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A  S E L E T U S K I R I 

1   Sissejuhatus 

1.1 Asukoht ja üldandmed 

Käesolev hoolduskava on koostatud Põltsamaa linnas asuva Kördiööbiku pargi (v.a. 
Roosisaar) kohta Põltsamaa LV tellimusel. Käsitletava ala (ca 6 ha) piir on esitatud 
skeemil nr 1. 
 

 
Skeem 1. Punase joonega on tähistatud maastikukaitseala piir.  
   Sinise kriipsjoonega on tähistatud inventeeritava ala piir.  

  (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 11.06.2012). 
 
Alusmaterjalina on kasutada Põltsamaa linnavalitsusest saadud digitaalset alusplaani 
täpsusastmega 1:500 (Põltsamaa LV arhiiv, faili number 04GE3991-3992).  
 
Kördiööbiku park on kaitsealune park (registrikood KLO1200472).  
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Käesolev hoolduskava on pargi alapõhise majandamise ja esmavajaliku hoolduse 
korraldamise aluseks. 
 
Kördiööbiku pargi (v.a. Roosisaar) hoolduskava eesmärk on: 

• anda ülevaade pargi väärtustest ja eesmärkidest; 
• kirjeldada vajalikke hooldustegevusi; 
• koostada põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud 

tegevuste elluviimise plaan koos orienteeruva tööde mahuga; 
• luua alusdokument pargi hooldustööde elluviimiseks ja rahastamiseks.  

 
 

1.2 Ajalooline lühiülevaade 

Kördiööbiku pargi moodustavad Põltsamaa jõe vasakkaldal Suurest sillast allavoolu 
asuvad endised Pastoraadi ja Kultuurimaja park ning Roosisaar. Käesoleva tööga 
Roosisaart ei käsitleta.  
 
Kördiööbiku park on väga eriilmeline roheala. Esineb mitmesuguses vanuses üksikpuid 
ja puudegruppe. Kuna park asub Põltsamaa jõe kaldal, moodustab see jõega seotud 
kompositsiooni. Lisaks läbib parki jõega seotud kanal ja Papioja.  
 
Pargi vanim osa, mis ümbritseb Kiriklasaarel asuvat pastoraadihoonet, pärineb 
tõenäoliselt 19. sajandi teisest poolest ja kandis kaua aega nimetust Pastoraadipark. 
Seda osa läbib looduslik oja nn Papioja. Nimi tulnud sellest, et kiriklas elanud papid 
käinud end selles ojas pesemas1. Ojale ehitatud saarega tiik ja astmeline vetesüsteem 
toimivad tänapäevani. Kunagise kihelkonnakooli juurest viib jõeni hariliku pärna (Tilia 

cordata) allee. Suuri puid on ka harilike tammede (Quercus robur) hulgas.  
 
Noorem pargiosa on seotud kultuurimajaga. See on umbes 1 ha suurune ala, kuhu 1977. 
aastal istutati peamiselt harilikke kuuski (Picea abies) ja nulgusid (Abies), põõsastest 
siberi kontpuid (Cornus alba) ja harilikke sireleid (Syringa vulgaris)- kokku 270 puud ja 
põõsast. Osa puistust on nüüd juba tekkinud isekülvi teel (harilikud jalakad (Ulmus 

glabra), harilikud saared (Fraxinus excelsior)1. 
 
Kördiööbiku pargile andis nime enne seda seal asunud kodutööstuskool, kus tüdrukuid 
õpetati keetma ja küpsetama, õmblema ja kuduma - peale selle pidid "kördikeetjad" 
oskama laulda kui ööbikud. Pargi pindala praegu, koos Roosisaarega, on 5,3 ha. 1 
 

1.3 Kaitsekord ja uuritus 

Kördiööbiku park on kaitsealune park (registrikood KLO1200472). Hoolduskava 
käsitleb Kördiööbiku pargi ala, välja arvatud Roosisaar. Maastikukaitseala piir on 
esitatud skeemil 1.  
 
Kördiööbiku pargisa seotud uuringute ja inventeerimiste ja muude tööde kohta andmed 
puuduvad.  
 
 

                                                
1 http://www.poltsamaaturism.ee/index.php?mode=park 
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2   Väärtused ja kaitse-eesmärgid 

2.1 Pargiruum 

Kördiööbiku pargiruum koosneb kahest varem eraldi nimetatud pargist – vanemast 
Pastoraadi pargist ja nooremast Kultuurimaja pargist.  
 

 
Skeem 2. Pargi tsoneering (skeemi alus www.maaamet.ee). 

 
Park on stiililt, välja arvatud mõningate eranditega, vabakujunduslik. Kördiööbiku park 
ei moodusta oma suhteliselt eriilmeliste ja väljasopistatud osadega ühtset pargiruumi. 
Selle võib miljöö erisustest lähtuvalt jaotada alljärgnevalt määratletud nelja visuaalslelt 
eristatavasse ossa. 

• Esimeseks pargiosaks on pargi põhjapoolseim ala (varem Pastoraadi park), mida 
iseloomustavad jõgi ning Papioja koos sildade ja astmelise veesüsteemiga. Park 
on varjuline, väikeste aasadega, millele annavad isikupära sillad ja veevulin. See 
pargiosa on rahuldavalt hooldatud.  

• Teine pargiosa on pargi keskosa (varem Pastoraadi park), kus kasvavad vanimad 
ja suurimad puud. Kunagise kihelkonnakooli juurest viib jõeni hariliku pärna 
allee (Tilia cordata). Hoolduse poolest on see pargiosa jäänud tagaplaanile.  

• Kolmas tsoon on pargi uuem kagupoolseim osa. Sellest kulgeb läbi suhteliselt 
inteniivse kasutusega liikumistee, mis suubdub Kalda tn jalakäijate sillale. 
Hoolduse poolest jääb see pargiosa keskmise taseme juurde.  

I OSA 

II OSA 

III OSA 

IV OSA 
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• Neljandaks tsooniks on Kultuurimaja kõrval asub regulaarsete teede ja 
istutusskeemiga pargiosa – (varem Kultuurimaja park).  

 
Kördiööbiku pargi üheks tähtsamateks elemendiks on jõgi, astmelise veesüsteemi ja 
sildadega Papioja. Kahjuks on jõeäärsete teede halva olukorra (või teede puudumise) 
tõttu pääs jõeäärde piiratud. Seetõttu on ka vaated jõele piiratud.  
 
Esimeses pargiosas Roosisaare silla lähedal asub mälestusmärk küüditatutele. Teine 
mäletuskivi (kivil tekst puudub või on muutunud loetamatuks) asub kultuurimaja kõrval 
asuvas regulaarses pargosas.  
 
Vanas pastoraadi hooned on praegu EELK Põltsamaa koguduse kasutuses.  
 
Pargi kagupiiril oleva Kalda tn äärene kraavis voolav vesi tekitab piirkonnas väga 
ebameeldivat haisu. Kava koostamise ajal on kraavi põhja paigaldatud torud ning kraav 
on kinni aetud. Sellega on ka ebameeldiv hais kadunud.  
 
Skeemil nr 3 on esitatud Kördiööbiku pargile iseloomulikud vaated, mille säilimine või 
võsast puhastamine ning avatuna hoidmine on pargi terviklikkuse seisukohalt oluline.  
 
Pargi kujundustöid tohib teha ainult kooskõlastatud projektide alusel. Käesoleva 
hoolduskava raames ei kavandata uusi ehitisi, ei kavandata muuta ega taastada 
pargiruumi. Kui parki soovitakse rekonstrueerida või sellele lisada hooneid või rajatisi, 
tuleb koostada vastav põhiprojekt.  
 
 



KÖRDIÖÖBIKU PARGI (V.A. ROOSISAAR ) HOOLDUSKAVA 2014-2023 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 7 – 

 
Skeem 3.  
1. Vaade Kalda tn sillale 
2. Vaade Roosisaarele 
3. Vaade Pastoraadi hoonele 
4. Vaade piki jõeäärset puuderida 
5. Vaade piki pärnaalleed 
6. Vaade jõeäärsele pargiaasale 
7. Vaade Allika tn sillale 
8. Vaade mittesobilikule ehitisele pargiaasal 
9. Vaade Papiojal olevale sillale 
10. Mälestuskivi küüditatutele 
11. Mälestuskivi (kivil tekst puuduv või on muutunud loetamatuks)  
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 

9 

10 

11 
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Foto 1: Võsastunud vaade Kalda tn sillale. (Vaade 1 skeemil 3) 
 

 
Foto 2: Vaade Jõeleseal olevale väikesele saare ja Roosisaarele (paremas servas). (Vaade 2 
skeemil 3) 
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Foto 3: Vaade pastoraadi hoonele. (Vaade 3 skeemil 3) 
 

 
Foto 4: Vaade piki jõeäärset puuderida. (Vaade 4 skeemil 3) 
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Foto 5: Võsastunud pärnaaalee algus algusele, paremal asub laohoone. (Vaade 5 skeemil 3) 
 

 
Foto 6: Vaade jõeäärsele pargiaasale. (Vaade 6 skeemil 3) 
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Foto 7: Vaade Allika tn sillale. (Vaade 7 skeemil 3) 
 

 
Foto 8: Vaade Pargiaasal olevale mittesobilikule ehitisele. (Vaade 8 skeemil 3) 
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Foto 9: Vaade Papiojal olevale sillale (Vaade 9 skeemil 3) 
 
 

 
Foto 10: Mälestuskivi küüditatutele  (Vaade 10 skeemil 3) 
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Foto 11: Mälestuskivi (kivil tekst puudub või on kustunud) (Vaade 11 skeemil 3) 
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2.2 Pargi piirkonnad, puistu 

Parki saab jagada miljöö erisustest lähtuvalt skeemil nr 4 esitatud visuaalslelt 
eristatavatesse osadesse. 
  

 
Skeem 4. Pargi puistu tsoneering 
 
A. Pastoraadi hoone juures olev pargiosas (A) on keskmiselt parema seisukorras. Puistu 
osas on teostatud on elementaarseid hooldustöid ning ka muru niitmine toimub 
regulaarselt. Teisel pool Allika tänavat olev pargiosa puistu on tihedam ning vajab 
hooldusraiet ja sanitaarraiet. Lisaks tuleb piirata ja vajadusel noorendada põõsaid.  
B. Kördiööbiku pargi keskosas esineb enim väärikas eas puid. Samas on see hoolduse 
poolest (eriti jõepoolne osa) jäänud tagaplaanile. Tiheda loodusliku uuenduse 
pealekasvu tõttu tuleb teostada hooldusraiet ja sanitaaraiet, et tagada väärikatele ja 
perspektiivsetele puudele piisav kasvuruum ning vaadeldavus. Lisaks tuleb puudealust 
murupinda hakata regulaarselt niitma. 
C. Eelmisesse pargiosasse kuuluv Pärnaallee väärib eraldi mainimist ja väljatoomist, 
kuna seel on üks olulisimaid pargielemete. Allee säilinud puude seisukord on üldjoontes 
rahuldav, kuid esineb tühimikke väljalangenud puude tõttu. 
D. Noorim pargiosa asub kultuurimaja vahetus läheduses. 1977 aastal rajatud pargiosa 
istutuskeem on regulaarne kiirtekujuline. Algset regulaarsust on hakanud hägustama 
isetekkelised puud. Suhteliselt kehvade valgustingimuste tõttu on alustaimestik 
tagasihoidlik. Puistu vajab lisaks looduliku uuenduse eemaldamisele ka sanitaarraiet. 
E. Kagupoolseim pargiosa on samuti veidi uuema ilmega ning siin esineb ka veidi 
rohkem erinevaid liike, sh. hall pähklipuu. Kohati on puistu liiga tihe ning võsastunud. 
Esineb ka kuivanud puid. Puistu vajab hooldus ja sanitaarraiet. 

A 

A 

B 

B 

C 

D 

E 
F 

G 

G 
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F. Parginurk on tugevalt võsastunud ning vajab hooldusraet ja sanitaarraiet.  
G.  Pargi jõeäärne ala on suuremal või vähemal määral võsastunud. Vaated jõele on 
võsa tõttu suures ulatuses piiratud. Jõeäärse ala niitmine on samuti jäänud tagaplaanile. 
Jõeäärse pargiala vajav võsast puhastamist (hooldusraiet ja sanitaararaiet) ning vaadete 
avamist. Peale raiete tegemist tuleb hakata kaldaäät regulaarselt niitma. 
 

2.3 Hooned ja rajatised 

Kavas ei ole ette nähtud hoonete taastamise või hoolduse vajadust. Hoonetega seotud 
probleeme tuleb käsitleda pargist eraldi. 
 
Kavas ei ole ette nähtud uute väikevormide paigaldamist ega uute  rajatiste ehitmist –
nende paigaldamine tuleb lahendada projektiga  
 
Käesoleva hoolduskavaga juhime tähelepanu olemasolevate rajatiste seisukorrale ning 
nende hoolduse või remondivajadusele. 
 
