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Ekspertarvamus kuivenduse mõju ulatuse kohta metsakuivendusobjektil 
“Ojapera ”  

  
  
  
1. Objekti üldkirjeldus  
 
 
Metsaparandusprojekt: Ojapera 

Asub Viljandimaa metskonna kvartalitel JJ203; JJ204; JJ205; JJ206; JJ207; JJ208; JJ209; 
JJ210; JJ211; JJ212; JJ213; JJ214; JJ215; JJ216; JJ217; JJ218; JJ219; JJ220; JJ221; JJ222; 
JJ223; JJ224; JJ225; JJ239; JJ241; JJ242; JJ243; JJ244; JJ245; JJ246; JJ247; JJ248; JJ249; 
JJ250; JJ251; JJ252; JJ257; JJ263; .  
Ekspertarvamuse objekt: 

Rekonstrueeritavate kraavide mõjualas paikneb lodu ja sõnajala kasvukohatüüpe kokku  

92.66 hektaril. 

lodu ja sõnajala kasvukohatüüpide eraldiste loend, mis on käesoleva ekspertarvamuse 
objektiks:  

Kvartal Eraldis Pindala 
(ha) 

Kasvukohatüüp Märkused 

JJ203 3 1.48 SJ  
JJ203 9 1.45 SJ  
JJ203 11 0.73 SJ  
JJ203 12 2.62 SJ  
JJ205 5 4.29 SJ  
JJ205 6 2.56 SJ  
JJ205 10 0.81 SJ  
JJ206 3 0.48 SJ  
JJ206 4 1.63 SJ  
JJ206 7 3.90 SJ  
JJ208 2 1.31 SJ  
JJ208 4 3.09 SJ  
JJ208 12 2.25 SJ  
JJ209 5 1.33 SJ  
JJ209 6 3.35 SJ  
JJ209 7 3.40 SJ  
JJ209 10 1.73 SJ  
JJ209 11 2.99 SJ  
JJ209 12 1.61 SJ  
JJ209 13 0.70 SJ  
JJ209 14 3.52 SJ  
JJ211 3 0.79 SJ  
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JJ211 5 2.88 SJ  
JJ211 9 2.06 SJ  
JJ211 13 2.41 SJ  
JJ211 14 1.12 SJ  
JJ211 16 1.27 SJ  
JJ211 17 1.72 SJ  
JJ211 20 0.37 LD  
JJ211 23 0.58 SJ  
JJ213 1 1.02 SJ  
JJ213 2 2.72 SJ  
JJ213 9 1.87 SJ  
JJ215 4 0.27 LD  
JJ216 4 1.46 SJ  
JJ216 21 0.69 SJ  
JJ216 23 1.01 SJ  
JJ217 6 1.43 SJ  
JJ217 13 2.78 LD  
JJ219 1 0.74 SJ  
JJ219 2 1.43 SJ  
JJ220 15 0.72 LD  
JJ220 19 1.53 SJ  
JJ224 12 0.76 SJ  
JJ241 3 1.12 LD  
JJ241 4 1.23 LD  
JJ244 13 0.85 LD  
JJ246 1 3.45 SJ  
JJ246 7 0.48 SJ  
JJ252 3 3.25 LD  
JJ252 4 3.35 LD  
JJ252 10 2.07 LD  
 KOKKU: 92.66   

 
   
2. Töö eesmärk  
  
Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusele oli töö eesmärgiks välja selgitada alljärgnev:  

1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mõjualas on seni olemasolevast kraavivõrgust 
mõjutamata märgi metsi (lodu ja sõnajala kasvukohatüüpe);  

2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse mõju ulatus oluliselt suureneb loetletud lodu ja 
sõnajala kasvukohatüüpidele, millised negatiivsed keskkonnamõjud ja riskid sellega 
kaasnevad;  

3) milliseid meetmeid on võimalik rakendada negatiivse mõju vähendamiseks.  
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3. Töö metoodika  
  
 
 
