Hummuli mõisa pargi peaallee puude
dendroloogiline hinnang
Valga maakond, Hummuli alevik
Kultuurimälestise reg nr 23087

Töö nr: 1628HI2
Muinsuskaitse tegevusluba E 115/2004

Tartu 2016

1628HI2

Hummuli mõisa pargi peaallee puude dendroloogiline hinnang

Tellija: Hummuli Vallavalitsus
Koostaja: Sulev Nurme

Kaanepilt: Vaade alleele Hummuli mõisa peahoone poolt. Foto Sulev Nurme
©AB Artes Terrae OÜ 2016

Artes Terrae

Hummuli mõisa pargi peaallee puude dendroloogiline hinnang

1628HI2

Sisukord
1.

SELETUSKIRI ..................................................................................................................................... 5

2.

Sissejuhatus ..................................................................................................................................... 5
2.1.

Töö koostamise alus ................................................................................................................ 5

2.2.

Objekti lühikirjeldus ................................................................................................................. 5

2.3.

Ajalooline ülevaade.................................................................................................................. 6

3.

Hindamise metoodika ..................................................................................................................... 7

4.

Puistu ............................................................................................................................................... 9

5.

4.1.

Liigiline koosseis....................................................................................................................... 9

4.2.

Seisund ................................................................................................................................... 10

Edasised soovitused puistu haldamiseks ...................................................................................... 15

Joonised
Joonis 1. Puistu koondplaan.

AB Artes Terrae

M 1:500

3

1628HI2

4

Hummuli mõisa pargi peaallee puude dendroloogiline hinnang

AB Artes Terrae

Hummuli mõisa pargi peaallee puude dendroloogiline hinnang

1.

SELETUSKIRI

2.

Sissejuhatus
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2.1. Töö koostamise alus
Käesolev töö on koostatud Hummuli Vallavalitsuse tellimusel Hummuli mõisa pargi peaallee (skeemid
1, 2) puude dendroloogilise inventeerimise ja hindamise kohta.
Hinnanguala asub Hummuli alevikus Tamme teel. Hinnanguala jääb Hummuli mõisa pargi
kinnismälestise kaitsealale (Hummuli mõisa park reg nr 23087; skeem 2), ala ei jää
looduskaitsealusesse Hummuli parki, kuid piirneb sellega (KLO reg nr KLO1200584).
Välitööd teostas Sulev Nurme 23.05. 2016. Töö on koostatud tellija poolt esitatud digitaalsele
alusplaanile. Töös kasutatud fotode autor on Sulev Nurme.

2.2. Objekti lühikirjeldus
Inventeeritav allee paikneb peahoone auringist läänes ning on mõisasüdamega ansambliliselt seotud.
Allee põhiliik on harilik tamm. Allee on suhteliselt terviklikult tajutav, algistutusest on säilinud ca
60%. Aastarõngaste lugemine raiutud tamme kännult allee peahoonepoolses otsas põhjapoolses reas
andis tulemuseks 133 aastat. Tulemus on hinnanguline, sest tüvemädanikust haaratud tüve keskosas
oli aastarõngaste eristamine raskendatud.
Alleealust teed kasutatakse igapäevaseks liiklemiseks, peahoones asub kool. Allee piirneb lõunast
kortermajadega, põhjast kaupluse ning pargiga, läänest Asu – Soe maanteega, idast mõisa
esiväljakuga. Alleeruum ja puud on hästi hooldatud.

Skeem 1. Inventeeritava ala asendiskeem. Punase joonega on näidatud inventeeritava ala piir (allikas: Hummuli VV/Maaamet).
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Hummuli mõisa park

Skeem 2. Hummuli mõisa pargi kinnismälestise kaitseala. Punase joonega on näidatud hinnanguala orienteeruv piir
(allikas: Maa-ameti Kultuurimälestiste kaardirakendus).