Sildade ja rajatiste konstruktiooni (üldjoontes lähemale kui 5 m) kasvavad puud ja 
lehtpuude uuendus tuleb likvideerida. Põõsaid, mis ei kasva vahetult vastu 
konstruktsiooni, likvideerida vaja ei ole.  Visuaalsel vaatlusel tuvastati mitmel rajatisel 
(Papiojal olevad truubid, sillad ja lüüsid, Rroosisaarele viiv müüripealne tee koos 
sillaga, Allika tn sild) suured praod ja kahjustused. Roosisaarele viiv kitsas müüripealne 
tee ja sild vajab remonti. Hetkeseisus on rajatise kasutamine ohtlik. Papiojal asuval, 
arvatavasti ajaloolisel sillal, on näha suured praod ning see vajab restaureerimist. 
Papiojal asuv lüüs vajab remonti. Allika tn silla piire koos kandekontruktiooniga on 
tugevalt äravajunud ning vajab remonti.  
 
Eelpool nimetatud rajatistele, mis võibad ohustada pargis viibijaid, tuleb teostada 
tehnilise seiukorra hinnang. Edasine tegevus lähtub hinnangust.  
 
Suureks probleemiks on ka pargiinventari  (pingid, prügikastid) puudus. Kogu pargi 
peale tuvastati välitööde käigus vaid kaks amortiseerunud pargipinki (pargiosas E) ning 
kolm prügikasti (pargiosas A).  Pargi kasutusmugavuse suurendamisek on vajalik lisada 
parki pinke, prügikaste, infosilte – inventari kavandamisek tuleb koostada ühtne projekt 
mis käsitleb kogu ala tervikuna.  
 
Eraldi juhime tähelepanu pargi keskosas oleval pargiaasal asuvale ehitisele (pumpla), 
mis on pargi seisukohalt väga mittesobilik ning see tuleks likvideerida esimesel 
võimalusel. Kui likvideerimine ei ole võimalik, tuleb kaaluda ehitisele sobivama 
arhitektuurse ilme andmist või varjamist ronitaimede vm sobiva haljastusega.  
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Foto 12, 13: Sillakonstruktsioonidesse kasvavad puud ja võsa tuleb likvideerida. 
 
 
 
 

 
 
Foto 14: Roosisaarele viiv kitsas müüripealne tee ja sild vajab remonti. Tagada ohtutus kitsal 
müüril käimiseks. 
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Foto 15: Papiojal asuval sillal on näha suured praod ning see vajab remonti või restaureerimist.  
 
 

 
 
Foto 15: Papiojal asuv lüüs vajab remonti.  
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Foto 16: Katkised või puuduvad lambikuplid asendada uutega.  
 

 
 
Foto 17. Pargiaasale sobimatu rajatis esimesel võimalusel likvideerida või vaadetes varjata.  
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2.4 Pargiteed  

Kördiööbiku pargi teed on valdavalt kruusakattega. Pastoraadi hoone ümbrus ja Allika 
tänav on asfaltkattega. Pargi keskosas ja jõe ääres kattega teed puuduvad – seal on 
valdavalt sissetallatud rajad/pinnasteed. Asfaltteede seisukord on rahuldav – kate on 
küll vana, kuid heas seisundis, auke praktiliselt ei esine. Kruusateede seisukord on 
rahuldav, teostatud on teede elementaarseid hooldustöid ja täidetud auke. Hetkeseisus 
puudub vajadus kruusateede katte uuendamiseks. Pinnasteede/sissetallatud radade 
olukord on halb, kuna teede servad on valdavalt niitmata ning vihmase ilmaga 
muutuvad teed poriseks. Soovitav on pinnasekattega olulisemad teed katta 
kvaliteetsema  katendiga. Teede katendi asendamine on vajalik lahendada projektiga. 
Teedest annab ülevaate skeem nr 5. 
 

 
Skeem 5. Teed. 
Asfaltteed  
Kruusateed 
Pinnsateed 
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3   Puistu inventeerimine  

3.1 Puistu koosseis 

Pargi puistu on hinnatud üksikpuudena või üksikpuude grupina. Gruppidena on üldjuhul 
hinnatud kõrvuti kasvanud samaliigilisi ja tihedalt liitunud võradega samasuguste 
tervislike näitajate ning välimusega puud. Gruppidena hindamist on kasutatud ka 
maastikuarhitektuurses kompositsioonis loogiliselt kokkukuuluvate puudekogumite 
hindamiseks.  
 
Takseeritud puistu on tervikuna keskmise liigirikkusega. Eksootilistest liikidest esineb 
hall pähklipuu (Juglans cinera) (takseerühikud nr 608, 609 ja 697)  ja amuuri korgipuu 
(Phellodendron amurense) (takseerühik nr 503). 
 
Pargi puistus esineb kõige enam harilikku vahtrat (Acer platanoides), harilikku jalakat 
(Ulmus glabra) ja harilikku saart (Fraxinus excelsior). Vähem esineb harilikku pärna 
(Tilia cordata), harilikku tamme (Quercus robur). 
 
Põõsastest esineb pargis enim siberi kontpuud (Cornus alba) ja taraenelast (Spiraea 

chamaerdyfolia).   
 
Puistu liigiline koosseis koos osakaalu protsendiga on esitatud tabelis 1 

Tabel 1 
Nr lühend eestikeelne nimetus ladinakeelne nimetus osakaalu % puistus 

1 Va harilik vaher Acer platanoides 27,5 

2 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 21,3 

3 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 17,9 

4 Pä harilik pärn Tilia cordata 6,3 

5 Ta harilik tamm Quercus robur 3,6 

6 Tm harilik toomingas Prunus padus 3,4 

7 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 2,9 

8 Ku harilik kuusk Picea abies 2,1 

9 Õ aedõunapuu Malus domestica 2,1 

10 KsA arukask Betula pendula 1,5 

11 KoS siberi kontpuu Cornus alba 1,0 

12 EnT tarenelas Spiraea chamaedryfolia 0,7 

13 Lv hall ehk valge lepp Alnus incana 0,7 

14 PäS suurelehine pärn Tilia platyphyllos 0,7 

15 Sar harilik sarapuu Corylus avellana 0,7 

16 Si harilik sirel Syringa vulgaris 0,7 

17 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 0,5 

18 NlP palsaminulg Abies balsamea 0,5 

19 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 0,5 

20 EnP pihlenelas Sorbaria sorbifolia 0,4 

21 KsS sookask Betula pubescens 0,4 

22 KuT torkav kuusk Picea pungens 0,4 

23 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 0,4 



KÖRDIÖÖBIKU PARGI (V.A. ROOSISAAR ) HOOLDUSKAVA 2014-2023 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 21 – 

Nr lühend eestikeelne nimetus ladinakeelne nimetus osakaalu % puistus 

24 Re remmelgas sp Salix sp 0,4 

25 ReH hõberemmelgas Salix alba 0,4 

26 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 0,3 

27 Kb kibuvits sp Rosa sp 0,3 

28 Kr kreegipuu Prunus insititia  0,3 

29 PpH hõbepappel Populus alba 0,3 

30 ReRa raudremmelgas Salix pentandra 0,3 

31 EnK keskmine enelas Spiraea media 0,1 

32 EnPõ harilik põisenelas Physocarpus opulifolius 0,1 

33 Hb harilik haab Populus tremula 0,1 

34 Kd harilik kadakas Juniperus communis 0,1 

35 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina 0,1 

36 Ko amuuri korgipuu Phellodendron amurense 0,1 

37 Krs kirsipuu Prunus cerasus 0,1 

38 Nl nulg sp Abies sp 0,1 

39 NlS siberi nulg Abies sibirica 0,1 

40 Pr pirnipuu Pyrus communis 0,1 

41 ReR rabe remmelgas Salix fragilis 0,1 

42 VaT tatari vaher Acer tataricum 0,1 
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3.2 Puistu hinnang 

Üldine puistu tervislik seisukord on hea. Vaid ca 4 % puistust on kuivav või kuivanud 
(tervise hindamise klass 1) ja 7 % puistust on tugevasti kahjustatud puud (tervise 
hindamise klass 2). Enim esineb kergelt vigastatud puid 43 % (tervise hindamise klass 
4), veidi vähem nõrgestatud puid 30% (tervise hindamise klass 3). Terveid kahjustamata 
puid esines 15 % (tervise hindamise klass 5).  
 
Puistu tervislik seisukord on esitatud sektordiagrammis 1. 
 

 
Sektordiagramm 1 – Puistu tervisliku seisundi osakaal 
 
Pargi puistu üldine hooldus on rahuldav – jalal kuivanud tuvastati inventeerimise käigus 
17 eksemplari, millele lisandus veel kuivavaid puid 14 eksemplari. Murdunud 
koristamata puid leidus pargis vaid ühel juhul. Välitööde teostamise ajal oli vaid pargi 
Roosisaarepoolseim osa korralikult niidetud.  
 
Vanadel puudel on levinumateks probleemideks kuivanud oksad. Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabelis on märgitud hooldust vajavad takseerühikud (puu, põõsas, 
puittaimede grupp) – kokku 312 tk. Hooldust vajavad puud on tähistatud eraldi 
tingmärgiga kaardil. Hoolduse täpne olemus on kirjeldatud probleemina eelnimetatud 
tabeli märkuste lahtris. 
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Foto 1, 2. Ojas kasvav puu. Kuivanud puude grupp. 
 

    
 
Foto 3, 4. Seene viljakeha vahtra tüvel. Põõsagruppi mattunud prügikast. 
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Foto 5. Vee kohale viltu kasvav hall lepp. 
 

3.3 Raied  

Käesoleva hinnanguga on esitatud soovitavalt raiutavad puud - kokku 179 puud. 
Esmajärjekorras tuleb raiuda jalal kuivanud puud (17 puud) ja kuivavad puud (14 tk). 
Lisaks sellele on soovitav raiuda ka 22 tugevalt kahjustatud puud. Nõrgestatud puudest 
on soovitav raiuda ca 50 puud, mis kasvavad ebasoodsates kohtades ning ei oma pargi 
seisukohast olulist väärtust. Kergelt vigastatud ja kahjustamata puude seast on soovitav 
raiuda ca 76 puud, mis on enamasti allajäänud või kasvavad suurema ja olulisema puu 
võrasse ning ei ole seetõttu pargi seisukohast väärtuslikud. Elustikpuid ei ole raiesse 
määratud. 
 
Raiete tegija peab olema läbinud arboristi koolituse (omama vastavat tunnistust), 
tundma puuliike ning tal peab olema varasem pargihoolduse kogemus.  
 
Raietööd tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga, puud tuleb raieks eelnevalt ette 
märkida kaasates hoolduskava koostaja või/ja Keskkonnaaameti spetsialisti 

3.4 Edasine hooldus 

Hoolduse eesmärk on pargi järjepidev säilitamine, pargipuistu seisukorra 
stabiliseerimine ja pargistruktuuri esiletoomine. Esteetilise välimuse saavutamiseks on 
olulisim sobimatus kasvukohas isetekkelisest looduslikust uuendusest vabanemine.  
 
Pärast soovitavate raiete ja esmaste hooldustööde tegemist tuleb puistus regulaarselt läbi 
viia järgmised hooldustööd: 
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• säilitatavatel puudel tuleb soovitavalt igal aastal, kuid mitte harem kui 2 aasta järel, 
üks kord üle vaadata võrad ning vajadusel teostada probleemsete puude võrahooldus 
– likvideerida rippes, kuivanud ja murdumisohtlikud suured oksad ning vajadusel 
harvendada võrasid puude elujõu suurendamiseks; 

• tulnastamine, nudistamine pole lubatud, topiaarlõikust vajadusel teha vaid 
teeäärsetel põõsastel võra kuju kotrigeerimiseks; 

• säilitatavatel põõsastel tuleb vähemalt 1 kord aastas teostada ülevaatus ja vajadusel 
viia läbi võrahooldustööd;  

• säilitatavatel põõsastel, mis vananemise või kasvutingimuste tõttu on kaotanud 
liigiomase võrakuju, tuleb vajadusel teha noorenduslõikus põõsaste dekoratiivsuse 
hoidmiseks või suurendamiseks; noorenduslõikuse tegemine on lubatud vaid 
liikidele, mis suudavad võra taastada; 

• regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb põõsamassiivide servaalasid piirata, et 
vältida põõsastike levimine; 

• põõsamassiividest tuleb välja lõigata sinna kasvanud lehtpuude looduslik uuendus; 
vajadusel tuleb põõsamassiivide tühjaks jäänud keskosadesse servadelt siirdada 
noori taimi (võib teostada aprilli lõpust mai keskpaigani); 

• puude alust kogu pargiala regulaarselt niita vähemalt üks kord vegetatsiooniperioodi 
jooksul, et välistada soovimatu loodusliku uuenduse teket ja arengut; võsa lõikamise 
soovitav aeg on juuli-august, peale raierahu, mil uuendus on kulutanud ära energia 
kasvamiseks ja pole veel hakanud koguma uusi varuaineid. 