Metskonna kaardimaterjali, Metsaregistri ja takseerkirjelduste abil selgitati välja lodu ja 
sõnajala kasvukohatüüpi kuuluvate eraldiste asukoht. Mullasondi abil sondeeriti  viimase 
metsakorralduse poolt lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi määratud eraldised (vt ülaltoodud 
tabel). Sondeerimisel saadud mullaprofiililt hinnati mullakihi tüsedust ja lõimist, huumus- ja 
turbahorisondi tüsedusi, gleistumist, vajadusel määrati mulla karbonaatide sisaldus. 
Sondeerimisandmete ja eraldise mikroreljeefi  põhjal määrati mullaliik. Mullaliigi, puistu 
boniteedi, alusmetsa ja alustaimestiku järgi määrati igale uuritud eraldisele uuesti 
kasvukohatüüp. Välitööde käigus lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi määratud eraldiste, 
rekonstrueeritavate kuivenduskraavide ning kraavitrasside omavahelise asendi põhjal 
analüüsiti kuivenduse senist mõju ja võimalikku mõju suurenemist kraavide rekonstrueerimise 
tagajärjel. Eraldisele iseloomulikust mullaprofiilist tehti foto, samuti lisati fotod puistust.  
 
 
 
 
  
4. Töö tegemise aeg  
  
 
Töö tehti mais-juunis 2022.  
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5. Hinnang  
  
 JJ203  eraldis 3  pindala 1,48 ha  
  
Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Keskealine kaasik. Tõlla jõgi 60 m kaugusel. 

1. Eraldis on kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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 JJ203 eraldis 9 pind 1,45 ha  
 
Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Kase latimets.  
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ203  eraldis 11 pind 0,73 ha  
   
Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Valmiv kase-segamets. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, vana kraav lääneküljel.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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 JJ203 eraldis 12 pind 2,62 ha  
  
 Tegemist ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga. Lage ala. 
  

1. Eraldis kuivendatud, eraldise põhjaküljel kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ205 eraldis 5 pind 4,29 ha  
  
Tegemist ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi kasvukohatüübiga. Keskealine kaasik. 
  

1. Eraldis tugevasti kuivendatud, eraldist läbib sügav kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ205 eraldis 6 pind 2,56 ha  
  
Tegemist ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi kasvukohatüübiga. Küps haavik. Kuivenduskraav 
eraldisest 25 m läänes. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ205 eraldis 10 pind 0,81 ha  
  
Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Haava enamusega latimets. 

 
1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, lõunaküljel tee kraaviga.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ206  eraldis 3 pind 0,48 ha  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Kase enamusega latiealine segamets. Eraldise 
idapiiril toimiv kuivenduskraav.  
  

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

tugevasti kuivendatud.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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 JJ206  eraldis 4 pind 1,63 ha  
  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Lage ala. Eraldist läbib toimiv kuivenduskraav. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

tugevasti kuivendatud.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ206  eraldis 7 pind 3,90 ha  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Küps sanglepik. Eraldist läbib toimiv 
kuivenduskraav. Lõunaküljes maanteekraav. 
  

1. Eraldis tugevasti kuivendatud.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ208  eraldis 2 pind 1,31 ha  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid jänesekapsa tüübiga. Eraldise läänepiiril Tõlla jõgi. Lage ala. Jõekaldal 8m 
vana metsa riba. 
  

1. Eraldise veerežiimi ei mõjuta veetase jões. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ208 eraldis 4 pind 3,09 ha  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Latiealine kase-segamets. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Teekraav eraldise põhjaküljel. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

ammu tugevasti kuivendatud.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ208  eraldis 12 pind 2,25 ha  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Kase enamusega latimets. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevalt mõjutatud, teekraav eraldise põhjaküljel. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ209 eraldis 5 pind 1,33 ha  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Valmiv sanglepik. Teekraav eraldise 
põhjaküljel. 
 

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

tugevasti kuivendatud.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ209 eraldis 6 pind 3,35 ha  
  
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Lage ala. 
 

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Vana kraav läbib eraldist. Teekraav eraldise 
põhjaküljel. 

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ209  eraldis 7 pind 3,40 ha  
   
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Küps sanglepik.  
  
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud.  Teekraav eraldise põhjaküljel.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba  

kuivendatud.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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  JJ209   eraldis 10 pind 1,73 ha  

   
Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Kasenoorendik.  
  
  

1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ209  eraldis 11 pind 2,99 ha  
   
Tegu ei ole sõnajala, vaid  angervaksa tüübiga. Küps sanglepik.   
  

1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud. Toimiv kuivenduskraav eraldisest 60 m idas.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ209   eraldis 12 pind 1,61 ha  
   
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Latiealine kaasik.  
  
  

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Kuivenduskraav eraldise idaküljel.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

tugevasti kuivendatud.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ209 eraldis13 pind 0,70 ha  
   
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Haavanoorendik. 

