
Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava  Puistu dendroloogiline hinnang Lisa 1

Nr

Üksikpuu 
(Ü) grupp 
(G) ala (A) Liigi nimetus eesti keeles

Liigi nimetus ladina 
keeles

Tervislik 
seisukord Märkused

Võra  
ulatus

Kõrgus 
(m)

Tüve 
läbimõõt 

(cm)

1 Ü harilik tamm Quercus robur 5

Tüvi osaliselt kaetud samblaga, 
tüve alumises osas esinevad 

üksikud kuivanud oksad. ca 6m 21 60

2 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 2

Tüvi osaliselt murdunud, latv puul 
kuivanud, tüvel esinevad 

kahjustused. Kaaluda eemaldamist. 2-6m 22 68

3 Ü harilik kuusk ja harilik vaher
Picea abies ja Acer 

platanoides 4-

Sirge, tugeva tüvega puu. Võra 
ulatub kaugemale põhja osas. 

Puukoor on osaliselt kahjustunud. 
Puu all kasvab harilik vaher, mis on 
kasvanud kuuse võrasse. Kaaluda 

h. vahtra eemaldamist. 4-5m 28 83

4 G h.pärnad, h.saared, h.vahtra, h.jalakad 3

5 Ü arukask Betula pendula 4

Vana puu, mille all kasvab noor h. 
kuusk. Arukask on krobelise, 

mühkliku koorega, tüvi on 
lõunapoolse kaldega. Puul 

esinevad üksikud kuivanud oksad. 4-6m 29 69

6 Ü harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 2

Puu tüvi on osaliselt seest tühi.  
Esinevad koorekahjustused, latv 
osaliselt kuivanud. Omapärane 

puu, esialgu puu säilitada. 3-4m 9 40

7 G h.pärnad, h.saared, h.vahtra, h.jalakad 4

Võsa ja noorendik vana maneeži müürilt eemaldada. Tugevamad 
puud säilitada.

Vanal maneezi müüritisel kasvavad erinevat liiki ja vanuses puid. 
Esialgu eemaldada võsa ja noorendik (puud mille läbimõõt ei ulata 

10 cm).
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8 G h.pärnad, h.saared, h.vahtrad, h.jalakad 3

9 Ü harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 1

Osaliselt puutüvi on seest tühi. 
Võra osaliselt puudub, murdunud. 
Esinevad koorekahjustused. Puu 
võib olla elupaigapuu, seetõttu 

säilitada ja konsulteerida 
spetsialistiga. ca2 m ca 14 64

10 Ü arukask Betula pendula 3

Puutüvi kaldus, osaliselt 
sammaldunud. Esinevad kuivanud 

oksad ja tüve- ning 
koorekahjustused. 5-7m 28 64

11 Ü harilik tamm Quercus robur 5

Ilus, laia võraga puu. Eemaldada 
üksikud kuivanud oksad ja 

noorendik puu alt. 6-7m 23 83

12 A
h.tammed, vahtrad, saared, jalakad, 

lepad, aluspõõsastik. 3

13 Ü harilik tamm Quercus robur 4

Võimas puu. Kauni tüve ja võraga. 
Esineb tüve kahjustusi, puul 

kasvavad samblad, samblikud, 
seened. Puu ümber peenikesed 

lepad ja aluspõõsastik eemaldada. 
Eemaldada puud, mis kahjustavad 

puu normaalset kasvu. 7-9m 29

172, 
ümbermõõt 

506m

Vanal maneezi müüritisel kasvavad erinevat liiki ja vanuses puid. 
Esialgu eemaldada võsa ja noorendik (puud mille läbimõõt ei ulata 

10 cm).

Esineb murdunud ja langenud puid, mis tuleks elupaiga spetsialisti 
kaasates eemaldada. Eemaldada ka võsa ja noorendik vanade, 

väärikate puude alt ja võradest.
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14 Ü harilik tamm Quercus robur 4

Suur, tugev puu. Üks puu harudest 
on kahjustunud, kaaluda selle 

eemaldamist. Puu ümbert ja võra 
ulatuses noored vahtrad, lepad, 
haavad ja alusvõsa eemaldada. 
Puu kõrval kasvav kahetüveline 

puu (läbimõõduga 20 cm) 
eemaldada. 8-10m 31

113, 
ümbermõõt 

421m

15 Ü harilik vaher Acer platanoides 3

Kõvera tüvega puu, osaliselt puu 
tüvel koor lahti ja kuivanud. Puul 

kasvab sammal, samblik. Kaaluda 
hiljem eemaldamist. 4-6m 20 48

16 Ü raagremmelgas Salix caprea 2

Puu tüvi on viltuse kasvuga. Puu 
osaliselt kuivamas. Kaaluda hiljem 

eemaldamist. 1-3m 16 38

17 Ü harilik haab ja harilik saar
Populus tremula ja                    
Fraxinus excelsior 4

Puude alt kuivanud, langenud puud 
ja noorendik eemaldada. 1-2m 18 20

18 G harilik tamm 4 tk ja harilik mänd
Quercus robur ja Pinus 

Sylvestris 5

Väga väärikad puud. Suured ja 
vanad. Vajavad ruumi 

kasvamiseks. Alusnoorendik 
eemaldada, samuti puuvõrasse 

kasvanud noored puud eemaldada.