 
Puude-põõsaste võrahooldustööd tuleb tellida arboristi kutsetinnistusega vana pargi 
puude võrahoolduse töökogemust omavalt spetsialistilt. Puudealuste trimmeriga 
hooldamisel tuleb tagada puude tüvede kaitse, eriti noortel puudel, millele pole tekkinud 
korpa. Murdumisohtlikud puud, mida on vaja säilitada, tuleb toestada, kasutades selleks 
ettenähtud spetsiaalseid tugisidemeid ja toestikke, mille võib paigaldada vaid vastava 
kogemusega spetsialist. Toestamist tuleb kaaluda üldiselt erandjuhul eraldi, kui: 
 
• säilitatava puu mehaaniline tugevus, asend ja morfoloogilised omadused 

võimaldavad puu toestamise;  
• säilitatav puu on üksikpuuna olulise koduloolise, looduskaitse- või 

muinsuskaitseväärtusega ja puu üldiselt on elujõuline; 
• säilitatava puu rinnasümbermõõt on üle 3 m ja puu üldiselt on elujõuline; 
• puu on harvaesineva liigi esindajana tähelepanuväärsete mõõtmetega; puu on 

elupaigaks kaitsealustele liikidele ning puu seisund võimaldab toestamist. 
 
Inventeerimisest lähtuvalt on säilitamiseks vajalik toestada puud nr 118 ja 655. Puu nr 
655 puhul võib kaaluda ka raiumist. 
 
Toestatud puu peab olema turvaline pargi kasutajatele ja teistele puudele. 
 
Pargipuude tüvede hooldusel on vajalik igaaastaselt üle vaadata koorevigastused ja 
lahtised õõnsused ning neid käidelda alljärgnevalt:  
 
• puhastada õõnsused neisse kogunenud prahist (sh puulehed); 
• eemaldada lahtised kõdunenud puiduosad; 
• eemaldada koorevigastustel kuivanud kooretükid, et soodustada kalluse arenemist; 
• eemaldada rebenditest puidukiud, oksatüükad jne, et soodustada vigastuste 

paranemist. 
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Muude hooldustööde teostamine, sh oksalõikus, prahikoristus ja teede korrashoid tuleb 
teostada ühtsetel alustel kogu pargis. 
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4   Hooldustööd 

4.1 Hooldustööde üldised põhimõtted 

Hooldustööde teostamise esmaseks eesmärgiks on pargi seisundi hoidmine ja 
parandamine. Hooldustööd käsitlevad hooldustöid mida tuleb teastada peale 
dendroloogilisest hinnangust lähtuvate tööde teostamist (raied ja esmane hooldus).  
Saavutatud eesmärgi säilitamiseks peab peale esmast hooldust järgnema võsast 
puhastatud alade regulaarne ja asjakohane hooldus. Teiseks regulaarseks hooldustööks 
on avatud alade niitmine avatuse säilitamiseks ja vaadete hoidmiseks.  
 

4.1 Hoolduspiirkonnad 

Täpsed hooldustööde mahud ja nende tähtsus (eelisjärjestus) on koondatud tegevuskava  
tabelisse (tabel 2). Pargiosad, kus tuleb vastav hooldus läbi viia on märgitud kaardile 
numbriga (joonis 2); sama numbriga alad leiab ka hoolduspiirkondade tabelist 1.  
 

Tabel nr 1 - Hoolduspiirkonnad 

Ala 
nr 

Ala tüüp Pindala 
m² 

Märkused 

1 Pastoraadi-
hoone 
ümbruses olev 
pargiosa  

8100 Säilinud suured puud. Hõredama puistuga ala. Peale raiete ja võrahoolduse 
teostamist vajab regulaarset niitmist. 
 

2 Pargi keskosa 18 000 Pargi keskosa iseloomustavad suured ja vanad puud ning puuderead. Peale 
raiete ja võrahoodluse teostamist vajab regulaarset niitmist. Pargiosa on  
teede halva olukorra tõttu raskesti ligipääsetav.  

3 Kultuurimaja-
park 

4 600 Regulaarse istutuskeemiga uuem pargiosa. Peale raiete ja võrahoolduse 
teostamist vajab regulaarset niitmist. Mälestuskivi ümbrus vajab projektiga 
lahendamist.  

4 Tagumine 
pargiosa 

14 400 Sihtelislet tiheda puistuga pargiosa. Esineb ka põõsarinnet, mis vajab piiramist 
ja noorendamist. Parki kaistatakse peamiselt läbikäiguteena. Peale raiete ja 
võrahoodluse teostamist vajab regulaarset niitmist. 

5 Jõe- ja kraavi-
äärne ala  

7500 Jõe ja kraavi kallastel esineb rohkel isetekkelist uuendust ning võsa. Vaated 
jõele on piiratud. Jõeääres puuduvad jalutusteed. Peale raiete ja võrahoodluse 
teostamist vajab regulaarset niitmist. Trimmeriga tuleb niita kuni veepiirini.  

 
 

4.2 Võsaraie 

Pargi hooldustööde üldiseks eesmärgiks on tagada pargi säilimine hooldusvõtete abil, st 
eemaldada looduslik uuendus (enamasti tüve läbimõõduga alla 8 cm) vanade 
pargipuude ümbrusest ja puistu alalt, puhastada allee ja säilitatavate puudegruppide 
alused võsast, eemaldada ehitistele ja inimestele ohtlikud puud. Eemaldada võib ka kõik 
väärtuseta puud ja põõsad, mis asuvad hoonetele lähemal kui pool nende võra 
läbimõõdust (puude puhul min 5 m) ning ohustavad arhitektuuriväärtusena arvel olevaid 
hooneid.  
 
Võsaraieks ja säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim aeg 
lehtedeta periood, kui linnud ei pesitse (sügisest kevadeni); kevaditi ja suvel 
kahjustavad raietööd lisaks lindude-loomade häirimisele ka rohttaimestikku ja 
pargipinnast. Lehtpuude ja -põõsaste raieks on sobivaim aeg augustis-septembris, sel 
ajal raiumine nõrgestab puujuuri ning uued võsud kas ei teki või on vastuvõtlikud 
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talvekülmadele (peale raierahu). Raied tuleks läbi viia järkjärgult, sest äkiline 
valgustingimuste muutmine ei mõju puudele hästi, samuti võivad allesjäävad puud 
muutuda tuulehellaks. Võsa eemaldamisega tuleks alustada hoonete ja teede lähedusest. 
Võsast puhastatud alasid tuleb pärast kändude freesimist regulaarselt niita, sest vastasel 
juhul mõjub lehtpuude eemaldamine neid noorendavalt ning hiljem on võsa kasv veel 
lopsakam. Pärast võsalõikust tuleb raiejäätmed alalt ära viia; põletamine puude all või 
pargimurul ei ole lubatav. Vanad pargipuud, mis pärinevad pargi võimalikust rajamise 
perioodist on väärtuslikud isegi juhul, kui neis on suured õõnsused. Säilitada võiks 
vanade puude suure läbimõõduga kännud, sest neil on ajalooline ja elustikuline väärtus. 
Ajaloolist väärtust mitteomavate puude kännud, mis segavad niitmist, tuleb kännufreesi 
abil eemaldada; kändude juurimist tuleb vältida, sest sellega kaasneb kahju 
ümbritsevatele puudele (põhiliselt juurte vigastamine) ja murupinnale. Vigastatud ja 
ohtlike puude hoolduslõikuse puhul tuleb konsulteerida arboristiga või tellida 
hoolduslõikuse tegemine, et vältida puude kahjustamist valede hooldusvõtete 
kasutamise tõttu. 
 

4.3 Pargiaasad ja väljakud 

Kördiööbiku pargis olevad pargiaasad on pigem väikesed lagendikud ning suurtest 
avatud väljakutest siin rääkida ei saa.  
 
Linnapargi olemusele kohaselt tuleb käsitleda kõiki pargiosasid ühtsete põhimõtete 
alusel. Murupind peab olema kasvuperioodil suhteliselt madal, soovitavalt mitte üle 15 
cm. Peale niitmist tuleb niide eemaldada või kasutada nn niitmisel multšivat niidukit. 
 
Lehed tuleb riisuda ja/või purustada vähemalt kord aastas, soovitavalt novembri I 
poolel, vajadusel kevadel korrata. Lehtede põletamine pargis on keelatud.  
 
Aladel millelt on eelmisel vegetatsiooniperioodil võsa eemaldatud tuleb uue võsa 
eemalhoidmiseks kahel kuni viiel esimesel aastal niita tihedamalt suve jooksul 
võimalusel kolm korda, kuid mitte vähem kui kaks korda.  
 
Eraldi tähelepanu tuleb pöörata niitmise kvaliteedile. Kõige suuremaid probleeme on 
endaga kaasa toonud liiga suurte (raskete) masinate kasutamine ja trimmerdamine. 
Niiske või õrna pinnase puhul (jõeäärne ala) ei tohi mitte mingil juhul kasutada raskeid 
masinaid, mis lõhuvad murupinda, jättes endast maha sügavad jäljed. Rööbaste 
tasandamine lõhub murukamarat omakorda ja selle taastumine võtab kaua aega. 
Trimmeriga niites ei tohi vigastada säilitamisväärsete puutüvede koort. Puuvõrade all 
tuleb niita kõrgemalt, seal on sageli puujuured üles kerkinud. 
 

4.4 Vaated 

Vaated annavad pargile avaruse ja lisamõõtme. Enamasti ei lõpe park seal, kus lõpeb 
puistu. Vabakujulisel pargil ei olegi kindlat piiri, pargi piir sulandub maastikuga ühte ja 
on keeruline öelda, kus lõpeb park ja algab maastik. Just selle avaruse ja piirituse 
annavad pargile vaated, mis ulatuvad pargist ümbritsevale maastikule ja ümbritsevalt 
maastikult pargile, aga ka pargi sees. Seetõttu on vaadete avatuna hoidmine väga tähtis. 
Vaadete hooldamise eesmärk on tagada objekti (mälestise, põlispuu, väikevormi vms) 
või selle eriosade vaadeldavus. Vaated on esitatud skeemil nr 3. Vaadete hoidmiseks 
tuleb vaatesektorid hoida võsast ja isetekkelistest puudest puhtana. Võimalusel puude 
raiele eelistada suurte puude alumiste okste eemaldamist kuni 4.5 m kõrguselt 
vaatesektori piires (vaid need oksad, mis vaadet ka tegelikult segavad). Peale võsa 
likvideerimist jätkata vaatesektori regulaarset niitmist.  
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4.5 Veekogud 

Põltsamaa jõe ja Papioja kallaste esmaseks hoolduseks on kallaste ümbruse 
puhastamine võsast ja täiskasvamise piiramine. Peale võsaraiet teostada edasi 
regulaarset niitmist.  
 
Kava koostamise käigus teostatakse Põltsamaa linna paisu renoveerimise ja kalatee 
rajamise töid. Tööde hõlmavad ka Kördiööbiku pargi roosisaarepoolset jõekallast. 
 
Papioja täiskasvamise vältimiseks tuleb seda regulaarselt puhastada sissekukkunud 
okstest, lehtedest ja prügist. Papioja kaldaid niita kuni veepiirini.  
 

4.6 Teed 

 
Asfaltkattega Allika tänav on rahuldavas seisukorras. Hoolduse osas piisab tee 
regulaarsest puhatamisest. Võimalusel kasutada väiksemaid kõnniteedele mõeldud 
hooldusmasinaid. Aukude tekkimisel tuleb need paigata.  
 
Kruusakattega ja pinnasteede hooldus seisneb eelkõige teepinna kuiva ja puhtana 
hoidmises ning teeäärte hoolduses. Teede hooldus seisneb aukude täitmises ja teede 
ettenähtud ristprofiili hoidmises, et tagada liigvee äravool. Selleks võib vajadusel 
täiendada tee kattekihti olemasoleva kattega sama materjaliga. Teeäärte hoolduse 
eesmärk on takistada teede rohtumist ja see seisneb põhiliselt kõplamises ja 
„laialivalguvate” teeäärte parandamises murumätastega.  
 
Suuremate rekonstrueerimistööde, sh teede vertikaalplaneerimise, sillutise vahetamise, 
nõvade planeerimise, valgustuse paigaldamise jms jaoks tuleb koostada projekt.  
 

4.7 Pargiinventar 

 
Pargipingid ja prügikastid praktiliselt puuduvad. Kördiööbiku park on osaliselt 
valgustatud. Esinevates pariosades on kasutatud eriilmelisi valgusteid. Olemasolevaid 
valgusteid tuleb hooldada vastavalt vajadusele – vahetada läbipõlenud pirne ja katkiseid 
lambikupleid.   
 
Pargiinventari osas vajab Kördiööbiku park kindlasti täiendamist ja uuendamist, kuid 
seda saab teosada vastava projekti alusel.  
 

4.8 Prügi koristamine 

Raskesti ligipääsetavate ja võsastunud aladega kaasneb tihti prügistamine. Kördiööbiku 
pargis ei ole prügistamine suur probleem – siin seal leidub mahavisatud purke ja 
pudeleid - mis viitab vajadusele prügikoristamise intensiivsuse või prügikastide 
arvukuse ümbervaatamiseks. Prügistamise vastu on soovitav paigaldada parki rohkem 
prügikaste. 
 

4.9 Pargi kaitse korraldamine 

Pargis puuduvad viidad ja infotahvelid. Soovitav on paigaldada parki roosisaarepoolse 
sissepääsutee juurde infotahvel pargi kaardi ja tutvustusega. Tahvli tekst peaks olema 
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nii eesti- kui inglisekeelne. Infotahvli rajamiseks tuleb koostada tööjoonised. Infotahvli 
joonised koos plakati kujundusega kooskõlastada Keskkonnaametiga.   
 
