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Pöördumine: RMK tegevus soosib kuuse-kooreüraski levikut Eestimaa metsades 

Lisa 1: RMK üraskite tõrjeks tehtavate tööde seire 

 

Alljärgnevaga anname ülevaate vabatahtlike läbi viidud seirest, mis teostati ajavahemikul 
17-20.05.2020 RMK üraskikahjustuste kaardi alusel. 

 

1. Piirkond: Tartu linna külje all Vorbusel. Metsakaitseekspertiis (MKE) metsaportaali 
andmetel puudub. Seisuga 17.05.2020 kontrollitud lankidel oli mets juba kokku ja ka vahelaost 
välja veetud, eksides sellega üraskite lendluse tegeliku aja vastu: 

·       Kvartal TT046 eraldis 10 – SR – eraldise pindala: 3.27ha, teatis kinnitati 05.05.2020 

·       Kvartal TT046 eraldis 5 – SR – eraldise pindala: 2.46 ha, teatis kinnitati 05.05.2020 

·       Kvartal TT076 eraldis 2 – SR – eraldise pindala – 2.52 ha, teatis kinnitati 17.04.2020 

 

2. Piirkond: Tartu maakonnas Laeva kandis. Seisuga 17.05.2020 oli materjal kokku veetud 
järgmistel eraldistel: 

·       Kvartal LV008 eraldis 11 – SR – eraldise pindala: 3.51 ha, teatis kinnitati 03.04.2020 
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·       Kvartal LV008 eraldis 12 – SR – eraldise pindala: 4.13 ha, teatis kinnitati 03.04.2020 

·       Kvartal LV008 eraldis 17 – SR – eraldise pindala: 1.22 ha, teatis kinnitati 06.04.2020 

·       Kvartal LV017 eraldis 3 – SR – eraldise pindala: 1.07 ha, teatis kinnitati 16.04.2020 

 

Samas piirkonnas seisuga 17.05.2020 toimunud lageraietel oli MKE olemas, aga materjal enne 
õiget aega kokku veetud: 

·       Kvartal LV008 eraldis 19 – LR – eraldise pindala: 0.92 ha (metsa keskmine vanus 54 
aastat), teatis kinnitati 12.04.2020 

·       Kvartal LV009 eraldis 7 – LR – eraldise pindala: .35 ha (metsa keskmine vanus 43 
aastat), teatis kinnitati 12.04.2020 

  

Samas piirkonnas seisuga 17.05.2020 oli metsa kokkuveotraktor tööd alustanud: 

·       Kvartal LV024 eraldis 10 – SR – eraldise pindala: 1.63 ha 

 

Tööjärge ootas väljaveotraktori läheduses veel seitse erinevat eraldist. 

  

3. Piirkond: Võru maakonnas Vastseliina läheduses. Seisuga 20.05.2020 kontrollitud 
lankidel MKE-d metsaportaali andmetel puudusid. Kokkuveotraktor alustas piirkonnas teostatud 
sanitaarraiete käigus langetatud metsa väljavedu 20.05.2020, mida kinnitas ka metsas 
kõnetatud metsamees. Kokkuvedu toimus: 

·       Kvartal VS100 eraldis 1 – SR – eraldise pindala: 1.53 ha, teatis kinnitati 23.04.2020 

 

Piirkonnas oli üle 10 sanitaarraie langi, millel harvester oli juba töö lõpetanud, jätkates metsa 
langetamist uutel eraldistel. 

 

4. Piirkond: Võru maakonnas Väimela läheduses. MKE metsaportaali andmetel puudub. 
Seisuga 20.05.2020 oli materjal kokku veetud: 

·       Kvartal QB024 eraldis 16 – SR – eraldise pindala: 1.52 ha, teatis kinnitati 23.04.2020 

·       Kvartal QB012 eraldis 1 – SR – eraldise pindala: 2.04 ha, teatis kinnitati 15.04.2020 

 



5. Piirkond: Võru maakonnas Vana-Koiola läheduses. MKE metsaportaali andmetel puudub. 
Seisuga 20.05.2020 oli materjal kokku veetud: 

·       Kvartal PW166 eraldis 1 – SR – eraldise pindala: 1.13 ha, teatis kinnitati 16.04.2020 

·       Kvartal PW165 eraldis 5 – SR – eraldise pindala: 3.65 ha, teatis kinnitati 23.04.2020 

 

6. Piirkond: Põlva maakonnas Vana-Koiola läheduses. MKE metsaportaali andmetel 
puudub. Seisuga 20.05.2020 oli materjal kokku veetud: 

·       Kvartal PW162 eraldis 6 – SR – eraldise pindala: 2.27 ha, teatis kinnitati 08.04.2020 

·       Kvartal PW161 eraldis 7 – SR – eraldise pindala: 5.32 ha, teatis kinnitati 08.04.2020 

·       Kvartal PW164 eraldis 2 – SR – eraldise pindala: 2.43 ha, teatis kinnitati 08.04.2020 

·       Kvartal PW160 eraldis 16 – SR – eraldise pindala: 0.88 ha, teatis kinnitati 08.04.2020 

 

 

Kolme maakonna piires läbi viidud pisteliste kontrollide käigus saime infot selle kohta, et 
metsamaterjali kokkuvedu vahelattu oli alanud enne püünismaterjali asustamist kuuse-
kooreüraskite poolt. Keskkonnaagentuuri andmed kinnitavad, et 23. maiks polnud üraskite 
lendlemine veel õieti alanudki, aga vabatahtlike teostatud seire alusel vedas RMK juba enne 
nimetatud kuupäeva üraskite püüdmiseks langetatud materjali metsast välja. 

See tähendab, et üraskite lennu alguseks peavad putukad asustama neid puid, mis on veel 
metsa jäänud. Sel moel ohustab üraskikahjustuste veelgi suurem levik nii RMK kui 
ümberkaudsete metsaomanike metsad, soodustades kahjurite sigimist rohkem kui oleks 
soodustanud tõrjetööde tegemata jätmine. 

 