19 A

20 Ü harilik jalakas Ulmus glabra 4

Tüvi ühele poole kaldus. Puutüvi 
osaliselt sammaldunud. Puu 

lähedalt ja võra ulatuses noorendik 
eemaldada. ca 4m 22 52

Alal kasvavad peamiselt h.vahtrad, tammed, üksikud okaspuud, haavad, lepad, vahtrad, sarapuud. Palju on mahalangenud puid ja vanade puude 
võradesse kasvanud noori puid, põõsaid, mis tuleks vanade puude alt eemaldada. Eemaldada võsa. Ala puude tervisliku seisukorra hinne         ca 

3-4.
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21 Ü harilik jalakas Ulmus glabra 3

Puu on kahetüveline, kaldus, puu 
juured osaliselt paljad, puu tüvi 

tugevasti sammaldunud. ca 3m 22 44; 46

22 Ü harilik tamm Quercus robur 4-

Puutüves esinevad väikesed lõhed. 
Puu all kasvavad erinevas vanuses 

puud, noorendik tuleks puu alt 
eemaldada. ca 6m 31 100

23 Ü siberi nulg Abies sibirica 5
Võra alt põõsad ja noorendik 

eemaldada. ca 3m 18 24

24 Ü harilik kuusk Picea abies 5

Ilus, sirge tüvega puu. Puu alt ja 
lähedalt maha langenud, murdunud 

puud eemaldada, konsulteerida 
eelnevalt valdajaga ja 

spetsialistidega, et säiliks 
liigirikkus. ca 5m 34 56

25 G harilik kuusk Picea abies 4

26 Ü harilik tamm Quercus robur 5

Ilus, sirge tüvega puu. Puu tüves 
esinevad üksikud lõhed. Puu võra 
ulatuses noore puud ja võsa 
eemaldada. ca 6m 27 104

27 A

Alal kasvavad suured kuused, üksikud suured tammed, nulg, vahtrad, saared, üksikud haavad, jalakad. Suurtest tammedest kasvavad kaunimad 
tee vahetus läheduses. Keskmine kõrgus 30 m ja läbimõõt ca 90 cm. Suures osas on ala kaetud noorendikuga ja peale kasvava võsaga, mis 

tuleks hoolduse käigus eemaldada.  Kindlasti peaks jätma kasvama sarapuu põõsaid teede vahetusse lähedusse, kus nad ka praegu kasvavad. 
Alal on murdunud ja langenuid puid, need eemaldada. Ala lääne osas seisab kuivanud, ladvata puu, mis tuleks ohutuse mõttes eemaldada. Puu 

kõrgus on 25 m, läbimõõt 83 cm. Ala puude tervislik seisukorra hinne on ca 4.

Kuuskede grupp. Osad puud väheste kahjustustega. Võrasse 
kasvanud noorendik, peamiselt lepp, saar ja vaher eemaldada.
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28 Ü harilik tamm Quercus robur 4

Puu tüvi natuke kaldus, tüvel 
kasvavad samblad, samblikud. Puu 

ümbert noorendik, võsa 
eemaldada. ca 6m 32 98

29 A

30 G arukask ja kuuse grupp
Betula pendula ja Picea 

abies 2/ 5-

31 Ü harilik haab Populus tremula 2
Viltuse tüvega puu, võib olla ohtlik. 

Kaaluda eemaldamist. ca 4m 20 22

32 Ü harilik jalakas Ulmus glabra 3

Puu tüves esinevad lõhed. Puu tüvi 
on kõver, temal kasvavad samblad, 

samblikud. Esinevad 
koorekahjustused. ca 4m 29 94

33 Ü harilik kuusk Picea abies 1

34 Ü harilik haab Populus tremula 3

Esinevad üksikud koorekahjustused 
ja tüvekahjustused. Puul kasvab 

sammal, samblik. ca 5m 33 76

35 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 3-

Puu tüvi väheke kaldus. Puu tüvel 
kasvavad samblad, samblikud. 

Elupaigapuuna säilitada. ca 4-5m 22 54

36 Ü arukask Betula pendula 4
Sirge puu, koorekahjustused, tüves 

üksikud lõhed. 3-7m 33 46

Arukask on kaldus lava poole. Puu tüvi sammaldunud, esineb 
üksikuid kuivanud oksi. Puud tuleks jälgida, et vältida ohtu pargis 
viibijatele. Eelnevad andmed on esitatud arukase kohta. Harilike 

kuuskede seisukord on suurepärane.

Murdunud latv, puu osaliselt kuivanud. Puu alt teised puud 
eemaldada. Puu läbimõõt 54 cm.

Alal kasvavad suuri h. tammesid, vahtraid, arukaskesid, saari, lisaks alusmets ja võsa, mida on 2011-2012 sügis-talvel osaliselt eemaldatud. Alalt 
võsa ja noorendikud kogu ulatuses eemaldada. Rägu ja mahalangenud puud eemaldada. Alal kasvavate puude tervislik seisukord on ca 3+.
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37 Ü harilik haab Populus tremula 3

Puu oksad on vigastatud. Teiste 
puude langetamisega on puu võra 
vigastatud. Kaaluda eemaldamist. 4-8m 27 86

38 A

39 A

40 Ü harilik kuusk Picea abies 4
Sihvakas kuusk, võra väike. 

Küllaltki kaunis puu. ca 3m 28 52

41 Ü harilik haab Populus tremula 2
Ühepoolse võraga, viltune puu. 

Kaaluda eemaldamist. 1-2m 21 23

42 A

43 A

44 A

45 A

Alal kasvavad gruppidena kuused, mille ümber ja sees esineb ka erinevat liiki alusmetsa. Esindatud on h. haavad, h. vahtrad, h. saared, h. 
tammed. Teeraja ääres on ladvata ja koorekahjustustega kuuskesid ja viltuseid haabasid, mis tuleks eemaldada. Mahalangenud puud koristada ja 

võsa eemaldada. Puude tervislik seisukord on hea.