Uue kava koostamisega alustada käesoleva kava kehtivusperioodi viimasel aastal. Kava 
kehtivusperioodi keskel (5., või 6. aastal) ja viimasel aastal teha ülevaatus tehtud 
töödest ja hinnata kava rakendamise tulemuslikkust. Pargi hooldus loetakse 
tulemuslikuks kui hooldusperioodi lõpus on pargi struktuur ja väärtused säilinud ning 
väärindatud: 

• tesoatud puistu hinnanguga määratud raied; 
• teostatud on puistu hinnanguga määratud puude esmased hooldustööd; 
• kogu pargialal teostatakse regulaarset niitmist; 
• jõeäärsel alal on teostatud puistu hinnanguga määratud raied ja teostatakse ala 

regulaarset niitmist. 
 

4.10  Pargi kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmine 

Pargi kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks on tarvis koostada 
maastikuarhitektuurne põhiprojekt.  
 
Projektiga tuleb lahendada olemasolevate teede rekonstrueerimine ja uute teede 
rajamine. Kindlasti on vajalik rajada katkematu kattega jalgtee jõe äärde. Projektiga 
kavandada teede äärde pargipingid ja prügiurnid.   
 
Projektiga käsitleda uushaljastuse rajamise võimalusi. Kuna pargi valgustingimused on 
piiratud täiendada eelkõige põõsrinnet. 
 
Lahendada kogu pargi valgustus ühtsete põhimõtete alusel.  
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5   Tegevuskava 2014 - 2023 
Tabel nr 2 - Tegevuskava 

Nr 
Töö nimetus 

Tegevuse 

tüüp 

Ühik Maht Tähtsus Maht 
Maht 
kokku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Puistu hinnanguga määratud raied (kuivanud ja 
kuivavad puud) 

Taastamine tk 31 I 
31x          31x 

2 Puistu hinnanguga määratud raied (tugevalt 
kahjustatud puud) 

Taastamine tk 22 I 
22x          22x 

3 Puistu hinnanguga määratud raied (nõrgestatud 
puud) 

Taastamine tk 50 I 
50x          50x 

4 Puistu hinnanguga määratud raied (kergelt 
vigastatud ja kahjustamata puud) 

Taastamine tk 76 I 
76x          76x 

5 Säilitatavate puude võrahooldustööd Taastamine tk 312 I  312x         312x 

6 Säilitatavate puude toestamine  (nr 118 ja 665) Taastamine tk 2 I 2x          2x 

7 Pastoraadihoone ümbruses oleva pargiala 
niitmine  (hooldusala nr  1) 

Hooldus m² 8100 I 
5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

8 Pargi keskosa pargiala niitmine  (hooldus ala nr 
2) 

Hooldus m² 18000 I 
5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

9 Kultuurimaja pargi niitmine  (hooldus ala nr 3) Hooldus m² 4600 I 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

10 Tagumise pargiosa niitmine (hoodlusala nr 4) Hooldus m² 13300 I 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

11 Papioja puhastamine Hooldus jm 250 i 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x 

12 Jõe ääse ala niitmine Hooldus m² 7500 I 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

13 Kruusateede hooldus Hooldus jm 875 I x x x x x x x x x x 10x 

14 Kruusateede ristprofiili taastamine Hooldus  jm 875 I x x x x x x x x x x 10x 

15 Asfaltkattega teede hooldus Hooldus jm 50 I x x x x x x x x x x 10x 

16 Pinnasteede hooldus Hooldus jm 400 I x x x x x x x x x x 10x 

17 Põõsaste hooldus Hooldus tk 25 II  25x  25x  25x  25x  25x 10x 

18 Prügikoristus Hooldus   II x x x x x x x x x x 10x 
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19 Infotahvli paigaldamine (ala nr 1) Tähistamine tk  III    x       x 

20 Sildade reomondiprojket  Projekt tk 1 III   x        x 

21 Pargi heakorrastamise põhiprojekti koostamine -  

vajalik pargi kvaliteedi ja kasutusmugavuse 
tõstmiseks. 

projekt tk 1 II 
  x        x 

22 Uue hoolduskava koostamine Kava tk 1 I          x x 

 

 

Tööde korraldajaks on maa omanik, kohalik omavalitsus. 

Raiutavad ja võrahooldust vajavad puud on puud on esitatud joonisel nr 1. Hooldust vajavate puude täpne hooldusvajadus on kirjeldatud lisas 1- Puistu 

dendroloogilise hinnangu koondtabelis. 

Tööde nimetuses esitatud tööde kirjeldus on esitatud peatükis 4 ja hooldusalade piirid joonisel nr 2. 

Tegevused on jaotatud tähtsuse alusel klassidesse: 

I – esimene eelistus – hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu; 

II – teine eelistus – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele;  

III – kolmas eelistus – soovituslik tegevus mis aitab kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele. 
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B  J O O N I S E D 

1   Puistu inventeerimise plaan  M 1:500 

2   Hooldusalade plaan    M 1:2500 
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C  K O O S K Õ L A S T U S E D 

• Keskkonnaaameti kooskõlastus…. 
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Keskkonnaaameti kooskõlastus  
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Lisa 1 –Puistu dendroloogilise hinnangu koondtabel 

 

Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

1 Va harilik vaher Acer platanoides 41 3 
koorevigastus, tüvevigastus, kuivanud oksad 
võra allosas 

    

2 Va harilik vaher Acer platanoides 
47, 23, 34, 
45/34 

3 
murdumisohtlik, tüvevigastus, kuivanud oksad 
võra allosas ja looduslik uuendus säilitada 

x   

3 Va harilik vaher Acer platanoides 46, 44, 35 3 
koorevigastus, külmalõhe, kuivanud oksad 
võra allosas, tüvevigastus 

x   

4 Pä harilik pärn Tilia cordata 22 4 koorevigastus x   

5 KsA arukask Betula pendula 38, 36 4 kuivanud oksad võra allosas     

6 KsA arukask Betula pendula 21/16, 26 4 koorevigastus, tüvevigastus, ühepoolne     

7 NlP palsaminulg Abies balsamea 26 2 kuivanud oksad kogu võras     

8 Ku harilik kuusk Picea abies 29 4 ühepoolne     

9 Ku harilik kuusk Picea abies 26 4 ühepoolne     

10 Ta harilik tamm Quercus robur 85 4 
kuivanud oksad võra allosas, kuivanud 
põhioksad allosas 

x   

11 Pä harilik pärn Tilia cordata 25 3 vähihaavandid, juured paljandunud     

12 Va harilik vaher Acer platanoides 39 3 kuivanud oksad kogu võras, traat tüves     

13 Pä harilik pärn Tilia cordata 19 4 seen     

14 KsA arukask Betula pendula 38, 39 4       

15 Sa harilik saar Fraxinus excelsior   5 kännuvõsu   x 

16 Va harilik vaher Acer platanoides 36 4 koorevigastus, ühepoolne     

17 Tm harilik toomingas Prunus padus 12/28/19 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

18 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24/26 4 ühepoolne     

19 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 48 4 kuivanud oksad kogu võras     

20 Va harilik vaher Acer platanoides 27 2 
külmalõhe, seen, ühepoolne, kuivanud 
põhioksad allosas 

  x 

21 Va harilik vaher Acer platanoides 17, 17, 12 4 juurevigastus     

22 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 44 3 külmalõhe, seen, tüvevigastus x   

23 Va harilik vaher Acer platanoides 21/26 4 tüvevigastus x   

24 Ku harilik kuusk Picea abies 61 4       

25 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 25 5 kitsas võra     

26 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 14 4 ühepoolne, deformeerunud   x 

27 Va harilik vaher Acer platanoides 22 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

28 KsA arukask Betula pendula 10 / ,7 5 likvideerida all vahtra looduslik uuendus     

29 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31 4 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

30 Va harilik vaher Acer platanoides 21 4 kuivanud põhioksad allosas, ühepoolne   x 

31 Va harilik vaher Acer platanoides 25 4 kuivanud oksad võra allosas     

32 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 14 4 ühepoolne, kasvab suurema puu võrasse   x 

33 Va harilik vaher Acer platanoides 11 4 deformeerunud   x 

34 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 62 3 
kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus, 
külmalõhe, koorevigastus 

x   

35 Va harilik vaher Acer platanoides 40, 32 4 kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus x   

36 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 44 4 kuivanud oksad võra allosas     
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Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

37 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 24 5 kuivanud oksad võra allosas     

38 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42 / 49 3 kuivanud oksad kogu võras     

39 Va harilik vaher Acer platanoides 20 5       

40 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 59 4       

41 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 60 4 tüvevigastus, kuivanud põhioksad allosas x   

42 Va harilik vaher Acer platanoides 25, 29, 25, 48 3 
kuivanud haru, kuivanud põhioksad allosas, 
seen, kasvab suurema puu võrasse 

x   

43 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 88 3 s, kuivanud haru, kuivanud põhioksad allosas     

44 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 21 3 deformeerunud, ühepoolne   x 

45 
EnT + 
EnP 

taraenelas + pihlenelas 
Spiraea 
chamaedryfolia + 
Sorbaria sorbifolia 

  5 
piirata ja raiuda välja lehtpuu looduslik 
uuendus, hekk 

x   

46 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 44/36 3 
ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas, all 
raiuda vahtra looduslik uuendus 

    

47 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 64 3 
külmalõhe, kuivanud põhioksad allosas, 
tüvevigastus 

x   

48 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 86 4 
kuivanud põhioksad allosas, all looduslik 
uuendus raiuda 

    

49 Va harilik vaher Acer platanoides 69 2 
murdunud haru, seen, külmalõhe, 
tüvevigastus 

    

50 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 19 / 21 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

51 Pä harilik pärn Tilia cordata 71 4       

52 Tm harilik toomingas Prunus padus 19, 19, 21, 13 2 kuivanud oksad kogu võras, seen   x 

53 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31 2 kuivanud oksad kogu võras     

54 Va harilik vaher Acer platanoides 17, 26 4       

55 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29 4 kuivanud põhioksad allosas x   

56 Tm harilik toomingas Prunus padus 17/15/15 2 kuivanud oksad kogu võras   x 

57 Va harilik vaher Acer platanoides 21 4 kuivanud oksad võra allosas, tüvevigastus x   

58 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 92 2 kuivanud oksad kogu võras, latv, kuiv x   

59 Va harilik vaher Acer platanoides 20/15 4 kuivanud oksad võra ladvas     

60 Ta harilik tamm Quercus robur 71 4 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

61 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29/31 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

62 Sar harilik sarapuu Corylus avellana   5       

63 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28/24/22 3 kuivanud oksad kogu võras     

64 NlP palsaminulg Abies balsamea 4 4 konkuretslatv x   

65 Va harilik vaher Acer platanoides 16 4 ühepoolne     

66 Nl nulg sp Abies sp 5 4       

67 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28, 14, 11 3 deformeerunud, ühepoolne,   x 

68 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28 3 kuivanud põhioksad allosas x   

69 Hb harilik haab Populus tremula 9 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

70 NlP palsaminulg Abies balsamea 9 4       

71 Ku harilik kuusk Picea abies 41 5 all taraenelas säilitada     

72 kuiv kuiv     1     x 

73 Va harilik vaher Acer platanoides 43 4 kuivanud oksad võra allosas     
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Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

74 Va harilik vaher Acer platanoides 
33, 32, 33, 29, 
25, 37, 36, 47, 
29 

4 kuivanud oksad võra allosas, 8 puud     

75 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 51 3 kuivanud oksad kogu võras     

76 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22 4       

77 Va harilik vaher Acer platanoides 43 3 tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras     

78 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23, 19 3 kuivanud põhioksad allosas   x 

79 Va harilik vaher Acer platanoides 39, 33, 23 4 
kuivanud oksad võra allosas, koorevigastus, 
juurevigastus 23 

    

80 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 
11, 10, 13, 18, 
8 

4 deformeerunud   x 

81 Va harilik vaher Acer platanoides 36 2 tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras   x 

82 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23 2     x 

83 Va harilik vaher Acer platanoides 25 3 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

84 Va harilik vaher Acer platanoides 44 4 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

85 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22 5       

86 Va harilik vaher Acer platanoides 21 4 kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne     

87 NlS siberi nulg Abies sibirica 3 4       

88 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 70 3 kuivanud põhioksad allosas, külmalõhe x   

89 Ta harilik tamm Quercus robur 19 4       

90 Va harilik vaher Acer platanoides 16 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

91 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30, 30, 27, 37 3 kuivanud oksad kogu võras, 4 haruline     

