MÄND
Eestikeelne nimi harilik mänd
Ladinakeelne
nimi

Pinus sylvestris L.

Rahvapärased
nimed

hong, pedakas, pedajas, pettai

Süstemaatiline
kuuluvus

Kuulub sugukonda männilised, perekonda mänd.

Eluvorm

On kuni 40 (50) m kõrgune igihaljas okaspuu. Vanus võib olla
300¼400 (kuni 600) aastat. Ühekojaline.

Õis

Vili

Tolmleb kevad-suvel, aga seemnealgmed viljastuvad alles aasta
pärast ning emaskäbid valmivad teise aasta sügisel. Emaskäbid on
valminult 3¼7 cm pikad, värvuselt pruunid või hallikad. Isaskäbid on
0,5-0,6 cm pikad ja kollased ning hävivad kohe pärast tolmlemist.
Männi viljakandvus algab üksikult kasvades 10¼15 aastaselt
(puistus 25¼35). Tuultolmleja.

Leht

Okkad on oksal kahekaupa kimbus, hallikasrohelised ning
vahakihiga kaetud. Pikkus 4¼7 cm. Puul püsivad 3 (4) aastat.

Vars

Tüvi on tavaliselt sirge, ülemises osas oranzikas ja kestendav,
allpool aga kaetud paksu pruunikashalli rõmelise korbaga. Oksad
paiknevad männastes, 8¼10 aasta vanustel puudel hakkavad
alumised oksad kuivama. Puistus kasvades laasub kõrgelt, lagedal
kasvades on võra vihmavarju kujuga.

Juur

Kuival pinnasel kasvades on juurestik sügavale ulatuva peajuurega
ja rohkete horisontaalsete külgjuurtega. Niisketes kasvukohtades
(soodes) on juurestik rohkem pinnalähedane.

Paljunemine

Looduses paljuneb vaid seemnetega. Kunstlikult on võimalik
paljundada ka pistoksast.

Levik ja ohtrus

Levila hõlmab laiad alad Euroopas ja Aasias, ka kõige
põhjapoolsemad piirkonnad. Eestis väga sage, kõige tavalisem
metsapuu.

Kasvukoht

Leplik liigniiskuse ja ka niiskusepuuduse suhtes, kasvades nii
kuivades nõmmemetsades kui rabades. Mullaviljakuse ja
temperatuuri suhtes samuti vähenõudlik. Levikut piiravaks teguriks
on vaid valgusnõudlikkus.

Koht
ökosüsteemis

On toiduobjektiks väga paljudele liikidele. Näiteks okkaid söövad
männikärsakas, männivaablane, metsis, koort kooreürask ja põdrad
(ka noori võrseid), seemneid käbilinnud ning rähnid. Veepinnale
langenud õietolmust toituvad mõnede kalade maimud. Moodustab
mükoriisat näiteks männiriisikaga. Mitmed parasiitseened
põhjustavad puu mädanemist.

Kaitse

Ei kuulu kaitstavate taimede nimekirja. Noori männikuid võivad

kahjustada põdrad.

Kasutamine

Puit on väga laia kasutusalaga: paberiks, ehitusmaterjaliks,
vineeriks, mööbliks, kütteks. Temast valmistatakse veel tehissiidi,
plastmasse, kunstnahka ja tsellofaani. Vaiku kasutatakse tärpentini
tootmiseks, millest saab lakke, värve ning ravimeid. Ravimtaimena
kasutatakse noori kasvusid. Tõmmist juuakse üks klaas päevas
lonkshaaval, peale söögikordi köha ja bronhiidi korral. Võib ka
tõmmisevee auru sisse hingata. Vanni pannakse 1¼2 kg kasve ja
see aitab reumaatiliste haiguste puhul ja rahustab närvisüsteemi.
Okkad on vitamiin C rikkad. Peamiselt männimetsade vaigust on
tekkinud merevaik, mida kasutatakse nii kunstis kui ka meditsiinis.
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MÕISTATUSED
Mõista, mõista kellel krobe kasukas?
Kuigi pakane on väljas,
olen mina ikka haljas,
ei ma kanna, kaota lehti,
okkad on mind ikka ehtind.
Okstel kenad väiksed käbid
vaatab orav hoolsalt läbi.

Olgu talv või olgu suvi, ikka olen roheline?

Kolm neitsit seisavad ühes riides nii suvel kui
talvel? -mänd, kuusk, kadakas

MÄNG PUU JUURES
Uka-uka ehk trihvaa
1. Kõigepealt hakkab üks mängija ukakaks.
Tema ülesanne on männi juures kinnisilmi lugeda
kokkulepitud numbrini. Teised lapsed jooksevad
samal ajal kiiresti ümbruskonda peitu. Väga
kaugele ei maksa peitu joosta, sest tegu pole
lihtsa peitusemänguga.
2. Kui numbrid loetud, hüüab ukakas: „Tulen!” ja
hakkab peitupugenud kaaslasi otsima. Samal
ajal püüavad peitupugenud lapsed hiilida ukaka
eest salaja männini. Ukaka ülesanne on mõnd
põgenikku märgates joosta männi juurde ja
hüüda: „Uka-uka, (mängija nimi) kotis!” Kes kotti
langeb, peab peidust välja tulema ja on selleks
korraks mängust välja langenud. Kui aga männi
juurde jõuab esimesena mõni peidus olnud laps,
lööb tema käega vastu mändi ja hüüab: „Uka-

uka, mina prii!”
3. Suur lootus on aga viimasel mängijal, sest
tema võib kõik kotti püütud vabastada, kui ta
jõuab enne ukakat männini ja hüüab: ”Uka-uka,
kõik on priid!” Kui see tal ei õnnestu, siis
esimesena kotti langenu saab uueks ukakaks
ning mäng hakkab otsast peale. Kui õnnestub,
siis jätkub mäng vana ukakaga.

PUUGA SEOTUD LINNUD
MÄNNI-KÄBILIND
Ehitab oma pesa
männi või kuuse otsa,
kõrgele ning tüvest
eemale. Männikäbilind toitub
peamiselt männiseemnetest, kuid otsib ka marju
(näiteks mustikaid) ning nokib neist välja vaid
seemned.
METSIS
Metsise üheks
põhitoiduks on
männiokkad ning ta
elutsebki peamiselt
männikutes.

PUUGA SEOTUD PUTUKAD

MÄNNIKÄRSAKAS

MÄNNI-JUUREÜRASK
Männikärsakad ja männi-juureürask kahjustavad
noori männiistikuid raiesmikel 2–3 aastat pärast
metsa langetamist. Männikärsakad toituvad tüve
koorest. Männi-juureüraskid toituvad juurekaelast

ja peajuurest.
Mände kahjustavatest ürasklastest on Eestis
esindatud hiidürask,

kahekidane ja neljakidane

võraürask, männi-kooreürask

ning suur- ja

väike-SÄSIÜRASK.

HIIDÜRASK

Ladva-kooreüraski emakäigud männioksal

Pungasid ja võrseid kahjustavad mähkurlaste
männi-virvemähkuri,

männi-vaigumähkuri

ja

männi-ladvamähkuri röövikud.

MÄNNIVAKSIK
Männivaksiku vastsed toituvad igas vanuses
mändide okastest.
vastsed

toituvad

Punaka männivaablase
männi

vanadest

okastest,

hariliku männivaablase röövikud aga ka noortest
okastest.

TÖÖLEHT

KEVAD (A3-5a)
Mitu männikäbi leiad pildilt?

TÖÖLEHT
KEVAD (5-7a)
Aita männi-käbilinnul jõuda käbini!