Alal kasvavad peamiselt h. saared, h. tammed, h.vahtrad, lepad, arukased, h. haavad, sarapuud, pihlakad. Esineb gruppidena kuuskesid. Kuused 
tuleb säilitada. Teha osalist harvendust, eemaldades väiksemad ja nõrgemad, andes kasvuruumi suurematele. Suurte lehtpuude alt eemaldada 

võsa, säilitades gruppidena sarapuu põõsaid. Puude tervislik seisukord on hea.

Alal kasvavad suuremas osas gruppidena harilikud kuused, mis on väga heas kasvujõus. Kuuskede kasv peab olema tagatud. Esineb ka 
kodumaiseid, pargile omaseid lehtpuid. Murdunud puud eemaldada. Alal kasvavate kuuskede tervislik seisukord on väga hea.

Alala kasvavad vanad h. pärnad, h. haavad, h.tammed, h. vahtrad. Pärnade ja tammede, vanade haavade kasv peab olema tagatud, selleks on 
vaja võsast ja noorendikust puhastada kraav ja kraavi kaldad. Puude võrade alune peab olema puhastatud. Vanade puude võrad on peamiselt 

koos kasvamisest tingituna ühepoolsed. Võsa- ja noorendike raie peab olema järk-järguline. Ohtlikke puid alal ei esine, üksikutel puudel on koore- 
ja tüve kahjustusi, kuid need ei ole ohtlikud pargis viibijatele. Tervislik seisukord on puudel hea.

Alal kasvavad gruppidena harilikud kuused, peamiselt noored puud, esineb ka suuri tugevaid, heas kasvujõus puid. Enamuses on levinud 
alusmetsa puud. Vanemad ja kaunimad puud, milleks on vanad harilikud tammed asuvad ala lääne osas, teede vahetus läheduses heinamaa piiril. 
Nimetatud tammede elujõu tagamiseks tuleb plaanil näidatud alal teostada võsa- ja noorendike raiet ning eemaldada ka puud tammede võradest. 

Ülejäänud alal teha võsaraiet heinamaa ja pargi piirilt ning teedelt, ala seest jätta ka nooremaid puid kasvama. 

Nimetatud ala jääb pargi lääneossa, mis omakorda jaotub teedega kolmeks. Ala on iseloomult ja puude-põõsaste kasvu tõttu sarnased. Alal 
kasvab gruppidena h. kuuski, h. haabasid, arukaskesid, aladena  h. vahtraid, h. saari, sangleppasid, enamus puudest on kasvujõulised, esineb ka 
noorendikuna alusmetsa. Teede ääres on eraldi välja toodud üksikpuud, mille ümbrus vajab hooldust. Samuti vajavad teesihid ja teesihtide ääred 

(ca 1,5m ulatuses) pidevat hooldust. Tegemist on pool-metsase alaga, mis peaks oma iseloomuga sellisena säilitama. Puude tervislik seisukord on 
halvast-heani.
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45a A

46 A

47 Ü harilik tamm Quercus robur 5-

Tugev, täis kasvujõus puu, sirge 
tüvega. Võra ulatuses võsa ja 

noorendik eemaldada. ca 7m 28 62
48 Ü murdunud puu 0 Eemaldada tüvelt murdunud puu.

49 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 3

Viltuse tüvega puu, võib olla ohtlik 
teel liiklejale. Kaaluda 

eemaldamist.

ca 7 m 
ühes 

suunas 15 23

50 Ü  harilik tamm (kõrval h. kuusk) Quercus robur 5-
Tamme kõrval kasvav kuusk ja 

ümbritsev noorendik eemaldada. ca 7m 28 60

51 Ü harilik tamm Quercus robur 5-

Puu on ilus ja tugev. Võra ulatuses 
eemaldada võsa, noorendik ja 

mahalangenud puud puu 
ümbrusest. 5-9m 32 79

52 Ü harilik kuusk Picea abies 5-

Suur ja tugev puu. Sirge tüvega, 
kähar. Puu ümbrusest võsa ja 

noorendik eemaldada. ca 5m 32 63

53 Ü harilik vaher Acer platanoides 3

Kolmetüveline puu. Tüvel 
kasvavad samblad, samblikud, 

oksad osaliselt murdunud, puu on 
teepoole kaldus. Puu takistab ka h. 

kuuse kasvu. Puu eemaldada. ca 4m 18 21; 29; 15
54 Ü murdunud puu Eemaldada.

Tegemist on ala nr 45 ja pargi keskel avatud ala piiril olevate erinevate puude gruppidega, mille alus vajab võsaraiet- peamiselt lepa, paju, 
toominga võsa ja noorendiku eemaldamist. Alal kasvavad ka väikesed h. kuused, mis tuleks ka heinamaa piirilt ja lähivööndist eemaldada. 

Eelkõige tuleb raiet teostada metsa ja aasaala piiril kasvavate vanade tammede, saarte, kuuskede raadiuses. Ala puude tervislik seisukord on hea.