92 Va harilik vaher Acer platanoides 62 3 

viltu, külmalõhe, seen, kuivanud põhioksad 
allosas, murdumisohtlik?, säilitamiseks 
hinnata mehaanilist tugevust ja 
toesamisvajadust 

x   

93 ReRa raudremmelgas Salix pentandra 27/31, 32 3 kuivanud oksad kogu võras   x 

94 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34 3 
kuivanud oksad võra allosas, juurevõsu 
likvideerida 

x   

95 Va harilik vaher Acer platanoides 68 3 külmalõhe, seen, tüvevigastus x   

96 KsS sookask Betula pubescens 27 4 ühepoolne     

97 Sar harilik sarapuu Corylus avellana   5       

98 Va harilik vaher Acer platanoides 28 4 kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne     

99 Va harilik vaher Acer platanoides 54 4 ilus     

100 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43 3 
kuivanud oksad kogu võras, tüvevigastus, 
kuivanud põhioksad allosas, ühepoolne 

x   

101 Tm harilik toomingas Prunus padus 26 3 
viltu, kuivanud oksad kogu võras, kasvab 
suurema puu võrasse 

  x 

102 Ku harilik kuusk Picea abies 33 4       

103 KsA arukask Betula pendula 22, 34, 32 4 all jalaka looduslik uuendus raiuda x   

104 EnT tarenelas 
Spiraea 
chamaedryfolia 

  5 piirata x   

105 Ta harilik tamm Quercus robur 105 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
külmalõhe, õõnes, seen 

x   

106 Va harilik vaher Acer platanoides 42 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

107 Va harilik vaher Acer platanoides 41 4 kuivanud oksad võra allosas     

108 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33 4 kuivanud põhioksad allosas     
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Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

109 Pä harilik pärn Tilia cordata 35 4 seene kahtlus     

110 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 112 2 
seen, kuivanud põhioksad allosas, 
kuivanud oksad kogu võras 

x   

111 Va harilik vaher Acer platanoides 51 4 koorevigastus     

112 Va harilik vaher Acer platanoides 42 3       

113 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31 4 kuivanud oksad võra allosas     

114 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 48/45 3 
kuivanud oksad võra allosas, tüvevigastus, 
kuivanud põhioksad allosas 

x   

115 Va harilik vaher Acer platanoides 47 4 kuivanud põhioksad allosas x   

116 Va harilik vaher Acer platanoides 39 4 kuivanud oksad kogu võras     

117 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 17 2 kitsas võra   x 

118 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 69 3 
2 haruline, harudevaheline lõhe, õõnes, 
toestada 

x   

119 Ta harilik tamm Quercus robur 54 3 kuivanud oksad kogu võras     

120 Pä harilik pärn Tilia cordata 20, 19 4 seen?     

121 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35 4 kuivanud põhioksad allosas     

122 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

123 Pä harilik pärn Tilia cordata 16 5       

124 Va harilik vaher Acer platanoides 49 4 kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe     

125 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 43 4 ühepoolne, oja ääres     

126 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 4 kuivanud põhioksad allosas     

127 Tm harilik toomingas Prunus padus 19/11/14/10 5       

128 Va harilik vaher Acer platanoides 24 5       

129 KoS siberi kontpuu Cornus alba   5 raiuda välja lehtpuude looduslik uuendus     

130 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38/29 3 kuivanud oksad kogu võras     

131 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 52 1 kuivav, all säilitada pihlenelas   x 

132 Va harilik vaher Acer platanoides 27, 37 4 kuivanud oksad võra allosas     

133 Tm harilik toomingas Prunus padus 12 3       

134 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25 4 kuivanud oksad võra allosas     

135 kuiv kuiv     1     x 

136 Va harilik vaher Acer platanoides 31 4 ühepoolne     

137 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25 4 ühepoolne     

138 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41 3 kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne     

139 kuiv kuiv     1 3 puud   x 

140 Va harilik vaher Acer platanoides 46 3 
külmalõhe, kuivanud oksad kogu võras, 
tüvevigastus 

x   

141 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31/36 4 kuivanud põhioksad allosas     

142 Va harilik vaher Acer platanoides 19 4 ühepoolne     

143 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 48 4 kuivanud põhioksad ladvas, ühepoolne x   

144 Va harilik vaher Acer platanoides 27, 37 4 tüvevigastus, ühepoolne     

145 Va harilik vaher Acer platanoides 34 4 
ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas, 
tüvevigastus 

    

146 Va harilik vaher Acer platanoides 37 4 kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus x   

147 kuiv kuiv     1     x 

148 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 67 4 kuivanud põhioksad allosas, viltu x   

149 Pä harilik pärn Tilia cordata 76 3 kuivanud haru, seen, juurevõsu likvideerida x   
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Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

150 Pä harilik pärn Tilia cordata 5 3 juurevõsu likvideerida, seen     

151 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 92 3       

152 Va harilik vaher Acer platanoides 50 4       

153 ReRa raudremmelgas Salix pentandra 19, 11 4     x 

154 Va harilik vaher Acer platanoides 47 3 koorevigastus, tüvevigastus x   

155 Va harilik vaher Acer platanoides 43 3 
tüvevigastus, kuivanud põhioksad allosas, 
ühepoolne 

x   

156 EnT taraenelas 
Spiraea 
chamaedryfolia 

  5 piirata x   

157 va harilik vaher Acer platanoides 3…10 4 vahtra, saare ja jalaka looduslik uuendus   x 

158 Pä harilik pärn Tilia cordata 82 3 
kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus, 
murdunud haru 

x   

159 Pä harilik pärn Tilia cordata 85 4 
murdunud haru, tüvevigastus, kuivanud 
põhioksad allosas 

x   

160 Va harilik vaher Acer platanoides 57 3 külmalõhe     

161 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34 4 kuivanud põhioksad allosas x   

162 Va harilik vaher Acer platanoides 34, 42, 38, 42 4 kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe     

163 Va harilik vaher Acer platanoides 20 5 kasvab suurema puu võrasse   x 

164 Ta harilik tamm Quercus robur 69, 79, 67, 41 3 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud 
põhioksad allosas, külmalõhe 

x   

165 Tm harilik toomingas Prunus padus 17 5       

166 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 75, 50 5 saarel     

167 kuiv kuiv     1     x 

168 Va harilik vaher Acer platanoides 21 5       

169 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33, 32 4 kuivanud põhioksad allosas     

170 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

171 Va harilik vaher Acer platanoides 19 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

172 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 46, 32, 48, 29 4 4 saart     

173 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 39 3 kuivanud oksad kogu võras x   

174 Ta harilik tamm Quercus robur 49 1 kuivab   x 

175 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 32 5       

176 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30/38, 21 4       

177 Pä harilik pärn Tilia cordata 9 4 puudub kasvuruum   x 

178 Va harilik vaher Acer platanoides 23 5       

179 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 27 5       

180 Tm harilik toomingas Prunus padus 10 / 8, 5       

181 Va harilik vaher Acer platanoides 27, 28 4 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

182 Pä harilik pärn Tilia cordata 6, 16 5 6 raiuda x   

183 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 37 5       

184 Va harilik vaher Acer platanoides 23 4 kuivanud oksad võra allosas     

185 Va harilik vaher Acer platanoides 18 4 ühepoolne     

186 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 21 5       

187 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17, 25 4 kasvab suurema puu võrasse   r 

188 Va harilik vaher Acer platanoides 23, 28 5       
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189 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29 4 ühepoolne, koorevigastus     

190 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 
34, 21, 36, 24, 
31, 49, 24, 32 

4 
kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne, 
likvideerida kõik jalakad 

x   

191 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29 4       

192 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33/32 4       

193 Va harilik vaher Acer platanoides 23 4       

194 Va harilik vaher Acer platanoides 1...2 5 looduslik uuendus   x 

195 Va harilik vaher Acer platanoides 30 4       

196 ReH hõberemmelgas Salix alba 62 2 latv murdunud x   

197 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42 1 kuivab   x 

198 PpH hõbepappel Populus alba 86 3 kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus     

199 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 27 5       

200 PpH hõbepappel Populus alba 90 3 ühepoolne     

201 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 36 5       

202 ReH hõberemmelgas Salix alba 66 2 
ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas, 
vigastus 

x   

203 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

204 Va harilik vaher Acer platanoides 16 4 ühepoolne     

205 Va harilik vaher Acer platanoides 21 4 ühepoolne, tüvevigastus     

206 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 23, 45 3 kuivanud oksad kogu võras x   

207 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23 3 ühepoolne   x 

208 Va harilik vaher Acer platanoides 23 4       

209 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26 3 ühepoolne, deformeerunud   x 

210 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33 3 kuivanud oksad kogu võras, kaaluda raiet x   

211 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29/24/27 4 ühepoolne     

212 ReH hõberemmelgas Salix alba 85 2 kuivanud oksad kogu võras, seen, lõhe     

213 ReR rabe remmelgas Salix fragilis 37 4 deformeerunud     

214 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 41/45 4       

215 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 59 4 ühepoolne     

216 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 78 3 tüvevigastus     

217 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34 3 deformeerunud, koorevigastus     

218 Si harilik sirel Syringa vulgaris   4 4 tk x   

219 Õ aedõunapuu Malus domestica 14 4       

220 kuiv kuiv     1     x 

221 Õ aedõunapuu Malus domestica 20, 13, 14 3 seen     

222 Õ aedõunapuu Malus domestica 12 3       

223 KsA arukask Betula pendula 36 4 ühepoolne     

224 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 79 3 
kuivanud põhioksad allosas, kuivanud oksad 
kogu võras, külmalõhe, tüvevigastus 

x   

225 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 19/25, 30 5       

226 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 75 3 kuivanud oksad kogu võras     

227 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 12 4 deformeerunud, kasvab suurema puu võrasse   x 

228 EnP pihlenelas Sorbaria sorbifolia   5 piirata     
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229 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33 4 ühepoolne     

230 Va harilik vaher Acer platanoides 28 4 ühepoolne     

231 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 45/85 1 kuivav   x 

232 Va harilik vaher Acer platanoides 76 3 kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe     

233 EnP pihlenelas Sorbaria sorbifolia   5 piirata, likvideerida lehtpuuuendus     

234 Va harilik vaher Acer platanoides 27/23/24 4 kuivanud oksad võra allosas     

235 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 96 3 
kuivanud põhioksad allosas, kuivanud 
oksad kogu võras 

x   

236 Tm harilik toomingas Prunus padus 20 4       

237 Va harilik vaher Acer platanoides 47 4 kuivanud oksad võra allosas     

238 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15 4 kuivanud oksad võra allosas     

239 Va harilik vaher Acer platanoides 43 4 
tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas, all 
jalakas raiuda 

    

240 KoS siberi kontpuu Cornus alba   5       

241 Ta harilik tamm Quercus robur 11 4 ühepoolne     

242 Ta harilik tamm Quercus robur 9 4       

243 Ta harilik tamm Quercus robur 12 5       

244 Va harilik vaher Acer platanoides 23 3 ühepoolne     

245 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30 3 kuivanud oksad võra allosas     

246 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31, 34 3 
ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras, 
koorevigastus 

    

247 Va harilik vaher Acer platanoides 33 3 külmalõhe     

248 Va harilik vaher Acer platanoides 42 3 
kuivanud haru, kuivanud põhioksad allosas, 
kuivanud oksad kogu võras 

    

249 Va harilik vaher Acer platanoides 31 3 kuivanud põhioksad allosas     

250 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40 3 külmalõhe, kuivanud oksad kogu võras     

251 Va harilik vaher Acer platanoides 42 4 kuivanud oksad võra alaosas, ühepoolne võra     

252 Va harilik vaher Acer platanoides 42 4 
ühepoolne võra, kuivanud oksad võra 
alaosas, kuivanud oksad võra keskosas 

    

253 Va harilik vaher Acer platanoides 62 3 
seen, kuivanud oksad võra alaosas, 
külmalõhe, kuivanud oksad võra keskosas, 
ilus puu 

    

254 Va harilik vaher Acer platanoides 67 3 
külmalõhe, kuivanud oksad võra alaosas, 
kuivanud oksad võra keskosas, iluspuu 

    

255 EnK keskmine enelas Spiraea media   5 hekk, Vaher, Jalakas, Saar välja raiuda     

256 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 46 3 
kuivanud oksad võra alaosas, üksikud 
kuivanud oksad, ühepoolne võra, keldrikatus 
puhastada looduslikust uuendusest 

    

257 Õ aedõunapuu Malus domestica 
                  
22/19/18 

3 
1,3meetril 3 haru, seen kuivanud oksad kogu 
võras 

x   

258 Õ aedõunapuu Malus domestica 24 3 
ühepoolne võra, suur tüvevigastus, seen, 
eemaldada üks haru 

x   

259 Õ aedõunapuu Malus domestica 
                      
24/25 

3 
0,7meeteril 2 haru, seen, kuivanud oksad võra 
keskosas  

x   

260 Õ aedõunapuu Malus domestica 
                     
16/16 

3 
1,2meetril 2haru, kuivanud oksad võra 
keskosas, seen 

x   
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261 Õ aedõunapuu Malus domestica 29 2 

kuivanud põhioksad kogu võras, seen, suur 
tüvevigastus, selga kukkunud vaher. Nr: 7-11 
endine looduslik õunaaed, saar, vaher, 
remmelgas, toomingas, kontpuu, vajab 
tugevat hooldust, võra raiet ja niitmist, 
looduslikku uuendamist. 

x   

262 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 
                       
26/26 

5 
maapinnalt 2 haru, üksikud kuivanud oksad 
võra alaosas, kaaluda raiet 

x   

263 Kr kreegipuu Prunus insititia  17 3 maapinnalt 6 haru, seen   x 

264 Va harilik vaher Acer platanoides 
               25/ 
26/16  

3 
1,5 meetrilt 3 haru, ühepoolne võra, 
külmalõhe, murdunud suur haru 

    