2.3. Ajalooline ülevaade
Esmateated Hummuli mõisast (Hummelshof) pärinevad 1226. aastast1. Ordumeister Johann Wolthus
von Herse läänistas 1470. a tulevase Hummuli mõisa maad Goswin Anrepile. Edasi on mõis kuulunud
von Dreilingitele, von Reutzidele, Samson von Himmelstjernadele ja Bergidele. 1914. a ostis Sangaste
mõisnik Friedrich Georg Magnus Berg Hummuli koos Aitsra ja Alamõisaga oma nooremale pojale
Ermes Friedrich Bergile, kes jäi ka mõisa viimaseks aadlikust omanikuks2.
Hummuli mõisa park praegusel kujul on rajatud XIX sajandi II poolel ja seda on täiendatud XX sajandi
algul ning veel 1920-te lõpulgi. Heldur Sander kirjutab3:
"Puude vanust arvestades on praegune nn uus park rajatud 19. sajandi lõpul või eelmise
sajandivahetuse paiku. Park ühendab kitsa peaaegu ida-läänesuunalise ribana mõisa keskust
jõeäärse metsaga, lõikudes sillana põldude vahele: pargi laius 130 m ja pikkus 510 m, pindala
ligi 7 ha. See on kujundatud selgelt väljapeetud vabakujulises nn. inglise stiilis, mis täiel
määral vastab nii peahoone arhitektuurile kui ka ajastu valitsevale moele.
Pikliku kujuga pargi keskel on ulatuslikud lagendikud, servades erisugused puuderühmad.
Pargi põhjapiiril kulgeb tammepuiestee, mida mööda mindi Väikese Emajõe äärde. Puiestee
on jätkunud mingil määral veel lehiste alleena ilmselt ka Väikese Emajõe poole jäävas
metsas. Lõunas on pargi piir tähistatud praeguseni püsinud tammede reaga. Pargi keskele on
jäetud suur vabakujuline aas, mida liigendavad väiksemateks väludeks eenduvad puudesalud.
Selgemalt tulevad esile kaks lagendikku: lossi pool väiksem ja jõe pool suurem. Neid kahte
lahutas ringikujuline nulgude rühm, mis oli alles veel 1960. aastal. Lossipoolsel lagendikul
asusid tenniseväljak ja püsilillede peenrad. Jõepoolne oli avar muruväljak.
Kohati võib märgata ka regulaarpargi ilminguid: pisut nooremate pärnadega puiestee viib
pargilagendikule. Planeerimisel oli arvestatud ka eri liiki puude omadusi. Mõisnik Samson
olevat lasknud kujundada pargi nii, et sügisvärvides pargipuudest moodustuksid peahoone
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tornist vaataja ees tema nimetähed. Aeg on teinud oma töö ja praegu see enam nähtav ega
loetav pole."
Arvatavasti hinnanguala tammeallee on rajatud XIX sajandi viimastel kümnenditel. Allee on istutatud
auringile suunduva, peahoonega teljeliselt seotud peatee äärde (skeem 1), ja ulatus arvatavasti
maanteeni. Allee on istutatud harilikest tammedest, lääneotsa istutused olid tehtud arvatavasti
harilikust pärnast – mõned pärnad on säilinud seal tänini. Puude istutusvahe on suur: 16-17 m, puude
vahe reas va 5 m.

4

Skeem 3. Hummuli mõisasüda XIX sajandi lõpul. Väljavõte kaardist .

3.

Hindamise metoodika

Hinnang on koostatud üksikpuude kaupa. Hindamisel on mõõdetud või kirjeldatud alljärgnevad
parameetrid:





tüve rinnasdiameeter;
tervislik seisukord;
vigastused ja kahjustused;
võra ning tüve seisukord.

Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter alates rinnasläbimõõdust 6 cm. Põõsastel diameetreid ei
mõõdeta. Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga.
Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik
põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel5):

4

Charte von den im Livländischen Gouvernement, Pernauschen Kreise und Helmetschen Kirchspiele belegenen Gute Hummelshof. Eesti
Ajalooarhiiv (EAA) 2469.1.699
5

Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond
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kuivav või kuivanud puu (1):
o võrsete juurdekasvud puuduvad;
o kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu võrast
moodustavad kuivanud oksad;
o üle 2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust;
o koore või kambiumi vigastused üle 2/3 tüve või peajuurte ümbermõõdust;
o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust.
tugevasti kahjustatud puu (2):
o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud;
o ladvaosas (või kogu võras) esineb hulgaliselt kuivanud oksi (1/3...2/3 kogu võrast);
o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 2/3 läbimõõdu ulatuses;
o koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses;
o kahjustatud 1/3...2/3 lehestikust või okastikust;
nõrgestatud puu (3):
o juurdekasv pidurdunud;
o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas;
o tüve või kambiumi vigastused kuni 1/5...1/3 ulatuses tüve või peajuurte
ümbermõõdust;
o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 1/5...1/3 läbimõõdu ulatuses;
o lehed või okkad on normaalsest väiksemad või anomaaliatega, võivad esineda
muudatused värvuses;
kergelt vigastatud puud (4):
o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud;
o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused;
o koore või kambiumi vigastused vähem, kui 1/5 tüve või peajuurte ümbermõõdust;
o tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid);
o lehed või okkad on enamuses normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega;
kahjustamata, terved puud (5):
o juurdekasvud on normaalsed;
o ei esine mehaanilisi vigastusi;
o lehed või okkad on normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega.

