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Põnevad põlispuud

Hendrik Relve

Põnev teade Läänemaalt. Poolteise 
aasta eest saatis metsakorralda-
ja Taimo Türnpu mulle sõnu-
mi huvitava leiu kohta Läänemaal. 
Metsakorraldustööde käigus oli ta 
leidnud rühma eriti jämedaid haava-
puid. Mitme tüve rinnasümbermõõt 
ulatub üle 3,5 meetri. 

Teade tekitas lootuse, et mõne seal-
se haavapuu tüve ümbermõõt võib 
olla suurem kui seni teada oleval Eesti 
rekordpuul. Teatavasti kasvasid meie 
jämedaimad haavad enne 2000. aastat 
Jõgevamaal Pikknurme metskonnas. 
Mäletan elevust, kui tulin 1999.  aas-
tal siia ja leidsin 165. kvartalist haava-
puu, kelle tüve ümbermõõduks maa-

pinnalt 1,3  m kõrguselt mõõdetuna 
sain 431  cm (kõrgus 33  m). Enamik 
puu võrast oli kuivanud, kuid mõned 
oksad veel haljendasid. Oli selge, et 
see puu sureb peagi. 

Samas kõrval kasvas mitu veidi 
peenemat, ent samuti vägevat haava-
puud. Hiigelpuude alaosa nägi välja 
nagu troopilistel puudel: see oli jäme-
nenud ja kaetud paksu rohelise samb-
lavammusega. Neid puuhiide kirjel-
das esimest korda 1970. aastate algul 
haavauurija Ülo Tamm. Tema eest-
võttel tehti kindlaks, et tegemist on 
triploidsete haabadega. Enamasti on 
triploidsel haaval kolmandiku võrra 
rohkem kromosoome kui tavaliselt 
(38 asemel 57) ning puud on võimsa-
ma kasvuga. 

Kui tulin 2003. aastal samas-
se paika tagasi, olid paljud endised 
haavahiiglased hävinud, nende seas 
rekordjäme puu. Nüüd sain jämedai-
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Rekordjämedaid 
haabu otsimas

Pikknurme jämedaim hiidhaab koos 
metsandusüliõpilase Ivar Parvega 
1999. aastal. Puu, mille rinnasümber-
mõõt oli 431 cm, hävis sama aasta lõpus

Keedika haavapuud näivad eemalt pargipuudena
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ma elus oleva eksemplari rinnasüm-
bermõõduks vaid 317  cm (kõrgus 
28  m). Seega, Pikknurme triploidse-
te haabade rühm, kus puude vanus 
küündis üle 150 aasta, oli hävimas. 

Samal aastal sain aga teate jämeda 
haava kohta Valgamaal. Käisin Helme 
vallas Kähu küla Alavõlgese talu maa-
del puud mõõtmas. Ta oli jäetud lage-
raielangile seemnepuuks. Alavõlgese 
haava kõrguseks sain 32  m ja tüve 
ümbermõõduks maapinnalt 1,3  m 
kõrguselt mõõdetuna 342 cm. Puu oli 
selgelt jämedam Pikknurme allesjää-
nud jämedaimast haavast ning seda 
võis senini pidada teadaolevalt jäme-
daimaks haavaks Eestis. 

Mõõtmas kuueliikmeline met-

sameeste rühm. Tänavu 19.  juu-
nil saime viimaks mahti Läänemaa 
rekordhaabade kandidaadid põhjali-
kult üle mõõta. Abiks oli koguni viis 
kohalikku metsameest: metsakorral-
daja Taimo Türnpu, RMK Läänemaa 
metskonna metsaülem Tanel Ehrpais, 
spetsialist Jürgen Kusmin, metsnik-
metsakorraldaja Hardo Rohtna ja 
RMK Edela regiooni praaker Kalle 
Meier. Seda juhtub tõesti harva, et 
rekordikandidaate õnnestub mõõta 
nii suurel hulgal asjatundjatel. 

Suundusime Lääne maakon-
na Lääne-Nigula valda Keedika küla 
lähedale erametsa – sinna, kus kuna-
gi asus Tillutare vahtkond. Erametsas 
oli tehtud lageraie. Ent Taimo Türnpu 
oli haabade erakordsetest mõõtme-
test teada andnud ning nad jäeti alles 
säilikpuudena. 