265 Kr kreegipuu Prunus insititia  1...8 3 4 puud   x 

266 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 14...22 4 
3 puud, mitmeharulised, ükuivanud oksad 
võra alaosas 

x   

267 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 
                 
8/7/6/8 

3 
0,5meetrilt 4haru, säilitada, eemaldada jalal 
kasvav pihlakas, poogitud puu, 
ebaprofessionaalne võrahooldus 

x   

268 Sa + Va harilik saar, harilik vaher Fraxinus excelsior 13...55 3 
tüükad, koorevigastus, kuivanud põhioksad 
võra allosas, kuur on ehitatud puudele selga, 
maha võtta puud alla 35 cm 

x   

269 
Va(5), 
Re(1) 

harilik vaher(5), harilik 
remmelgas(1) 

 Acer platanoides, 
Salix caprea 

16...38 4 
raiuda kõige kehvem vaher ja remmelgas, 
0,5-1,6 meetril mitme harulised, külmalõhe, 
kuivanud oksad võra alaosas 

  
x 
(Re) 
+ Va 

270 
ReRa, 
Va, Sa 

raudremmelgas, harilik 
vaher, harilik saar 

Salix pentandra, Acer 
platanoides, Fraxinus 
excelsior 

22...29 4 kuivanud oksad võra alaosas   
x 
ReR
a 

271 
Pä, Sa, 
Ja,  

harilik pärn, harilik saar, 
harilik jalakas,  

Tilia cordata, 
Fraxinus excelsior, 
Ulmus glabra 

29...46 3 
5 pärn, saar + jalakas, seen,  vähihaavandid, 
kuivanud oksad kogu võras 

x 
x ( 
Sa+ 
Ja) 

272 Õ aedõunapuu Malus domestica 13 2 kuivanud põhioksad kogu võras   x 

273 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37 3 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 
allosas 

    

274 Va harilik vaher Acer platanoides 67 3 seen, kuivanud põhioksad võra allosas,     

275 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 82 3 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud 
põhioksad võra keskosas 

    

276 Tm harilik toomingas Prunus padus 28 4       

277 Va harilik vaher Acer platanoides 15 5 kasvab saare võrasse   x 

278 Ta harilik tamm Quercus robur 51 4 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 
allosas 

    

279 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44 3 ühepoolne võra, üksikud kuivanud oksad     

280 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33 3 ühepoolne võra, üksikud kuivanud oksad     

281 Pä harilik pärn Tilia cordata 38 3 viltune, ühepoolne võra     

282 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34 3 
viltune, ühepoolne võra, seen, külmalõhe, 
kuivanud oksad kogu võras, koorevigastus 

  x 

283 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 74 3 
suur tüvevigastus, seen, säilitada, võimas, 
jalalt koristada jalaka võsa 

x   

284 Pä harilik pärn Tilia cordata 57 4 kuivanud põhioksad võra allosas     

285 Va harilik vaher Acer platanoides 40 4 kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne võra     

286 Va harilik vaher Acer platanoides 25 5 ühepoolne võra     

287 Va harilik vaher Acer platanoides 38 3 
seen, kuivanud oksad võra allosas, kuivanud 
oksad võra keskosas 

    



KÖRDIÖÖBIKU PARGI (V.A. ROOSISAAR ) HOOLDUSKAVA 2014-2023 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 47 – 

Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

288 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 
        14...25 
(4H), 30 

3 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud 
põhioksad võra keskosas, üks puu 
mitmeharuline 

  ?x 

289 Va harilik vaher Acer platanoides 47 4 
 kuivanud oksad võra alaosas, 
harudevaheline külmalõhe 

x   

290 Va harilik vaher Acer platanoides 42 3 tüvevigastus, külmalõhe, ühepoolne võra   x 

291 Pä harilik pärn Tilia cordata 53 3 
õõnsus, tugevalt ühepoolne võra, kuivanud 
põhioksad võra allosas, kitsas, murdumisoht 

    

292 Pä harilik pärn Tilia cordata 42 3 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 
allosas, tüügas 

    

293 Pä harilik pärn Tilia cordata 57 3       

294 Pä harilik pärn Tilia cordata 57 3   x   

295 Pä harilik pärn Tilia cordata 90 3 
pesapuu, kuivanud harud, tüvevigastus, 
õõnes, õõnsus, seen 

x   

296 Pä harilik pärn Tilia cordata 
                       
38/56 

4 maapinnalt 2 haruline,     

297 Pä harilik pärn Tilia cordata 38 3 
õõnsus, viltune,kuivanud oksad võra 
keskosas 

    

298 Pä harilik pärn Tilia cordata 38 4 seen, koorevigastus, ühepoolne võra     

299 Pä harilik pärn Tilia cordata 58 3 deformeerunud võra     

300 Pä harilik pärn Tilia cordata 74 3 
ühepoolne võra, suured kuivanud põhioksad 
võra keskosas 

x   

301 Pä harilik pärn Tilia cordata 55/58 3 vajab sidumist, maapinnalt 2 haru x   

302 Pä harilik pärn Tilia cordata 72 3 
ühepoolne võra, tüvevigastus,  kuivanud 
põhioksad võra allosas 

    

303 Pä harilik pärn Tilia cordata 83 3 õõnsus, seen     

304 Pä harilik pärn Tilia cordata 30 4 
ühepoolne võra, kuivanud oksad võra 
alaosas, kuivanud oksad võra keskosas 

x   

305 Pä harilik pärn Tilia cordata 26 3 vähihaavandid     

306 Pä harilik pärn Tilia cordata 26 3 vähihaavandid, seen     

307 Pä harilik pärn Tilia cordata 26/30 3 võhk, seen, 0.7 meetril 2 haru     

308 Va harilik vaher Acer platanoides 20...36 4 raiuda kolm peenemat nõlvapoolset puud   x 

309 Pä harilik pärn Tilia cordata 20...38 4 vähihaavandid, raiuda 2 kehvemat puud, seen x   

310 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 15/25/17 3 
maapinnalt 3 haruline, kuivanud põhioksad 
võra allosas, kuivanud põhioksad võra 
keskosas 

  x 

311 EnP pihlenelas Sorbaria sorbifolia   5 piirata niitmisega levikut     

312 Va harilik vaher Acer platanoides 36 5       

313 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 98 4 

külmalõhe, kuivanud põhioksad võra 
allosas, kuivanud põhioksad võra 
keskosas, naelad tüves, kindlasti säilitada, 
all raiuda saar ja jalakas 

x   

314 Va harilik vaher Acer platanoides 25/26 5 0,5 meetril 2 haruline   x 

315 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 18/12/11 3 0,3 meetril 3 haruline     

316 Va harilik vaher Acer platanoides 52 3 
õõnsus, külmalõhe, seen, kuivanud põhioksad 
võra keskosas, kaaluda raiet 

x   

317 Va harilik vaher Acer platanoides 25 3 
külmalõhe, kuivanud põhioksad võra 
keskosas, kuivanud põhioksad võra allosas,  
kitsasm kaaluda raiet 

 
 x 

318 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 23 3 
kuivanud põhioksad võra keskosas, kuivanud 
põhioksad võra allosas, kitsas 

    

319 Va harilik vaher Acer platanoides 41 4 kuivanud oksad võra alaosas     
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320 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 41/36/39 4 
maapinnalt 3 haruline, kuivanud põhioksad 
võra allosas 

  x 

321 Va harilik vaher Acer platanoides 33 4 ühepoolne võra, kasvab jalaka võrasse   x 

322 
Sa, Ja, 
Va 

harilik saar, harilik 
jalakas, harilik vaher 

Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior, 
umulus glabra 

12...60 3 
kuivanud oksad võra alaosas, kuivanud oksad 
võra keskosas, raiuda kõik alla 40 cm puud 

    

323 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 43/42/34/31 5 0,5 meetril 4 haruline     

324 
Sa, Ja, 
Tm 

harilik saar, harilik 
jalakas, harilik 
toomingas 

Alnus glutinosa, 
Fraxinus excelsior, 
Prunun padus 

8...44 4 valdavalt jalakas ning üks saar ja toomingas     

325 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 57 2 
seen, külmalõhe, suured kuivanud põhioksad 
kogu võras 

    

326 
Sa, Ja, 
Lm 

harilik saar, harilik 
jalakas, sanglepp ehk 
must lepp 

Fraxinus excelsior, 
Ulmus glabra, Alnus 
glutinosa 

30-63 4 
kuivanud oksad võra alaosas, kuivanud oksad 
võra keskosas, ühepoolne võra, jalalt 
koristada võsa 

x   

327 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 68 3 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud 
oksad võra keskosas, koorevigastus 

    

328 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 71/60 3 
õõnsus, maapinnalt 2 haruline, vajab toestust, 
toetub kõrval kasvavale jalakale, säilitada 

    

329 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35 4 üksikud kuivanud oksad     

330 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 57 4 kuivanud oksad kogu võras     

331 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 74/59 5 0,5 meetril 2 haruline, ilus     

332 Pä harilik pärn Tilia cordata 102 3 
väga võimas, kuivanud oksad kogu võras, 
kuivanud põhioksad võra keskosas 

x   

333 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 48 5 kasvab pärna võrasse     

334 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 21/20 3 maapinnalt 2 haruline, kasvab lepa võrasse   x 

335 
EnT+Lu
m 

taraenelas + lumimari 

Spiraea 
chamaedryfolia + 
Symphoricarpos 
albus 

  4 piirata x   

336 
EnT+Lu
m 

taraenelas + lumimari 

Spiraea 
chamaedryfolia + 
Symphoricarpos 
albus 

  4 piirata x   

337 Ta harilik tamm Quercus robur 53 3 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud 
kõhioksad võra allosas 

    

338 Ta harilik tamm Quercus robur 38 3 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas     

339 Ta harilik tamm Quercus robur 43, 49, 50, 46 4 
kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus, 
külmalõhe 

x   

340 Ta harilik tamm Quercus robur 40 3 
tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras, 
seen, külmalõhe 

x   

341 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 10 5       

342 Va harilik vaher Acer platanoides 39 4 tüvevigastus x   

343 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25, 43 3 
ühepoolne, seen, koorevigastus, kuivanud 
põhioksad allosas 

    

344 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29, 23 3       

345 Va harilik vaher Acer platanoides 40 3 
kuivanud põhioksad allosas, koorevigastus, 
tüvevigastus 

x   
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346 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 
49/31/38/31/5
7 

3 tüvevigastus, külmalõhe x   

347 Tm harilik toomingas Prunus padus 17 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

348 Va harilik vaher Acer platanoides 30 5       

349 Va harilik vaher Acer platanoides 28/29 4 ühepoolne, külmalõhe, lõhe     

350 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 36 4 kuivanud põhioksad allosas x   

351 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37/28 3 kuivanud oksad kogu võras     

352 Va harilik vaher Acer platanoides 26/32/52 3 kuivanud oksad kogu võras     

353 Tm harilik toomingas Prunus padus   5 põõsasjas     

354 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 75 3 
külmalõhe, murdunud haru, kuivanud 
põhioksad allosas 

x   

355 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 64 4 all jalakas likvideerida x   

356 Va harilik vaher Acer platanoides 44 3 seen, külmalõhe     

357 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 52 4 kuivanud oksad võra allosas, tüvevigastus     

358 Tm harilik toomingas Prunus padus 15 5       

359 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 63 1 kuivab   x 

360 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 43 4       

361 Tm harilik toomingas Prunus padus 8 4       

362 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 51 2 kuivanud põhioksad kogu võras, ühepoolne   x 

363 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38 4 ühepoolne     

364 Va harilik vaher Acer platanoides 19 4       

365 Va harilik vaher Acer platanoides 20 4 ühepoolne, koorevigastus     

366 Va harilik vaher Acer platanoides 38 4 ühepoolne, koorevigastus     

367 Va harilik vaher Acer platanoides 29/49 4 
kuivanud oksad võra allosas, all hariliku 
vahtra looduslik uuendus raiuda 

x   

368 Tm harilik toomingas Prunus padus 29 4 kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus x   

369 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 47 2 kuivanud oksad kogu võras, kuivanud haru x   

370 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43, 77 2 
kuivanud põhioksad kogu võras, all hariliku 
vahtra looduslik uuendus raiuda 

x   

371 Va harilik vaher Acer platanoides 28 4 koorevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

372 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 63, 65 3 
kuivanud põhioksad allosas, kuivanud oksad 
kogu võras 

x   

373 Tm harilik toomingas Prunus padus 12 5 ühepoolne, kasvab suurema puu võrasse   x 

374 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40 2 seen, tüvevigastus, ühepoolne     

375 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30 4       

376 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29 4 ühepoolne     

377 Pä harilik pärn Tilia cordata 14 5 murtud oks x   

378 Va harilik vaher Acer platanoides 84 4       

379 Ta harilik tamm Quercus robur 85 3 kuivanud põhioksad allosas, tüvevigastus x   

380 Ta harilik tamm Quercus robur 64 4 tüvevigastus x   

381 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30 3 
seen, tüvevigastus, kuivanud põhioksad 
allosas 

  x 

382 Pä harilik pärn Tilia cordata 12 5       

383 Va harilik vaher Acer platanoides 29 3 
külmalõhe, ühepoolne, kuivanud oksad kogu 
võras 

    