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud. Kraav 60 m eraldisest idas. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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J209   eraldis 14 pind 3,52 ha  
   
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Kasenoorendik. 
  
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud. Teekraav 100 m eraldisest põhjas. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ2011  eraldis 3 pind 0,79 ha  
   
Tegu ei ole sõnajala, vaid jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga. Sanglepa noorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ2011 eraldis 5 pind 2,88 ha  
 

Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Küps kaasik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ211 eraldis 9 pind 2,06 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi (kohati jänesekapsa) tüübiga. Küps haava-kase segapuistu. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ211 eraldis 13 pind 2,41 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Kasenoorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ211 eraldis 14 pind 1,12 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Latiealine kaasik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ211 eraldis 16 pind 1,27 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Valmiv kase enamusega 
segamets. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Läänepiiriks vana kuivenduskraav. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ211 eraldis 17 pind 1,72 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo (idaosas angervaksa) tüübiga. Sanglepa-
kase noorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud. Vana kraav 80 m eraldisest läänes. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ211 eraldis 20 pind 0,37 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid angervaksa tüübiga. Lage ala. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ211 eraldis 23 pind 0,58 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Halli lepa noorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ213 eraldis 1 pind 1,02 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Sanglepa enamusega keskealine 
segapuistu. 
  

1. Eraldis tugevasti kuivendatud, läänepiiriks kuivenduskraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ213 eraldis 2 pind 2,72 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Latiealine kaasik. 
  

1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud, kuivenduskraav 100 m kaugusel läänes.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ213 eraldis 9 pind 1,87 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Kase, haava, halli lepa seganoorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ215 eraldis 4 pind 0,27 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid angervaksa tüübiga. Sanglepa latimets. 
  

1. Eraldist läbib oja, kaldad kõrged, üleujutuse tõenäosus väike.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ216 eraldis 4 pind 1,46 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Sanglepa noorendik. 
  

1. Eraldist läbib oja, kaldad kõrged, üleujutuse tõenäosus väike. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ216 eraldis 21 pind 0,69 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-mustika tüübiga. Kuusenoorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, madal kraav lääneküljel.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ216 eraldis 23 pind 1,01 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-mustika tüübiga. Kasenoorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, tee kraaviga lõunaküljel.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ217 eraldis 6 pind 1,43 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Latiealine kaasik. 

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ217 eraldis 13 pind 2,78 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid valdavalt angervaksa tüübiga. Lodu tüüp eraldise lõunaotsas. Lage ala. 
  

1. Eraldist läbib oja.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ219 eraldis 1 pind 0,74 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud mustika tüübiga. Latiealine kuusik. 
  

1. Eraldis tugevasti kuivendusest mõjutatud, sügav teekraav põhjaküljel..  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ219 eraldis 2 pind 1,43 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-mustika tüübiga. Küps pärna-haava enamusega 
segamets. 
  

1. Eraldis tugevasti kuivendatud, põhjapiiril sügav teekraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ220 eraldis 15 pind 0,72 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid jänesekapsa tüübiga. Küngas. Haava enamusega noorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ220 eraldis 19 pind 1,53 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Sanglepa noorendik. 
  

1. Eraldis on kuivenduskraavidest mõjutamata.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ224 eraldis 12 pind 0,76 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Küps kuuse enamusega segamets. 
  
1. Eraldist läbib kõrgete kallastega oja.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ241 eraldis 3 pind 1,12 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid angervaksa tüübiga. Valmiv kaasik. 
  
1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud, teekraav 60-70 m kaugusel.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ241 eraldis 4 pind 1,23 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Sanglepa noorendik. 
  
1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, teekraav 20 m kaugusel loodes.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ244 eraldis 13 pind ,85 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Küps kaasik. 
  
1. Eraldis piirneb läänes Neitsi ojaga, üleujutust ei teki. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ246 eraldis 1 pind 3,45 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa (loodeosas kuivendatud naadi) tüübiga. Valmiv 
kaasik. 
  
1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, vana kraav lääneküljel. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ246 eraldis 7 pind 0,48 ha  
 
Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Küps hall-lepik kase-kuuse seguga. 
  

1. Eraldist läbib kõrgete kallastega oja.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ252 eraldis 3 pind 3,25 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Sanglepa noorendik. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud, kuivenduskraav põhja- ja idapiiril, samuti vana kraav keset 
eraldist.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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JJ252 eraldis 4 pind 3,35 ha  
 
Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Valdavalt lage ala. Loodeosas küps 
kaasik. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevalt mõjutatud, kuivenduskraavid lääne- ida ja põhjaküljel.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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J252 eraldis 10 pind 2,07 ha  

 
Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Valmiv kase enamusega segamets. 
  