Alalt nr 45 eraldi välja toodud hariliku haava ala, mis oleks vaja säilitada haavikuna. Murdunud ja kuivanud puud alalt eemaldada, kuid ei ole 
vajadust noorendikke eemaldada, korra aastas (vajadusel) oleks soovitatav teha üksnes võsaraiet. Harilike haavade seisukord on rahuldav.
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55 Ü harilik haab Populus tremula 3

Suur, kõvera tüvega puu. Puu 
koores esinevad lõhed, tüvel 

kasvavad seened, samblikud. Puu 
kõrval kasvavad puud- sh lepad 

eemaldada. Soovitav on ka 
nimetatud puud jälgida, vajadusel 

hooldada või eemaldada. ca 6m 27 58

56 Ü harilik haab Populus tremula 1

Puu tüve koor ja puit kahjustunud 
tugevalt. Puu on kuivanud 

suuremas osas. Eemaldada. ca 4m 26 50

57 G harilik saar Fraxinus excelsior 4

58 Ü harilik jalakas Ulmus glabra 2

59 A

60 G

61 G
62 G
63 Ü ladvata puu Eemaldada.

64 A

Grupp suuri, heas elujõus puid. Peamiselt tammed, saared, vahtrad. Esinevad üksikud koorekahjustused. Puude alus ja ümbrus võsast puhastada. 
Puud säilitada.

Peamiselt lepavõsa, mille sees kasvavad haavad, pajud, vahtrad jmt puud. Lepavõsa puude ümbert eemaldada, avada sihte järvele.

Pargi edelanurgas järvekalda ja tee vahele jääv ala. Alal kasvab palju sangleppasid, h.vahtraid, jalakaid, saari, pajusid. Esineb kuivanuid puid, mis 
tuleks eemaldada eriti teepoolsest osast. Võsaraiet teostada vajadusel 1 kord aastas. Puude tervislik seisukord on üldiselt rahuldav. Esinevad 

üksikud vanad, väärtsulikud puud. Peamiselt h. kuused, segamini segametsale omaste lehtpuudega. Teede äärtes olevaid puid kontrollida, võsa ja 
noorendik vähemalt 2m ulatuses tee äärest eemaldada. Suuremad kompaktsed põõsad, näteks h.sarapuu põõsad jätta kasvama.

Alal kasvavad peamiselt h. vahtrad, h. saared, h. toomingad, h. haavad, lepad.  Lisaks lehtpuudele on esindatud ka noored kuused. Suurte puude 
võra ulatusest võsa eemaldada. Mahalangenud ja kuivanud puud ala seest eemaldada. Tervislik seisukord puudel on hea. 

Peamiselt lepavõsa, mis kasvab kraavi veerel. Puhastada võsast endine tajutav kraav ja selle lähiümbrus. Puude tervisilik seisukord on väga hea. 
Puud on sihvakad ja üle 10 m kõrged.

Suured, tugevad puu. Puude ümbrusest tee vahetus lähedusest 
eemaldada võsa.

Üks oks puul kuivanud. Oks eemaldada. Puu eemaldamist tervenisti 
kaaluda.
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65 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 3-

Puu tüvel olev lõhe kinni 
kasvamas. Puul esineb kuivanuid 
oksi, tüvi on kõver. Puult kuivanud 

oksad eemaldada, võivad olla 
liiklejale ohtlikud. ca 9m 29 78

66 Ü harilik vaher Acer platanoides 1 Puu on kuivanud, eemaldada. 13 34

67 Ü harilik tamm Quercus robur 3+

Võimas ja kaunis puu. Puu on seest 
osaliselt tühi. Puu ümbrusest ja alt 

noorendik eemaldada. Puud 
vajadusel toestada, jälgida. 
Kuivanud oksad vajadusel 

eemaldada. ca 12 m 26

165cm, 
ümbermõõt 

520cm 

68 A

69 G

70 Ü metsõunapuu Malus sylvestris 4

Puul esinevad koore- ja 
tüvekahjustused. Kaaluda puu 

eemaldamist. ca 5m 12 26

71 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 3+

Puu tüvel esinevad kahjustused. 
Puul on kuivanud oksi. Kaaluda 

eemaldamist. ca 2-4m 22 38

72 G

73 A

Ala, mis jääb järve ja pargitee vahele. Alal kasvab suur h. tamm (nr 67), mis oma laia võraga vajab kasvuruumi. Avada vaatesiht tamme juurest 
veele. Eemaldada alale jääv noorendik ja võsa esmajärjekorras. Hiljem ka suuremad puud- peamiselt vahtrad, saared, lepad, haavad. Puude 

tervislik seisukord on rahuldav. Kuna tegemist on ka kopra elupaigaga, siis tuleb puude eemaldamisel sellega arvestada.
Kuuskede grupp, mille lähedal kasvavad h.saared ja h.haavad. Puud on suured ja tugevad, nende läheduses kasvav võsa eemaldada. Puud on 

sirgete tüvedega, tervisilik seisukord on väga hea, kõrgus üle 20 m. Puude vahetus lähedusest, eriti teepoolsetest osadest võsa ja noorendik 
eemaldada.

Järvekalda äärne ala, kus kasvavad peamiselt lehtpuud. Tegemist on enamuses noorte puude ja võsaga, mis tuleks hooldusplaanil näidatud 
kohtadest eemaldada ja kaldaid vastavalt hooldada. Teede ääred võsast vähemalt 2m ulatuses puhastada. Puude tervisilik seisukord on rahuldav.