384 Pä harilik pärn Tilia cordata 8 5       

385 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 18, 24 4 ühepoolne, vees   x 
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386 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 18, 15, 21 3 
ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas, 
külmalõhe, vees 

  x 

387 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 31 5 juured paljandunud     

388 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 2 5 kännuvõsu, kujundada puuks     

389 Pä harilik pärn Tilia cordata 13 4       

390 Ta harilik tamm Quercus robur 83 3 
kuivanud oksad võra allosas, seen, 
tüvevigastus, külmalõhe 

    

391 Pä harilik pärn Tilia cordata 15 4 tüvevigastus     

392 sa harilik saar Fraxinus excelsior 49 2 kuivanud põhioksad kogu võras   x 

393 Pä harilik pärn Tilia cordata 16 5       

394 Pä harilik pärn Tilia cordata 19 5       

395 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 49 3 kuivanud oksad kogu võras     

396 ku harilik kuusk Picea abies 57 3       

397 Va harilik vaher Acer platanoides 43 4       

398 ku harilik kuusk Picea abies 59 2 ühepoolne, tüvevigastus x   

399 ku harilik kuusk Picea abies 67 4 tüvevigastus, koorevigastus x   

400 Ta harilik tamm Quercus robur 97 4 külmalõhe     

401 Ta harilik tamm Quercus robur 15 4       

402 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

41 4 külmalõhe     

403 Pä harilik pärn Tilia cordata 15 5       

404 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

16 5 koorevigastus     

405 kuiv kuiv     1     x 

406 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28/26/26 3 kuivanud põhioksad allosas     

407 kuiv kuiv     1     x 

408 kuiv kuiv     1     x 

409 kuiv kuiv     1     x 

410 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 37 4 
kuivanud oksad võra allosas, kasharilik 
vaherb silla konstruktsiooni, kaaluda raiet 

x   

411 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 23/26/38 2 
kuivanud haru, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

  x 

412 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 26/56 4       

413 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 89 4 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas x   

414 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 84 3 külmalõhe, kuivanud põhioksad allosas x   

415 Õ aedõunapuu Malus domestica 17 3       

416 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29 5       

417 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 65 4 tüvevigastus x   

418 Va harilik vaher Acer platanoides 32 4       

419 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 3 kasvab silla konstruktsiooni   x 

420 sa harilik saar Fraxinus excelsior 46 3 silla konstruktsiooni   x 

421 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 18 4 silla konstruktsiooni   x 

422 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 74 2 kuivanud põhioksad allosas, seen x   

423 Va harilik vaher Acer platanoides 67 2 seen, murdunud haru, murdumisohtlik     

424 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 11  / 16, 4       

425 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 30/18/25 3 seen, tüvevigastus     
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426 kuiv kuiv     1     x 

427 Va harilik vaher Acer platanoides 25 4 ühepoolne     

428 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 19/25, 19 4 kuivanud oksad võra allosas     

429 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 25 4       

430 Lv hall ehk valge lepp Alnus incana 13, 21 4 ühepoolne     

431 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 10/14, 2 kuivanud oksad võra allosas     

432 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 25/32/30 3 seen, kuivanud oksad võra allosas     

433 Va harilik vaher Acer platanoides 25/26 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

434 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 20, 20 4 ühepoolne   x 

435 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 16 4 deformeerunud     

436 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 20 3 seen, tüvevigastus     

437 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 25 3 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

438 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 22/20 2 kuivab   x 

439 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 19 4 kuivanud oksad võra allosas     

440 Lv hall ehk valge lepp Alnus incana 24 3 ühepoolne   x 

441 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23/31 3 
tüvevigastus, ühepoolne, kuivanud oksad võra 
allosas 

x   

442 Lv hall ehk valge lepp Alnus incana 21 4 viltu vee kohale     

443 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41, 30, 26 3 kuivanud põhioksad kogu võras, külmalõhe   x 

444 Va harilik vaher Acer platanoides 34 4       

445 
kibuvits 
sp 

kibuvits Rosa sp   4       

446 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42 4 kuivanud oksad võra allosas     

447 Va harilik vaher Acer platanoides 34 4 kuivanud oksad võra allosas     

448 sa harilik saar Fraxinus excelsior 16, 18 4 kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne     

449 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 32, 43 2 kuivanud oksad kogu võras, kaaluda raiet x   

450 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38, 42, 31 3 kuivanud oksad võra allosas     

451 Va harilik vaher Acer platanoides 35 5 ühepoolne     

452 sa harilik saar Fraxinus excelsior 42 4 kuivanud oksad võra allosas     

453 Ta harilik tamm Quercus robur 7, 11, 12, 13 5       

454 Õ aedõunapuu Malus domestica 10/11, 16/11/2 3       

455 Va harilik vaher Acer platanoides 30 5       

456 Va harilik vaher Acer platanoides 51 4 kuivanud oksad võra allosas x   

457 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35 4 tüvevigastus x   

458 Va harilik vaher Acer platanoides 34 4 ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras     

459 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 49, 43 2 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud 
põhioksad allosas 

x   

460 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 48, 55 3 tüvevigastus, kuivanud põhioksad allosas x   

461 KoS siberi kontpuu Cornus alba   4 võrahooldus x   

462 Va harilik vaher Acer platanoides 48 4       

463 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 36 2 kuivanud põhioksad kogu võras, kaaluda raiet 
 

 x 

464 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 45, 26, 37 4 kuivanud põhioksad allosas, külmalõhe     

465 Va harilik vaher Acer platanoides 19 5 ühepoolne     

466 Tm harilik toomingas Prunus padus 11/9, 11 5       

467 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 17 3 kuivanud oksad võra allosas     
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468 kuiv kuiv     1     x 

469 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 72 3 kuivanud põhioksad kogu võras, tüvevigastus     

470 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 12 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

471 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 32 3 seen, kuivanud põhioksad allosas     

472 Va harilik vaher Acer platanoides 15 4       

473 kuiv kuiv     1 2 tk   x 

474 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 32 2 kuivab   x 

475 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 54 4       

476 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 30 1 kuivab   x 

477 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 46 1 kuivab   x 

478 Va harilik vaher Acer platanoides 17 4 kuivanud põhioksad allosas x   

479 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 36 4 kuivanud põhioksad allosas x   

480 Ta harilik tamm Quercus robur 22 4 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas x   

481 Si harilik sirel Syringa vulgaris   4       

482 Ta harilik tamm Quercus robur 120 2 kuivanud põhioksad kogu võras x   

483 Va harilik vaher Acer platanoides 42 4 
ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras, 
kasvab suurema puu võrasse 

  x 

484 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 12 3 tüvevigastus     

485 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35 2 murdunud latv, seen   x 

486 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 36 4 kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne     

487 Si harilik sirel Syringa vulgaris   4       

488 Va harilik vaher Acer platanoides 40 3 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas     

489 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 53 3 
tüvevigastus, külmalõhe, kuivanud põhioksad 
allosas 

x   

490 Lv hall ehk valge lepp Alnus incana 15/15 4       

491 Va harilik vaher Acer platanoides 24 4       

492 KsA arukask Betula pendula 24 3 koorevigastus     

493 KsA arukask Betula pendula 38 5 all vaher raiuda x   

494 Re remmelgas sp Salix sp 24 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

495 EnPõ harilik põisenelas 
Physocarpus 
opulifolius 

  5       

496 ku harilik kuusk Picea abies 7 3 kasvab suurema puu võrasse   x 

497 Va harilik vaher Acer platanoides 23, 30, 23, 13 4 13 raiuda x   

498 Re remmelgas sp Salix sp 20 1 kuivab   x 

499 Va harilik vaher Acer platanoides 29 4 kuivanud põhioksad allosas x   

500 Va harilik vaher Acer platanoides 21 4 ühepoolne     

501 Va harilik vaher Acer platanoides 25/28 4 kuivanud oksad võra allosas     

502 hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

66 3 
seen, õõnes, koorevigastus, kuivanud oksad 
võra allosas 

    

503 Ko amuuri korgipuu 
Phellodendron 
amurense 

60 4 kuivanud oksad võra allosas x   

504 VaT tatari vaher Acer tataricum 28...3 3 seen, tüvevigastus     

505 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina   5 sissekasvav lehtpuu raiuda x   
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506 Kd harilik kadakas Juniperus communis   5 2 tk     

507 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 41 3       

508 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 26 4       

509 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25 1     x 

510 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 24 2 kuivanud oksad kogu võras     

511 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15 2 ühepoolne     

512 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 38 3       

513 Sar harilik sarapuu Corylus avellana   5       

514 Va harilik vaher Acer platanoides 27 4 ühepoolne     

515 Va harilik vaher Acer platanoides 53 4 tüvevigastus     

516 Va harilik vaher Acer platanoides 45 4 ühepoolne, tüvevigastus     

517 Ta harilik tamm Quercus robur 89 3 
kuivanud põhioksad allosas, 
koorevigastus, all looduslik uuendus 
raiuda 

x   

518 Va harilik vaher Acer platanoides 50 4 külmalõhe, kasvab suurema puu võrasse   x 

519 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15 4 deformeerunud   x 

520 Va harilik vaher Acer platanoides 38 3 tüvevigastus, kuivanud põhioksad allosas     

521 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37 2 kuivanud oksad kogu võras     

522 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 26/35 3 kuivanud põhioksad allosas x   

523 Va harilik vaher Acer platanoides 15 3 koorevigastus   x 

524 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29 3 kuivanud oksad võra allosas     

525 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15 5       

526 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 55 2 kuivanud põhioksad kogu võras x   

527 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25 4 ühepoolne     

528 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 52/55 2 kuivanud põhioksad kogu võras x   

529 Sar harilik sarapuu Corylus avellana   5       

530 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 55/68 3 kuivanud põhioksad allosas     

531 Va harilik vaher Acer platanoides 51/33 2 kuivanud põhioksad ladvas, seen x   

532 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 14 4 ühepoolne   x 

533 Tm harilik toomingas Prunus padus   5       

534 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33, 25 4 kuivanud põhioksad allosas     

535 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 57 4 kuivanud põhioksad allosas x   

536 Va harilik vaher Acer platanoides 50 2 külmalõhe, murdunudharu, seen x   

537 KoS siberi kontpuu Cornus alba   5       

538 Va harilik vaher Acer platanoides 38 4 kuivanud oksad võra allosas     

539 Va harilik vaher Acer platanoides 18...55 4 
grupp, kuivanud oksad võra allosas, 
koorevigastus, raiuda kuivanud ja kuivad 

x   

540 Va harilik vaher Acer platanoides 40 5       

541 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31 1     x 

542 Tm harilik toomingas Prunus padus 10 2 kuivanud põhioksad ladvas   x 

543 Tm harilik toomingas Prunus padus 15 4       

544 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26/59/46/38 1 kuivav   x 

545 Sar harilik sarapuu Corylus avellana   5       

546 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42/33, 40 3 kuivanud põhioksad allosas x   
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547 Va harilik vaher Acer platanoides 46 5       

548 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43 4 kuivanud põhioksad allosas     

549 Va harilik vaher Acer platanoides 44 4 
vigastus, kuivanud põhioksad allosas, 
tüvevigastus 

x   

550 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29, 48 3 kuivanud oksad võra allosas     

551 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 36/40 2 seen, tüvevigastus, murdumisohtlik x   

552 kuiv kuiv     1     x 

553 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41 2 kuivanud põhioksad kogu võras     

554 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25/29 4 ühepoolne, tüvevigastus     

555 Va harilik vaher Acer platanoides 39 3 kasvab suurema puu võrasse   x 

556 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 35/53 3 tüvevigastus     

557 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23 4 ühepoolne     

558 Va harilik vaher Acer platanoides 24 4 ühepoolne     

559 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 4 ühepoolne     

560 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 36 4 ühepoolne     

561 Va harilik vaher Acer platanoides 30 3 külmalõhe     

562 Va harilik vaher Acer platanoides 24 5       

563 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 8/11/9, 4       

564 Va harilik vaher Acer platanoides 53 4 juurevigastus     

565 Va harilik vaher Acer platanoides 30 4 ühepoolne     

566 ku harilik kuusk Picea abies 27 3 
ühepoolne, tüvevigastus, kasvab suurema 
puu võrasse 

  x 

567 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 36 4 ühepoolne     

568 Va harilik vaher Acer platanoides 28 4 ühepoolne, rippes oks x   

569 Va harilik vaher Acer platanoides 24 3 ühepoolne, kasvab suurema puu võrasse   x 

570 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 47/44 3 kuivanud põhioksad allosas x   

571 Va harilik vaher Acer platanoides 21, 29, 24, 25 4       

572 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34 4 ühepoolne, külmalõhe     

573 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 18 4 ühepoolne, seen     

574 Va harilik vaher Acer platanoides 18 4       

575 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42 4       

576 Va harilik vaher Acer platanoides 32, 21, 23 4 ühepoolne     

577 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30 4 kuivanud põhioksad allosas, ühepoolne     

578 Va harilik vaher Acer platanoides 24 4 ühepoolne     

579 Va harilik vaher Acer platanoides 21 5       

580 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 41 3 
ühepoolne, külmalõhe, kuivanud põhioksad 
allosas 

x   

581 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25 3 ühepoolne, külmalõhe   x 

