht võiks 
pidurdada nende seemnete idanemist. 
Kui tingimata on vaja teha maapinna et-
tevalmistust, piisaks ehk ka väikestest lai-
kudest, kuhu puu istutada.

Kuid kõik see on väga mullatüübi-
spetsii� line ning nõuab lapilöömisteh-
noloogiate arendamist. Metsakasvatust 
saaks muuta paindlikumaks ka mitme-
kesistades istutusmaterjali, kasutades 
igal mullatüübil üheaegselt mitut puu-
liiki (veelgi parem – mitut erinevat ge-
notüüpi) ja lastes toimuda looduslikul 
valikul tugevamakasvuliste genotüü-
pide avaldumiseks, nagu see toimubki 
looduslikul uuenemisel.

Teine alustaimestikku negatiivselt mõ-
jutav etapp on uue metsapõlvkonna võ-
rade sulgumise periood ja noorendikui-
ga. On olemas valgustatuse alampiir, mil-

le lähedal ka metsataim tiksub vaevaliselt 
elus olla, ilma et suudaks kasvuks ja pal-
junemiseks piisavalt vajalikku energiat si-
duda. Tihtipeale on noorendik nii tihe, et 
ka metsataimed hukkuvad. Juhul kui nad 
jõudsid valgusrikkamal perioodil toota 
piisavalt suure seemnepanga, on see nen-
de ainus pelgupaik valgustusraieni. Palju-
del metsataimedel on aga vähe seemneid 
ja isegi nende pikaajaline püsivus seem-
nepangas on kasin. 

Mitu sellist raie-istutuse-noorendiku 
tsüklit võivad koosluse liigifondi ka lõpli-
kult välja kurnata. Metsataimede elustra-
teegia on pigem suunatud väikeseskaalali-
sele valgus-varju-keskkonnale metsas ehk 
looduslikule häildünaamikale. Lähileviks 
kasutavad nad häiludes toituvaid loomi ja 
linde, kas siis haakudes karvadesse või rei-
sides maos ärasöödud marjadena.

Need väärtuslikud servaalad...
Raiesmike varjulisemad lõunaservad on 
kaasajal võib-olla et parim koht, kus võiks 
näha poolavatud ja vähem häiritud tingi-
muste mõju metsataimedele. Just seal on 
mustikal ja pohlal kõige rohkem marju.

Ka häil metsas on oma omadustelt kui 
pisike serv. Raieala servas tekkinud n-ö 
müür on ka tuule- ja valgusevari lenda-
vatele putukatele ning seepärast hea toi-
tumisala näiteks nahkhiirtele. Raiealade 
servade positiivset rolli metsa elurikkuse 
säilimisel võiks rohkem arvestada raiete 
planeeringul: mida keerulisema kujuga 
langid (mida rohkem on serva), seda pa-
rem.  
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Kuidas raied metsas taimi mõjutavad?
MÕNED SOOVITUSED

• Tasakaaluka metsamajandamise lahenduseks pakutakse püsimetsandust

• Valik- või häilraiega avatakse alusmets valgusele, aga seda peaks tegema nii, et 
metsataimedele oleks valgust piisavalt, kuid avamaastikuliikide jaoks jääks napiks.

• Selline «veerand»-avatud mets võiks olla ka optimaalne keskkond puude 
looduslikuks uuenemiseks.

• Tehniliselt on pakutud välja valikraiet koridoridena: raie toimub joontena läbi 
metsa, «noppides» puid valikuliselt tavalise harvesteri tööõla ulatuses. Teine 
variant on kasutada väikeharvestere.

• Vähehaaval majandamine võimaldaks ka kasvatada keskmisest jämedamat 
puitmaterjali ning aeglasekasvulisi väärtpuuliike (kõvalehtpuid). 

• Igal juhul tuleks raietel vältida maapinna häirimist, sest «roheline vaip 
metsakõduga» pidurdab oportunistlike taimeliikide idanemist, säilitab kauem 
metsataimede tootlikkust ja väldib süsiniku vabanemist atmosfääri.

Pohl ja kanarbik tunnevad end raiesmikul ja eriti raiesmiku servas ülihästi.
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Klassikaline metsa biomassi saehamba-

muster (roheline) lageraie ja valikraie 

puhul. Sellele on lisatud rohurinde varju-

tatuse käik (sinine), mis on oluliselt kiirema 

taastumisega kui puidu juurdekasv. 

Illustratsiooniks on märgitud metsa 

taimsete kõrvalsaaduste kõrgperioodid.