Tegemist on grupis kasvavate harilike kuuskedega, mis on suured, heas kasvujõus puud, mille tervislik seisukord on väga hea. Puude lähedalt ja  
lähiümbrusest noorendikud ja võsa eemaldada.
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Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava  Puistu dendroloogiline hinnang Lisa 1

Nr

Üksikpuu 
(Ü) grupp 
(G) ala (A) Liigi nimetus eesti keeles

Liigi nimetus ladina 
keeles

Tervislik 
seisukord Märkused

Võra  
ulatus

Kõrgus 
(m)

Tüve 
läbimõõt 

(cm)

74 A

75 Ü harilik tamm Quercus robur 5

Looduskaitse all olev puu. Väga 
kauni laia võraga ja terve tüvega 

puu. 9-11m 28 192

76 Ü harilik tamm Quercus robur 5
Kaaluda puu võrasse kasvanud 

puude eemaldamist. 6-10m 27 72

77 Ü harilik kuusk Picea abies 5
78 Ü harilik kuusk Picea abies 5 12
79 Ü harilik kuusk Picea abies 5 21
80 Ü harilik haab Populus tremula 5 31
81 Ü harilik haab Populus tremula 5 33

82 A
83 Ü harilik tamm Quercus robur 5 Kaunis, jämeda tüvega puu. 6-8m 28 82

84 A

85 A

86 A

Ranna-ala ja selle ümbrus pargi loodeosas. Alal kasvavad peamiselt suured h. tammed, heas kasvujõus tammed ja kuused. Tervislik seisukord on 
puudel väga hea. Rannaala tuleks suurendada võsa ja pilliroo eemaldamisega kalda-alalt. Suurte tugevate tammede võrade alla kasvanud 
kuuskede ja lehtpuude juures tuleb kaaluda, kas oleks vaja neid eemaldada. Samuti tuleb vaadata ala nr 82 te üle tee olevate, lõkkeplatsil 
kasvavate puude võrasid ja olukorda. Oluline on tagada vanade kaitse all olevate ja nende lähedal kasvavate kaunite, väärtuslike puude 

kasvujõud.

Puu kasvab h. tammele nr 76 liiga lähedal. Kaaluda eemaldamist.

Lõkkeplats järve ääres. Lõkkeplatsil lõkkeala ümbruses kasvavad puud. Enamustest puudest moodustavad erinevas vanuses h. kuused, arukased, 
h. haavad, h. vahtrad ja h. tammed. Lõkke ümbrusest kaaluda nooremate puude eemaldamist. Alal viia läbi regulaarset hooldust nii võsaraie kui 

ka niitmise näol. Puude tervislik seisukord on väga hea.

ca 20 ca 4-5m

Kaaluda puude eemaldamist. 
Jäävad lõkketegemise kohale väga 

lähedale.

Ala, mis jääb lõkkeplatsist (ala nr 82) põhja. Alal kasvavad peamiselt sarapuud, lepad. Puude ja põõsaste tervislik seisukord on hea. Ala võiks 
jääda teepoolsest osast suletuks. Kuid lõkkeplatsi poolsest osast võiks kaaluda sarapuu ja noorte lehtpuude eemaldamist. Ala erinevates kohtades 
kasvab ka suuremaid h.tammesid, mille kasvades tuleb kaaluda h.sarapuu eemaldamist suuremas osas. Samuti on võimalik piirkonda, antud ala 

kasutades, tegevusi lisada. Hooldada tuleb ka ala keskelt läbivat jalgrada, kust võiks pealekasvava võsa eemaldada.

Alal kasvavad peamiselt h. sarapuud, sanglepad, mille sees üksikud h.tammed, h.vahtrad. Alal säilitada suletud iseloom. Puude, põõsaste tervislik 
seisukord on hea. Ala keskel kasvavate h. tammede kasvutingimused ei ole väga head, seetõttu võiks mõelda järvepoolse (põhjapoolse) osa alast 

sarapuust ja lepavõsast eemaldamist.

Ala, mis jääb pargi loodeossa maanina tippu. Kaldaäärne ala puhastada võsast ja noorendikust, jätta üksnes kasvama suuremad puud ja 
h.tammed. Olemasolevate puude seisukord on rahuldav. Peamiselt kasvavad seal liigiliselt h.kuused, h.tammed, lepad, h.sarapuud, h.vahtrad.
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Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava  Puistu dendroloogiline hinnang Lisa 1

Nr

Üksikpuu 
(Ü) grupp 
(G) ala (A) Liigi nimetus eesti keeles

Liigi nimetus ladina 
keeles

Tervislik 
seisukord Märkused

Võra  
ulatus

Kõrgus 
(m)

Tüve 
läbimõõt 

(cm)

87 A

88 Ü harilik kuusk Picea abies 5
Kasvab lõkkeplatis nr 2. Puu on 

sirge tüve ja hea kasvuga. ca 4m 27 54

89 A

90 G

91 A

92 A

93 G

94 A

95 Ü harilik kuusk Picea abies 5
Ilus puu. Puu alt noorendik 

eemaldada. ca 6m 30 57

96 Ü harilik vaher Acer platanoides 4
Natukene kaldus tee suunas. Puu 

kasvu tuleks jälgida. ca 6m 24 45

97 A

98 Ü harilik tamm Quercus robur 5
Ilus, suur puu. Puu alt noorendik 

eemaldada. ca 5m 27 77

99 A

Lõkkeplats järve ääres pargi põhjakaldal. Enamuses sellel alal kasvavatest puudest on suured ja võimsad. Liikidest on esindatud h. kuused, h. 
tammed. Tervislik seisukord pn enamustel puudel väga hea. Üksikud murdunud puud eemaldada. Puude ümbrust ja alust on vaja hooldada.