582 Va harilik vaher Acer platanoides 30, 27, 25/31 4 kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne     

583 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35 4 kuivanud oksad võra allosas     

584 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24, 17 5       

585 ku harilik kuusk Picea abies 29 5       

586 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 
35, 39, 32, 
30/22 

4 ühepoolne     

587 Va harilik vaher Acer platanoides 32 4 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas     
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588 Va harilik vaher Acer platanoides 18 4 külmalõhe     

589 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 45 3 
seen, kuivanud põhioksad allosas, 
tüvevigastus 

    

590 Va harilik vaher Acer platanoides 25 4 kuivanud põhioksad allosas x   

591 KsS sookask Betula pubescens 22 5       

592 Ja+Va 
harilik jalakas+harilik 
vaher 

Ulmus glabra + Acer 
platanoides 

12...32 4 raiuda kõik alla 20 cm jämedusega puud x   

593 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 16/33, 14 4 14-raiuda x   

594 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31 1 kuivab   x 

595 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23/29 3 
kuivanud oksad võra allosas, kasvab suurema 
puu võrasse 

  x 

596 PäS suurelehine pärn Tilia platyphyllos 38 5       

597 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 27, 25 4 kuivanud põhioksad allosas   x 

598 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23, 25, 22 4 kuivanud põhioksad allosas   x 

599 PäS suurellehine pärn Tilia platyphyllos 37 4       

600 PäS suurellehine pärn Tilia platyphyllos 24/25 4 murdunud oks x   

601 Va harilik vaher Acer platanoides 38, 29, 24 5 kuivanud oksad võra allosas     

602 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 19 4       

603 kuiv kuiv     1     x 

604 Et harilik ebatsuuga 
Pseudotsuga 
menziesii 

39, 31, 37, 38 2 hõre     

605 PäS suurelehine pärn Tilia platyphyllos 41 4       

606 Pä harilik pärn Tilia cordata 17 5 põõsasjas     

607 PäS suurelehine pärn Tilia platyphyllos 17/23 4       

608 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 22/21 4 tüükad, kuivanud oksad võra allosas     

609 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 9 5 ühepoolne x   

610 NlP palsaminulg Abies balsamea 20/28 3 hõre, ühepoolne     

611 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33, 48 3 
kuivanud põhioksad allosas, all looduslik 
uuendus raiuda, ohtlikud oksad 

x   

612 Pä harilik pärn Tilia cordata 24/22/36/14 4 tüvevigastus, kuivanud põhioksad allosas x   

613 Pä harilik pärn Tilia cordata 50 4 kuivanud põhioksad allosas x   

614 Õ aedõunapuu Malus domestica   4 põõasjas x   

615 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

15/23/21 5 koorevigastus     

616 Et harilik ebatsuuga 
Pseudotsuga 
menziesii 

40 3 ühepoolne, hõre     

617 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 45, 54, 45 3 
kuivanud põhioksad allosas, raiuda alt jalaka 
looduslik uuendus 

x   

618 Va harilik vaher Acer platanoides 33, 21/25, 23 5       

619 Ku harilik kuusk Picea abies 
25, 38, 33, 34, 
34 

4 koorevigastus     

620 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 53 3 
koorevigastus, kuivanud oksad kogu võras, 
külmalõhe 

    

621 KuT torkav kuusk Picea pungens 19 3 ühepoolne     

622 KoS siberi kontpuu Cornus alba   5 piirata x   

623 Va harilik vaher Acer platanoides 27 4       

624 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 53 4       
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625 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 39 3       

626 
KoS+En
P 

siberi kontpuu + 
pihlenelas 

Cornus alba + 
Sorbaria sorbifolia 

  5 piirata, likvideerida lehtpuu looduslik uuendus x   

627 Va harilik vaher Acer platanoides 25 4 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas     

628 Va harilik vaher Acer platanoides 30 4 kuivanud põhioksad allosas, ühepoolne x   

629 Tm harilik toomingas Prunus padus 14/15, 3 deformeerunud   x 

630 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 51 3 
kuivanud oksad kogu võras, tüvevigastus, 
kuivanud põhioksad allosas, ühepoolne 

    

631 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 70 2 külmalõhe, lõhe, seen, ühepoolne, rippes oks x   

632 kuiv kuiv     1     x 

633 Va harilik vaher Acer platanoides 11 3 deformeerunud   x 

634 Tm harilik toomingas Prunus padus 11 3 deformeerunud   x 

635 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 7 5     x 

636 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 10 5     x 

637 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29/47 2 kuivanud põhioksad kogu võras x   

638 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42, 54, 60 3 külmalõhe, kuivanud põhioksad allosas x   

639 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 27/27/27 4 kuivanud põhioksad allosas x   

640 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 19 3 kuivanud oksad kogu võras   x 

641 Va harilik vaher Acer platanoides 24/29 4 ühepoolne, lõhe     

642 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 38, 48 3 kuivanud põhioksad kogu võras x   

643 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 47 4 koorevigastus     

644 Si harilik sirel Syringa vulgaris   5       

645 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41 1 kuivab   x 

646 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31 4 ühepoolne     

647 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 32 4 kuivanud põhioksad allosas     

648 Va harilik vaher Acer platanoides 36 3 ühepoolne, tüvevigastus     

649 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42 2 tüvevigastus, kuivanud põhioksad allosas x   

650 Õ aedõunapuu Malus domestica 11 4 ühepoolne     

651 Õ aedõunapuu Malus domestica 13 3       

652 Õ aedõunapuu Malus domestica 15...23 3 5 tk, seen, tüvevigastus x   

653 Krs kirsipuu Prunus cerasus   2 seen   x 

654 Krs kirsipuu Prunus cerasus   5       

655 Va harilik vaher Acer platanoides 53 3 
tüvevigastus, seen, murdumisohtlik, toestada 
või raiuda 

x   

656 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 63 3 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

657 ku harilik kuusk Picea abies 41 3 ühepoolne     

658 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 62 3 külmalõhe     

659 ku harilik kuusk Picea abies 43 3       

660 Si harilik sirel Syringa vulgaris   5       

661 Va harilik vaher Acer platanoides 24/27 5       

662 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 49 4       

663 Kb kibuvits sp  Rosa sp   4 
piirata ja eemaldada lehtpuu looduslik 
uuendus 

x   

664 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 33 5 ühepoolne, all likvideerida  looduslik uuendus     

665 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15...30 4 
ühepoolne, all likvideerida lehtpuude  
looduslik uuendus 

x   



KÖRDIÖÖBIKU PARGI (V.A. ROOSISAAR ) HOOLDUSKAVA 2014-2023 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 57 – 

Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

666 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 21, 14 5 ühepoolne, kasvab suurema puu võrasse   x 

667 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 34, 44 4 tüvevigastus x   

668 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 44 5       

669 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 13 5 ühepoolne, kasvab suurema puu võrasse   x 

670 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 10...40 5 raiuda all  looduslik uuendus x   

671 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 35 5 tüvevigastus     

672 Tm harilik toomingas Prunus padus 12 5 ühepoolne     

673                 

674 Lv hall ehk valge lepp Alnus incana 30 3 tüvevigastus, all  looduslik uuendus raiuda x   

675 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17 2 hõre, all  looduslik uuendus raiuda x   

676 Va harilik vaher Acer platanoides 19 5 all  looduslik uuendus raiuda x   

677 Pr pirnipuu Pyrus communis 22/27 4       

678 KoS siberi kontpuu Cornus alba   5 piirata ja raiuda lehtpuu  looduslik uuendus x   

679 Va harilik vaher Acer platanoides 32 4 ühepoolne, külmalõhe     

680 Va harilik vaher Acer platanoides 45, 39, 36 3 murdunud haru, tüvevigastus, murdumisohtlik x   

681 ku harilik kuusk Picea abies 42 4       

682 Va harilik vaher Acer platanoides 22 2 hõre   x 

683 Va harilik vaher Acer platanoides 22 3 koorevigastus     

684 Va harilik vaher Acer platanoides 38, 39, 4 kuivanud oksad võra allosas     

685 Va harilik vaher Acer platanoides 61 2 seen, kuivanud põhioksad allosas x   

686 KuT torkav kuusk Picea pungens 17, 25 3 ühepoolne     

687 Va harilik vaher Acer platanoides 20...45 3 
külmalõhe, koorevigastus, kuivanud 
põhioksad allosas, tüvevigastus 

x   

688 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 34, 38 4 ühepoolne     

689 Va harilik vaher Acer platanoides 20 4       

690 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 34 4 ühepoolne     

691 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 24, 23/29, 30 4 kuivanud põhioksad allosas     

692 Va harilik vaher Acer platanoides 23 4 ühepoolne   x 

693 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31 3 kuivanud haru, kuivanud põhioksad allosas x   

694 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 23, 22, 32 4       

695 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29 3 
külmalõhe, tüvevigatus, kuivanud põhioksad 
allosas, seen 

x   

696 KuT torkav kuusk Picea pungens 23, 21, 17 3 ühepoolne     

697 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 38 4 kuivanud oksad võra allosas x   

698 pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 10, 16, 16 4 3 tk, harulised mõõdetud jämedamad harud     

699 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 63 3 kuivanud põhioksad allosas, seen     

700 Va harilik vaher Acer platanoides 28 5 
ühepoolne, all harilik saare looduslik uuendus 
raiuda 

x   

701 Va harilik vaher Acer platanoides 10...40 5 
likvideerida  looduslik uuendus ja alla 25 cm 
kasvuruumita puud. 

x   

702 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 47 4 kuivanud põhioksad allosas x   

703 Va harilik vaher Acer platanoides 16 4 kasvab suurema puu võrasse x   

704 KsS sookask Betula pubescens 11 4     x 

705 Va harilik vaher Acer platanoides 31 4 kuivanud oksad võra allosas     

706 Va harilik vaher Acer platanoides 25, 25/19/34 4 
kuivanud oksad võra allosas, raiuda all  
looduslik uuendus 

x   
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707 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 3 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas x   

708 kuiv kuiv     1     x 

709 Va harilik vaher Acer platanoides 40 4 ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas     

710 Va harilik vaher Acer platanoides 33 3 
ühepoolne, külmalõhe, kuivanud oksad võra 
allosas 

x   

711 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 12 2     x 

712 Va harilik vaher Acer platanoides 37 3 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas x   

713 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 2     x 

714 Va harilik vaher Acer platanoides 23 4 kuivanud oksad võra allosas     

715 Va harilik vaher Acer platanoides 17, 13, 23 4 ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras   x 

716 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 20/19, 22 4 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas x   

717 Va harilik vaher Acer platanoides 15...30 5 
kuivanud oksad võra allosas, tüvevigastus, 
raiuda tüvevigastusega puud ja alla 20 cm 
läbimõõduga puud 

x   

718 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38 3 ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras x   

719 Va harilik vaher Acer platanoides 17 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

720 KsA arukask Betula pendula 17, 20, 17 5 ühepoolne     

721 Va harilik vaher Acer platanoides 23 3 
külmalõhe, ühepoolne, kuivanud põhioksad 
allosas 

  x 

722 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 14/12, 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

723 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30 4 
kuivanud oksad võra allosas, kasvab suurema 
puu võrasse 

  x 

724 KsA arukask Betula pendula 35 4       

725 Lu 
lehtpuude looduslik 
uuendus 

    5 
likvideerida kõik alla 10 cm diameetriga 
kasvuruumita  puud 

x   

726 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40 1 kuivab   x 

727 Ta harilik tamm Quercus robur 93 3 tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras x   

728 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 20 4 kasvab suurema puu võrasse   x 

729 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29 2     x 

730 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 47 4       

731 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 21, 25 3 
tüvevigastus, ühepoolne, kasvab suurema 
puu võrasse 

  x 

732 Va harilik vaher Acer platanoides 37 4 ühepoolne, kuivanud põhioksad allosas x   

733 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34/28 4       

734 Ta harilik tamm Quercus robur 89 3 tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras,  x   

735 Tm harilik toomingas Prunus padus 17 5       

736 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 47 4 ühepoolne     

737 Va harilik vaher Acer platanoides 33, 16, 33 4 16 raiuda x   

738 Tm harilik toomingas Prunus padus 20 2 seen   x 

739 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 9 5       

740 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 4 vigastus     

741 Va harilik vaher Acer platanoides 48 3 kuivanud põhioksad kogu võras x   

742 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 38, 34 3 kuivanud põhioksad allosas x   

743 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 43 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

744 Va harilik vaher Acer platanoides 30 3 kuivanud oksad kogu võras     



KÖRDIÖÖBIKU PARGI (V.A. ROOSISAAR ) HOOLDUSKAVA 2014-2023 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 59 – 

Nr lühend eestikeelne nimetus 
ladinakeelne 
nimetus 

diameeter tervis märkused hooldus raie 

745 
Re+Ja+lu
m+si 

harilik 
remmelgas+harilik 
jalakas+lumimari+sirel 

Salix caprea+Ulmus 
glabra+Symphoricarp
us occidentalis 
+Syringa vulgaris 

  5 raiuda remmelgas ja jalakas x   

746 Va harilik vaher Acer platanoides 46 4       

747 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44 4 tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas     

748 Lm sanglepp ehk must lepp Alnus glutinosa 40 5       

 


