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Lisa 3. Üksikpuude hindamise metoodika 

Üksikpuude ja gruppide inventeerimisel on takseeritud ja hinnatud alljärgnevad parameetrid: 

• tüve rinnasdiameeter, mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga; suurema 

kui 100 cm tüveläbimõõduga puude puhul on mõõdetud mõõdulindiga 

rinnasümbermõõt; juhul, kui tüvi hargneb madalamal kui 1,3 m, on mõõdetud harude 

diameetrid 1,3…1,6 m kõrgusel juurekaelast; gruppide puhul on antud rinnasdiameetrite 

vahemik. 

• tervislik seisukord; 

• vigastused ja kahjustused; 

• võra ning tüve seisukord; 

• vajalikud hooldustööd. 

Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat16: 

− 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; 
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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, vigastused on kirjeldatud üksikpuude koondtabeli märkuste lahtris. 

Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest ja 

kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks 

on seen-, bakter- ja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, 

lehestikus või oksastikus. Kuna seenhaiguste jms täpseks määramiseks on vajalik 

dendropatoloogiline uuring, on käesolevas töös piirdutud seen- jt haiguste sekundaarsete 

tunnuste nimetamisega. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine puul selle likvideerimiseks piisav 

põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt vähe vanu puid. Ebasoodsatest 

kasvutingimustest on üks peamisi 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, külma- ning 

piksekahjustused jne. Kahjustused üksikpuude koondtabeli märkuste lahtris. 

Tüve ja võra puhul on kirjeldatud anomaaliaid, vigastusi ja kahjustusi. Kui vigastusi või kahjustusi 

ei esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga, siis on kirjelduste osa hindamistabelis (lisa 1)  

jäetud tühjaks. 

 


