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Kaart 1. Ala metsade jagunemine vanuste ja majandamise kategooriate kaupa 
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Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala on Võru linnaga piirnev, Võru valla territooriumile jääv 

riigimetsaala. Siin paiknevad Võru linnale kuuluva Kubija Puhke- ja Spordikeskuse suusa-, 

jooksu- ja rollerirajad ning Kubija rand koos ujulaga. Ala sisse jääb ka Kubija lauluväljak ja 

selle ümbrusse rajatud discgolfi rada ning Lõuna-Eesti haiglat ümbritsev mets. RMK on leidnud 

nimetatud puhkerajatiste ehitamiseks riigimetsamaale koos Võru linna ja Võru vallaga parimad 

lahendused ja planeerib metsade majandamist võtetega, mis on sobilikud puhkemetsadele. 

Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala ümbruses asub RMK hallatavat metsamaad 174,6 ha (Tabel 

1). Sellest 5,7% asub looduskaitse rangeimas vööndis, kus mitte mingit metsa majandamist ei 

toimu. 15,6% on mittemetsamaad, mille hulka kuulub ka Kubija järv koos järve läänekaldal 

asuvate Kubija arteesia kaevudega (Kintssaare purskkaevud). Seal asub ka RMK puhkekoht, 

mille rekonstrueerimine on plaanitud aastasse 2021/2022. 

78,7% on majandatavad metsad, kus metsa kasvatamine ja uuendamine toimub arvestades 

seadustest ja säästva metsamajandamise sertifikaatidest tulenevate piirangutega. 

 

Tabel 1. Riigimetsamaa jagunemine hektarites (ha) majandamiskategooriate järgi Kubja- Kose- 

Meegomäe puhkeala. 

Rangelt kaitstav mets 9,9 

RMK otsusega mitte majandatav mets - 

Mittemetsamaa 27,4 

Kokku 37,3 

Majandatav mets 137,5 

Kõik kokku 174,8 

 

Kavaga hõlmatud metsade pindala on kokku 174,8 ha. Nendest metsadest enamuse 

moodustavad männikud, järgnevad teised puuliigid. Ülejäänud puuliigid (kuusikud, kaasikud) 

on esindatud vähesel määral (Joonis 2). 
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Joonis 1. Ala metsade jagunemine majandamise kategooriatesse (ha). 

 

Joonis 2. Ala kõigi metsade jagunemine puuliikide kaupa (%). 

Üle poole ehk 71,3% (104 ha) Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala riigimetsadest on raieküpsed. 

Keskealisi metsi on 14,7% (22 ha) ja noori metsi 14% (21 ha)  (joonis 3 ja 4). 
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Kubja-Kose-Meegomäe  puhkeala riigimetsad  on valdavalt majandatavad metsad. Vaid 5,7% 

(9,9 ha) kogu puhkeala pindalast on range kaitse all olevad vääriselupaigad (joonis 1). 

Raieküpsete metsade hulka on arvestatud metsad, mis juba praegu on saavutanud või 

saavutavad lähema 10 aasta jooksul vanuse, mis seadusest tulenevalt lubab metsas teha 

uuendusraiet. Sõltuvalt puuliigist on see vanus erinev. 

Noorte metsade hulka on arvatud hiljuti istutatud ja sõltuvalt puuliigist kuni 40 aasta vanused 

metsad. 

Ideaalne oleks võrdne jaotus eri vanusegruppides, mis tagab erivanuseliste metsade olemasolu 

ka sadade aastate pärast. Raieküpsete metsade osakaal väga suur, mistõttu on vaja hakata 

Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala riigimetsi uuendama.  

 

Joonis 3. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus protsentides. 
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Joonis 4. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa 

 

Joonis 5. Ala majandatavate metsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa. 