1. Eraldis kuivendusest tugevalt mõjutatud, kuivenduskraav läbib eraldist.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.  
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
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6. Kokkuvõte  
  
Välitööde käigus selgitati välja lodu ja sõnajala kasvukohatüüpide esinemine ning paiknemine 
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti piires. Tulemusi kajastab tabel lisas 1.  
Kuivendamata sõnajala ja kuivendamata lodu kasvukohatüüpi uuritud eraldistel ei esine. 
Ühtlaselt tasane maapind ei ole sõnajala kasvukohatüübile sobiv.  
Lodu tüübi esinemine aga nõuaks perioodilisi üleujutusi. Kuivendusest tuleneva negatiivse 
mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.  
Ülevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueeritava kuivendusobjekti skeem lisas 2.  
  
Lisa 1: 2022. a. välitööde ning metsakorralduse käigus määratud metsakasvukohatüübid uuritaval 
alal  
Lisa 2:  Kontrollitud kasvukohatüüpide kuivendusobjektil paiknemise  skeem  
  
  
  
  
Eksperthinnangu andis  
  
  
OÜ Metsabüroo  
Reg. kood 10908249  
  
  
27.06.2022  
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Lisa 1. Uuritud eraldiste kasvukohatüübid (KKT) metsakorralduse järgi ja 2022.a. ekspertiisi järgi  
 
Kvartal Eraldis Pindala 

(ha) 
KKT 
metsakorraldus 

KKT 
ekspertiis 

JJ203 3 1.48 SJ ND 
JJ203 9 1.45 SJ ND 
JJ203 11 0.73 SJ ND 
JJ203 12 2.62 SJ KAN 
JJ205 5 4.29 SJ KND 
JJ205 6 2.56 SJ ND 
JJ205 10 0.81 SJ ND 
JJ206 3 0.48 SJ KND 
JJ206 4 1.63 SJ KND 
JJ206 7 3.90 SJ KND 
JJ208 2 1.31 SJ JK 
JJ208 4 3.09 SJ KND 
JJ208 12 2.25 SJ KND 
JJ209 5 1.33 SJ KND 
JJ209 6 3.35 SJ KAN 
JJ209 7 3.40 SJ KND 
JJ209 10 1.73 SJ AN 
JJ209 11 2.99 SJ AN 
JJ209 12 1.61 SJ KAN 
JJ209 13 0.70 SJ KAN 
JJ209 14 3.52 SJ KAN 
JJ211 3 0.79 SJ JO 
JJ211 5 2.88 SJ ND 
JJ211 9 2.06 SJ ND, JK 
JJ211 13 2.41 SJ ND 
JJ211 14 1.12 SJ AN 
JJ211 16 1.27 SJ KJO 
JJ211 17 1.72 SJ KJO, AN 
JJ211 20 0.37 LD AN 
JJ211 23 0.58 SJ ND 
JJ213 1 1.02 SJ KAN 
JJ213 2 2.72 SJ AN 
JJ213 9 1.87 SJ ND 
JJ215 4 0.27 LD AN 
JJ216 4 1.46 SJ AN 
JJ216 21 0.69 SJ KJM 
JJ216 23 1.01 SJ KJM 
JJ217 6 1.43 SJ AN 
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JJ217 13 2.78 LD AN, LD 
JJ219 1 0.74 SJ KMS 
JJ219 2 1.43 SJ KJM 
JJ220 15 0.72 LD JK 
JJ220 19 1.53 SJ AN 
JJ224 12 0.76 SJ JO 
JJ241 3 1.12 LD AN 
JJ241 4 1.23 LD KAN 
JJ244 13 0.85 LD JO 
JJ246 1 3.45 SJ KAN 
JJ246 7 0.48 SJ ND 
JJ252 3 3.25 LD KJO 
JJ252 4 3.35 LD KJO 
JJ252 10 2.07 LD KJO 
 KOKKU: 92.66   
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Kasutatud kasvukohatüüpide lühendid:  
  
SJ SÕNAJALA 
LD LODU 
AN ANGERVAKSA 
JK JÄNESEKAPSA 
JO JÄNESEKAPSA-KÕDUSOO 
MS MUSTIKA 
JM JÄNESEKAPSA-MUSTIKA 
ND NAADI 
K Kuivenduse tähis 
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