Vigastustena on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, tüvel või võras.
Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud kirjeldatud alljärgnev:




vigastuse tüüp (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne);
vigastuse asukoht;
vigastuse ulatus (orienteeruv suurus).

Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest ja kahjuritest,
ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks on seen-, bakterja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus.
Kuna seenhaiguste jms täpseks määramiseks on vajalik dendropatoloogiline uuring, on käesolevas
töös piirdutud seen- jt haiguste sekundaarsete tunnuste nimetamisega, mis olid visuaalselt
määratletavad hindamise ajal. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine puul selle likvideerimiseks piisav
põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt vähe vanu puid. Ebasoodsatest
8
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kasvutingimustest on üks peamisi kahjustuste põhjusi ahas kasvuruum, mis tingib võra ja tüve
deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge laasumine, kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi
tekitab lisaks eelpoolmainitule õhusaaste, pinnasesaaste, vibratsioon, veerežiimi muutused, külmaning piksekahjustused jne.
Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud olemasolul kahjustuse tüüp ja põhjus, kahjustuse asukoht
(paiknemine) ja kahjustuse ulatus. Tüve hindamisel on kirjeldatud seisukord (tüvi on terve või
vigastatud – praod, õõnsused jms), harulisus. deformeerumised (märgatav kõverus, viltusus
maapinna suhtes jne) ja dekoratiivsus. Võra hindamisel on kirjeldatud kuivade okste hulk ning
paiknemine võras ladvaosa olukord, võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms)
ja võra dekoratiivsus. Kui vigastusi või kahjustusi ei esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga,
siis on märkuste osa hindamistabelis jäetud tühjaks.
Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja tabelites 1 ning 2. Seletuskiri ja tabelid on
kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi.
Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud
silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelites märkuste veergu.

4.

Puistu

4.1. Liigiline koosseis
Alleeruumis leidub 10 liiki puittaimi. Põhiliigiks on harilik tamm (Quercus robur), lisaks sellele leidub
arvukamalt veel harilikku vahtrat (Acer platanoides) ning paar puud harilikku pärna (Tilia cordata).
Allee idaotsas, tiigi kaldal leidub siberi kontpuud (Cornus alba 'Argenteo-marginata') ja läikivat
tuhkpuud (Cotoneaster lucidus).
Liigiline koosseis on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Puistu liigiline koosseis
Nr

Kodu- Liigi
Liik eesti keeles
maisus lühend

Liik ladina keeles

1
2
3
4
5
6

+
+
+
+
+

Ta
Va
Pä
TpL
Tm
Sa

Quercus robur
Acer platanoides
Tilia cordata
Cotoneaster lucidus
Prunus padus
Fraxinus excelsior

7

-

JaC

8

-

Mäm

9
10

-

KosA
NuP

AB Artes Terrae

harilik tamm
harilik vaher
harilik pärn
läikiv tuhkpuu
harilik toomingas
harilik saar
harilik jalakas
'Camperdownii'
mägimänd
siberi kontpuu
'Argenteo-marginata'
palsami nulg

Arv

Osakaal
(%)

24
8
3
2
1
2

54
33
7
5
2
2

Ulmus glabra

1

2

Pinus mugo

1

2

Cornus alba

1

2

1
44

2
100

Abies balsamea
Kokku:
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4.2. Seisund
Tammeallee seisund tervikuna on rahuldav kuni halb (vt tabel 2). heas või väga heas seisus on 34%
hinnatud puittaimedest, enamuse neist moodustavad isetekkelised vahtrad ja põõsad. Enamusel
hinnatud tammedest on tüve- või juuremädaniku tunnused: juurekaela ulatuslik paksenemine,
õõnsused, hoolduslõikustest hoolimata palju kuivanud oksi kogu võra ulatuses. Harilikud vahtrad,
millest enamus on isetekkelised ning tammedest nooremad on tervikuna pisut paremas seisus. Üks
puu hinnangualal on kuivav - puu nr 21 – palsaminulg. Puu tuleks raiuda.