Ala, mis jääb lõkkeplatsist (nr 2) itta järve ja tee vahele. Alal kasvavad üksikud vanemad, väärtuslikud puud. Enamuses on noorendik ja vähe 
väärtuslik metsapuu. Ala võib jääda suletuks nn puhvertsooniks loomadele ja taimedele. Oluline on puhastada kraav võsast ning teeääres 

kasvavate suuremate puude alune, vähemalt 2 m ulatuses noorendikest. Avada ka hooldustööde käigus hooldusplaanil ära toodud vaatesiht. 
Puude tervislik seisukord alal on rahuldav.

H. haavade grupp, kus võiks säilida lehtpuude (h. haabade) ülekaal. Säilitada tuleks haabadele iseloomulikud kasvutingimused. Eemaldada 
üksnes murdunud ja ohtlikud puud. Puude tervislik seisukord on rahuldav.

Suurem metsamassiiv pargi põhjaosas, kus peaks säilitatama metsale iseloomuliku ilme. Alalt koristada ohtlikud puud, kontrollida kas kuivanud 
puud pole elupaigapuud. Alal kasvavad erinevad liigid- peamiselt lehtpuud. Alalt kulgeb läbi kraav, mis on vaja peamiselt lepavõsast puhastada. 

Puude tervislik seisukord on mitmesugune, esineb tugevas kasvujõus puid kui ka kuivanud puid.
Tiigi ümbruse ala, mis tuleks esmajärjekorras puhastada võsast, hiljem kaaluda läänekaldal kasvavate suuremate puude- peamiselt h. kuuskede 

eemaldadmist. Hetkel kasvavate puude tervislik seisukord on hea.

Grupp h. kuuski ja h. haabasid, mis tuleks eemaldada. Ala tervislik seisukord on väga hea.

Järve ja teeäärne ala pargi põhjaosas. Alal kasvavad erinevad lehtpuud ja okaspuude grupid. Vanematest, väärtuslikematest puudest kasvavad 
alal harilikud kuused, mis moodustavad suuremate kivide juures grupi. Puude külge on kinnitatud raudtorud. Puude tervislik seisukord on hea. 
Enamus alast on kaetud noorendikest lehtpuudega. Soovituslikult kivide ja h. kuuskede ümbrus puhastada noorendikest ja luua peatumiskoht.

Vaatekoht avatud aasaalalt suunatud teelt järvele. Vaatesihile jäävad puud eemaldada. Alal ei kasva vanasid, väärtuslikke puid, peamiselt 
noorendik- sanglepad ja suuremates puudest kolm h.saart. Alal kasvavate puude, põõsaste tervislik seiuskord on hea.

Ala järve ääres. Teeäärne piirkond 2m ulatuses alusvõsast puhastada. Alal kasvavad nii okaspuud, kui ka lehtpuud. Puude tervislik seisukord on 
hea. Trepikivi ümbrusest noored puud ja võsa eemaldada, ülejäänud alal säilitada suletud iseloom.
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Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava  Puistu dendroloogiline hinnang Lisa 1

Nr

Üksikpuu 
(Ü) grupp 
(G) ala (A) Liigi nimetus eesti keeles

Liigi nimetus ladina 
keeles

Tervislik 
seisukord Märkused

Võra  
ulatus

Kõrgus 
(m)

Tüve 
läbimõõt 

(cm)

100 A

101 A

102 A

103 A

104 A

105 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 2
Puu on peaaegu kuivanud, 

eemaldada. ca 2m 18 20
106 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 4 ca 4m 18 26
107 Ü euroopa lehis Larix decidua Mill. 5 Väga ilus puu. ca 7m 27 61

108 A

109 G

110 A

111 G

112 Ü euroopa lehis Larix decidua Mill. 3

Puu on 2haruline, üks harudest on 
pooleks. Esinevad 

koorekahjustused. Ühe haru all 
olevad oksad eemaldada.  ca 9m 32

80, 
ümbermõõt 

293 cm

113 G

Järveäärset ala ja avatud aasala pargi keskmes ühendav teelõik, mille ääres kasvab erineva vanusega puid. Teeäärest eemaldada võsa ja alla 
10cm läbimõõduga puud. Puude tervislik seisukord on hea.

Ala, mis jääb veeäärse ala ja avatud ala vahele. Säilitada segametsailme, mis hetkel on olemas. Eemaldada üksnes teede äärest ohtlikud puud, 
üksikud kuvianud puud ala keskmest. Ala tervislik seisukord on hea.

Vaatekoht, eemaldada kõik vaatesktorisse jäävad puud. Puudest on esindatud väheväärtuslikud metsapuud ning võsa. Puude tervislik seisukord 
on hea.

Ala, mis jääb järve ja pargitee vahele. Alal kasvavad peamiselt tammed, vahtrad, saared, haavad, lepad, toomingas. Säilitada vanemad puud, 
võsa hoolduse käigus eemaldada. Puude tervislik seisukord üldiselt hea.

Alal kasvavad suured, vanad, väärtuslikud lehised (ca 8tk gruppis). Osade puude tüved on kaldus, kuid muidu terved puud. Tervislik seisukord 
puudel on väga hea.

Vaatekoht järve ääres. Eemaldada hoolduskava plaanil näidatud ulatuses kõik puud. Puid eemaldada järk-järgult, ennemalt noorendik, hiljem 
suuremad puud. Hetkel vaatesektorisse jäävatest puudest on kõik lehtpuud, enam on esindatud lepad, haavad, läbimõõduga ca 30cm, kõrgusega 

ca 15m. Tervislik seisukord ca hea.