Eemalt vaadates näis metsasalu ise-
äralikuna. Hõredalt kasvavad enam-
vähem ühevanused võimsad lehtpuud 
mõjusid kui metsa äraeksinud mõisa-
park. Tüved olid jämedad ja korbali-
sed. Samas oli mitu puud haava kohta 
suhteliselt madala ladvaga, nagu see on 
omane puudele Läänemaa metsades. 

Kõigepealt otsustasime kiire mõõt-
misega salus välja valida kaheksa 
kõige jämedamat puud. Selleks jagu-
nesime kolmeks mõõtmisrühmaks, 
igaühes kaks liiget. Kaheksa jämeda-
ma seast sõelusime omakorda välja 
kolm kõige tüsedamat. Need kolm 
mõõtsime üle üksikasjalikult. Eri 

ilmakaartest mõõtes ja nende põh-
jal keskmist arvutades tegime kind-
laks iga haava ladva kõrguse. Tüve 
ümbermõõdu võtsime kahelt kõrgu-
selt: algul 1,3 m kõrguselt maapinnalt 
ja siis 1,3 m kõrguselt juurekaelast. 

Miks mõõtsime ümbermõõdu 
kahelt kõrguselt? Üldiselt peetakse 
korrektseks rinnasümbermõõdu kõr-
guse võtmist juurekaelast. Kuid haa-
vapuudel asub juurekael väga kõrgel, 
siinsetel puudel tihti peaaegu ühe 
meetri peal. Sealt veel 1,3  m kõr-
gemale küünitades ulatusid mõõtjad 
vahel hädavaevu mõõdulinti vajali-
kule kõrgusele upitama. Niisiis tun-
dus mõistlik võtta ümbermõõt 1,3 m 
kõrguselt maapinnast. Nii olin talita-
nud ka varasemaid Eesti rekordhaa-
basid mõõtes. Mõõtmiste kokkuvõte 
on esitatud tabelis.

Kuna osa puistu sama põlvkon-
na haabadest oli raie käigus maha 
võetud, saime nende kändudelt luge-

da kokku aastarõngad. Nende alu-
sel arvestasime haavasalu keskmiseks 
vanuseks sada aastat. 

Kändudelt oli näha seegi, et tüve-
des ei olnud mädanikku ning viimased 
aastarõngad olid üsna laiad. Seega oli 
haabade tervislik seisund hea ja nende 
kasvujõud polnud kaugeltki rauge-
mas. Kas need huvitavad puud kuulu-
vad samuti triploidsete haabade hulka 
nagu Pikknurme haavad? See on või-
malik, kuid vajab eraldi uurimist. 

Igatahes näeb see haabade rühm 
üsna erandlik ja huvitav välja. Kindlasti 
on nende mõõtmiste tulemusel leitud 
mitu haavapuud, kelle tüve rinnasüm-
bermõõt ületab senise rekordi. Kõige 
jämedama ehk Keedika rekordhaava 
tüve ümbermõõt 1,3 m kõrguselt maa-
pinnast on 388 cm ja 1,3 m kõrguselt 
juurekaelast 364 cm. 

Hendrik Relve (1948) on põlispuude 

uurija, ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.
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Kolme jämedama haava mõõtmed

Puu 

nr

 Kõrgus, m Juurekaela 

kõrgus, cm

Tüve ümbermõõt 

juurekaelast 1,3 m 

kõrguselt, cm

Tüve ümbermõõt 

maapinnalt 1,3 m 

kõrguselt, cm

1 29 95 364 388

2 25 96 342 382

3 28 96 358 376

Et võtta haabade tüve ümbermõõt 
juurekaelast 1,3 m kõrgemalt, tuli 
mõõtjatel vahel küünitada peaaegu 
kikivarvule. Mõõtmas on Taimo Türnpu 
ja Jürgen Kusmin

Mõõtjate rühm rekordpuu all: vasakult 
metsakorraldaja Taimo Türnpu, RMK 
Edela regiooni praaker Kalle Meier, RMK 
Läänemaa metskonna metsaülem Tanel 
Ehrpais, spetsialist Jürgen Kusmin ja 
metsnik-metsakorraldaja Hardo Rohtna
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