Tabel 2. Puistu seisund
Seisundi hinne

Puude arv

Osakaal (%)

1 - väga halb

1

2

2 - halb

10

23

3 - rahuldav

18

41

4 - hea

9

20

5 – väga hea

6

14

Foto 1. Allee põhjapoolne puuderida. Tammede jämenenud juurekaelad viitavad mädanikule
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Foto 2. Oluliselt suurenenud juurekael ühel põhjapoolse puuderea tammel (vasakul). Külmalõhest on saanud õõnsus
(paremal).

Fotod 3-4. Tüvevigastusest kujunevad õõnsused, Mõlemal juhul on puit avauste taga tugevasti pehkinud.
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Fotod 5-6. 2016 a kevadel eemaldatud ohtliku tamme känd allee põhjapoolses reas peahoonepoolses küljes (üleval).
2016 a kevadel eemaldatud känd: fotolt on näha, et eemaldatud puul oli mädanikust kahjustatud enamus puidust
lõikekohas. Aastarõngaste lugemine kännul andis tulemuseks u 133 aastat.
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Fotod 7-8. Lõunapoolne säilinud tammederida (üleval). Põhjapoolne säilinud tammede rida (all).

AB Artes Terrae
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Fotod 9-10. Pooleks murdunud vaher (vasakul) lõunapoolse puuderea läänepoolses otsas. Pärn põhjapoolse puuderea
läänepoolses otsas.

Foto 11. Vaade alleele lääne poolt – alleeruum praeguses seisus on terviklikult tajutav ja seeläbi väärtuslik
mõisaansambli osa.
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Otseselt murdumisohtlikke puid hetkeseisus ei ole, kuid potentsiaalselt murdumisohtlikud võivad olla
puud nr (vt joonis 1) 11 (harilik vaher) ja 30 (harilik tamm). Puul nr 11 on murdunud vahtrale omaselt
suur kahvelharu, murdumiskoht on ulatuslik ning säilinud haru võib olla murdumisohtlik. Puu nr 30
on viltu vajunud, mis võib viidata ohtlikult ulatuslikule juuremädaniku kahjustusele. Tamme
säilitamiseks on vajalik hooldusmeetmete rakendamine võra massi tasakaalustamiseks. Puu nr 11 on
soovitav raiuda.
Kuigi puudele on viimastel aastatel võrahooldusi tehtud, vajavad 24 puud hetkeseisus võrahooldust.
Puistu hinnangu koontulemused on antud tabelis 3. Tabel on loetav ja kehtiv koos joonisega 1.
Tabelis 3 kasutatud lühendite selgitused:






Nr – puu järjekorra nr plaanil ja sellele vastav kirje tabelis;
Liik – liigi lühend (vt ka tabel 1);
D – rinnasdiameeter;
T – seisundihinnang;
28/26 – haruline puu, kaldkriips eraldab erinevate harude diameetreid

Tabel 3. Puistu hinnangu koondtabel
Nr

Liik

1
2
3
4
5

JaC
MäM
Sa
Pä
Sa

57
130
28/26

5
5
3
3
4

Va
Pä
Pä
Ta
Ta

57
117
63/59
77
90

2
4
4
3
3

6
7
8
9
10

D
10

T Märkus

põõsasjas, kaks taime
külmalõhe, üks haru ulatuslikult vigastatud
õõnes, juurevõsu, seen
kaheharuline, tüükad
murdunud suur haru, ulatuslik
tüvevigastus, kuivanud suured oksad
(põhioksad) kogu võras
ilus puu
tüükad
võra kitsas
üksikud tüükad

11 Ta
12 Ta

70
82

13 Ta

84

14 Ta

77

2 õõnes, vesivõsud, ühepoolne võra
3 kuivanud oksad kogu võras
külmalõhed, see, üksikud kuivanud oksad
3 kogu võras
õõnes, külmalõhe, kuivanud oksad kogu
3 võras

15 Ta
16 Ta

94
59

külmalõhed, õõnes, koorevigastus,
2 kuivanud oksad kogu võras
4 külmalõhe

AB Artes Terrae

Hooldustööd

võrahooldus
võrahooldus
võrahooldus

soovitav likvideerida
võrahooldus
võrahooldus
võrahooldus
võrahooldus; soovitav
kontrollida resistograafiga vm
meetodil seisukindlust
võrahooldus
võrahooldus
võrahooldus
võrahooldus; soovitav
kontrollida resistograafiga vm
meetodil seisukindlust
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Nr