H. tammede grupp. Ilusad, väärtuslikud puud, kindlasti tuleb hooldada puid ja puude ümbrust, eemaldaded noorendikud ja võsa puude võra 
ulatuses. Puude tervislik seisukord on väga hea.

Ala, mis vajab võsaraiet ja noorendike eemaldamist vanade euroopa lehiste võrade alt ja lähedalt. Alal kasvavad peamiselt e. lehised, mis on 
heas kasvujõus ja tervislik seisukord on neil hea, osadel puudel väga hea, osadel rahuldav.

Vanade euroopa lehiste grupp, ca 5 tk. Osad puud on ühes suunas tugevalt kaldus, kuid muidu tervislik olukord on hea, üksikutel rahuldav. Puid 
tuleks jälgida.

H. tammede grupp. Ilusad, väärtuslikud puud, mille võraalust ja lähiümbrust tuleb hooldada. Samuti tuleb aeg-ajalt kontrollida puude tervislikku 
seisukorda. Hetkel on puude tervislik seisukord väga hea.
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Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava  Puistu dendroloogiline hinnang Lisa 1

Nr

Üksikpuu 
(Ü) grupp 
(G) ala (A) Liigi nimetus eesti keeles

Liigi nimetus ladina 
keeles

Tervislik 
seisukord Märkused

Võra  
ulatus

Kõrgus 
(m)

Tüve 
läbimõõt 

(cm)

114 Ü harilik tamm Quercus robur 4
Puu on võraga kaldus põhja poole, 

ca 10-15 kraadi. ca 12 m 27 70

115 A

116 G

117 A

118 A
119 G
120 Ü harilik tamm Quercus robur 4 Puu alt noor h. kuusk eemaldada. ca 10m 22 6

121 Ü siberi nulg Abies sibirica 1

Peaaegu kuivanud, kaaluda 
eemaldamist. Võib olla ohtlik tee 

ääres kõndijatele.

122 A
123 G

124 Ü harilik vaher Acer platanoides 3
Puu on kaldus, eemaldada, võib 

olla ohtlik. ca 7m 26 50

125 Ü harilik vaher Acer platanoides 3
Puu on kaldus, latv on murdunund, 

eemaldada, võib olla ohtlik. ca 6-11m 23 42

Pargi kirdeosas asuv ala, mida läbib tee ja põhjast piirab järvepiir. Alal kasvavad vanad h. kuused, üksikud siberi nulud, arukased, h. tammed, h. 
saared, lepad, h. vahtrad. Kalda alalt korsitada mahalangenud puud ja eemaldada võasa, samas jätta osaliselt tuulekaitse e tihedamaid alasid. 

Tee ääres kasvavad puud on rahuldavas seisukorras. Tee ääres eemaldada plaanil tähistatud kaldus puud 115a ja 115b. Lõunapoolset ala 
hooldada, jätta kasvama vanemad okaspuud ja lehtpuud, noorendik (alla 10cm läbimõõduga puud ) ja võsa eemaldada, samuti eemaldada jalalt 

murdunud ja kuivanud puud, eelnevalt kooskõlastades elupaigapuid täpsustava spetsialistiga. Puude seisukord jääb ca vahemikku 3-4.
Vaatesektorisse jäävad puud, eemaldada. Puudest on esindatud peamiselt h. vahtrad, sanglepad. Koristada mahalangenud, murdunud puud 

veest. Vanu, väga väärtuslikke puid alal ei esine. Tegemist on pargi iseuuendusega, mis on aegade jooksul kasvanud suureks ja varjanud 
vaatesektori. Puude seisukord on rahuldav.

Pargi kirdeossa jääv ala. Teeala lähiümbruses kasvavad puud, põõsad, hekk. Hekk pargipiiridesse jäävalt alalt eemaldada. Kasvama jätta põõsaid 
ala lõuna- ja lääneossa. Puudest kasvavad alal nii okaspuud (s. nulud), tammed, vahtrad. Puude alus korrastada. Puude, põõsaste, heki tervislik 

seisukord on hea.

Pargi hetke piirdest välja jääv ala, kuid endise Valgjärve mõisa aladele jääv ruum, kus hetkel kasvavad vanad lehised, tammed, nulud jt liiki puid. 
Kindlasti on need puud väärtuslikud maastikumustrite hilisemal lugemisel, seega tuleb need kindlasti säilitada. Puude tervislik seisukord 3+.

H. tammede grupp. Puude tervislik seisukord on hea. Tammede grupi seest ja ümbert noorendik eemaldada. 

Pargi kirdeosas asuv ala, mis on ühest küljest piiratud teealaga. Alal kasvavad s. nulud (tüve läbimõõduag 40cm, kõrgus üle 20m), vanad tammed 
ja vahtrad, saared, lisaks väärtuslikele puudele ka noorendik ja võsa, mis tuleks eemaldada just vanade puude võradest. Kuivanud ja murdunud 
puud alalt eemaldada. Puude tervislik seisukord alal on osaliselt rahuldav, osaliselt hea. Tee ääres kasvavad h. sarapuu jt põõsad peaks jätma 

kasvama.
H. tammede grupp. Väga heas seisukorras, säilitada. Väärtuslikud puud, võra alt ja lähedusest noorendik ja võsa eemaldada.
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Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava  Puistu dendroloogiline hinnang Lisa 1

Nr

Üksikpuu 
(Ü) grupp 
(G) ala (A) Liigi nimetus eesti keeles

Liigi nimetus ladina 
keeles

Tervislik 
seisukord Märkused

Võra  
ulatus

Kõrgus 
(m)

Tüve 
läbimõõt 

(cm)

126 A

127 Ü harilik tamm Quercus robur 4-
Esineb kuivanud oksi, mis tuleks 

eemaldada. ca 6-10m 27 76

128 Ü harilik tamm Quercus robur 5-

Väga kaunis ja väärikas puu. 
Esinevad üksikud 

koorekahjustused. Puu alt tekkiv 
võsa eemaldada.

ca 11-
13m 23

146cm, 
ümbermõõt 

478cm

129 Ü arukask Betula pendula 5
Puu ei sobi pargi kompositsiooni, 

eemaldada. ca 3-4m 16 18
130 A

131 A

132 A
133 Ü harilik kuusk 5

134 A

135 A

136 A

137 A
138 Ü ladavata puu 
139 Ü harilik jalakas Ulmus glabra

Võrkpalliplatsi ümbruse ala. Võrkpalliplats võsast puhastada. Puude seisukord on rahuldav. Esineb puid, mis on viltu ja osaliselt kuivamas, need 
tuleks alalt eemaldada. Peamisteks puudeks on h. tammed, h.kuused.

Avatud ala põhja serval kasvav võsa ja suuremad puud võsast, ala seest eemaldada. Puude tervislik seisukord on hea.

Vaatesektor, mis avaneb teelt avatud aasale. Kõik alasse jäävad puud eemaldada (va kaks puud tee ääres, plaanil märgitud). Alal kasvavad 
peamiselt h. vahtrad, h. saared, tervislik seisukord on rahuldav. Suuremate puude kõrgused on ca üle 20 m. Suurematest puudest kavavad tee 

ääres saared, mille kõrgusteks on u 28m, need esialgu säilitada.
Ala, mis jääb avatud aasa ja tee vahele. Eemaldada vanade puude alt võsa ja noorendik. Säilitada vanade puudega pool-suletud iseloom. Puude 

tervislik seisukord on hea.

Võsastunud ja noorendikega (mis on aja jooksul suureks kasvanud) kaetud ala. Puudest on esindatud sanglepad, h. haavad, arukased, pajulised, 
h.saared. Puude tervislik seisukord on hea. Arukased on ca üle 10m kõrged, esineb puid, mille kõrgus on üle 20m. Eemaldada nii võsa kui ka 

suuremad puud alalt

Vaatesektori ala, kus kasvavad lehtpuud ja võsa. Tegemist on noorendikest aja jooksul suureks kasvanud puudega. Kõik puud vaatesektorist 
eemaldada. Puude tervislik seisukord on hea.

Ala, mis vajab järk-järgulist hooldust. Alal kasvavad peamiselt noorendik ja võsa, kuid ka üksikud vanad puud, mis tuleks säilitadad ja nende 
ümbrusest noorendik eemaldada. Tervislik seisukord on rahuldav.

Väga ilus puu.

Vaatesektori ala. Alal kasvavad erineva vanusega peamiselt lehtpuud.  Aasaala piiril kasvavad suured tammed, mis tuleb säilitada ka 
vaatesektorit puhastades. Teised puud- võsa, noorendik, noorendikust lähiaastatel kasvanud suuremad puud eemaldada.

Eemaldada.
Tee poole kaldus, eemaldada.
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Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava  Puistu dendroloogiline hinnang Lisa 1

Nr
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140 Ü harilik vaher Aceer platanoides 1
Peaaegu kuivanud puu, 

eemaldada. ca 5m 26 46

141 A
142 Ü murdunud puu

143 A

143a A

144 A
145 A
146 A

147 A

Ü 75
G 20
A 52

omapärane, väärtuslik eksemplar

Ala pargi idaosas. Alal kasvavad ridadena, gruppidena h. tammed, mis vajavad kindlasti säilitamist. Alal on ka mahalangenud puid, võsa ja 
noorendikke, mis tuleks eemaldada. Alal peab säilitama pool-avatud iseloomu. Tee äärtes olevate puude alt võsa eemaldada, murdnud puud 

eemaldada. Puude tervislik seisukord on 3.

eemaldamisele kuuluv

Endise maneeži müüritisest kagusse jääv ala, mis on suuremalt jaolt kaetud lehtpuudega ja võsaga. Eemaldada võsa ja noorendik järk-järgult. Ala 
tervislik olukord on rahuldav.

Ala nr 143 sees olev ala, kus on väga palju murdunud puid, mis tuleks kindlasti ära koristada, murudumas puud eemaldada.  Ala tervislik seisukord 
on halb.

Heinamaa ja metsapiiril olev vöönd, kus kasvavad vanad puud, peamiselt h.tammed, h. kuused, h.vahtrad, h.saared. Samas kasvab vanade 
puude all ka võsa, mis tuleks vanade puude võra ulatusest eemaldada. Puude tervislik seisukord on hea.

Eemaldada.

Heinamaa ala, kuhu vaikselt võib hakata peale kasvama võsa, seeõttu tuleb alalt iga aasta vähemalt üks kord heina niita.
Liigniiske ala, endine mõisa kanalite ala, mis nüüd on võsastumas. Kindlasti tuleks jälgida, et võsa ei laieneks heinamaale. Võsa tuleks piirata.

Endise mõisa peahoone juurde viiv tee pargi kirdeosas. Tee ääres kasvavad vanad h. tammed, vanad h. pärnad, e.lehised. Puude tervislik 
seisukord on väga hea.

kaaluda eemaldamist
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