Liik

17 Ta
18 Ta

19 Ta
20
21
22
23
24
25
26
27

89
78

67

Ta
105
NuP
42
TpL
Va
56
Va
32
KoS+KoSA
TpL
Va
8

28 Ta
29 Ta

16

D

64
68

T Märkus

2
3

2

ulatuslik koorevigastus, külmalõhed, võra
hõre, juurdekasvud lühikesed
külmalõhe, võra kitsas
murdunud suured oksad, tüükad, võra
ühepoolne, suured kuivanud (põhi)oksad
kogu võras
kuivanud oksad kogu võras, õõnes,
külmalõhe
kuivav

2
1
5
3 külmalõhe
4
5
5
5

2 külmalõhe, tüükad, õõnes
3 külmalõhe

viltu vajunud, õõnes, külmalõhe, võib olla
murdumisohtlik
üksikud kuivanud oksad võra alaosas
viltune (ei ole ohtlik)
külmalõhe, kuivanud oksad kogu võras
külmalõhe, üksikud kuivanud oksad
3 alaosas
3 suured kuivanud (põhi)oksad kogu võras
4
3 üksikud kuivanud oksad võra alaosas
2 kuivanud oksad kogu võras

30
31
32
33

Ta
Ta
Tm
Ta

74
57
22
68

2
3
4
2

34
35
36
37
38

Ta
Ta
Va
Ta
Ta

97
75
29
60
85

39 Va
40 Ta

22/14
92

41 Va
42 Va
43 Ta

55
64
58

4 kaheharuline
3 külmalõhe, kuivanud oksad alaosas
tüvevigastus, ühepoolne võra, kuivanud
3 oksad kogu võras
3 külmalõhe, tüvevigastus, ühepoolne võra
4

44 Ta

82

tüvevigastus, külmalõhe, kuivanud oksad
3 kogu võras, tüükad, õõnsus

Hooldustööd
võrahooldus; soovitav
kontrollida resistograafiga vm
meetodil seisukindlust
võrahooldus; soovitav
kontrollida resistograafiga vm
meetodil seisukindlust
võrahooldus
raie

soovitav võra kujunduslõikus
võrahooldus; soovitav
kontrollida resistograafiga vm
meetodil seisukindlust
soovitav likvideerida või
tasakaalustada võra;
säilitamiseks kontrollida
resistograafiga vm meetodil
seisukindlust
soovitavalt võrahooldus
võrahooldus
soovitavalt võrahooldus
võrahooldus
soovitavalt võrahooldus
võrahooldus
eemaldada tamme võrasse
kasvav haru; võrahooldus
võrahooldus
võrahooldus

võrahooldus
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Hummuli mõisa pargi peaallee puude dendroloogiline hinnang
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Edasised soovitused puistu haldamiseks

Kuna tegemist on ajaloolise muinsuskaitsealuse alleega, tuleb alleeruumi säilitada võimalikult kaua.
Allee võib asendada, kui olemasolevatest tammedest (so siis säilinud 24 puust) on üle poole puudest
välja läinud. Sel juhul tuleb allee asendada täies ulatuses.
Hetkeseisus tuleb teha võrahooldus praktiliselt kõikidele vanadele puudele allees, likvideerida kuivav
nulg soovitavalt pooleks murdunud vaher. Tamme nr 30 puhul esimese sammuna kaaluda võra
vähendamist ja tasakaalustamist murdumisohtlikkuse vähendamiseks. Puude seisundit tuleb
regulaarselt jälgida. Kõigil halvas seisundis puudel (seisundiklass 2) ilmnevate mehaaniliste
deformatsioonide puhul (avanenud lõhed harude vahel, diagonaalsed praod, tüve või harude
murdumine, viltu vajumine jne) tuleb kaaluda kahjustatud puu eemaldamist.
Käesolev hinnang on tehtud puu nähtavatele sekundaarsetele morfoloogilistele tunnustele
tuginedes. Arvestades paljude halvas (seisundihinne 2) seisundis olevate puude olukorda on soovitav
allee tammede ning pärnade seisukindlust (tugevust, mädaniku ulatust ja levikut tüves) kontrollida
tomograafi või resistograafiga.
Puude raieks tuleb luba taotleda Muinsuskaitseametist.
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