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Kliima mõju ja puistu kasvu analüüsimine on tähtis teema paljudele teadlastele, kes 

tegelevad ökoloogiliste protsesside uurimisega. Aastarõngastena puu tüvedesse 

salvestunud info on leidnud mitmekülgset kasutamist keskkonnaseisundi muutuste 

hindamisel. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida lehiste kasvu ja analüüsida 

kliima mõju radiaalsele juurdekasvule Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. 

 

Puursüdamike proovid koguti Sirgala karjäärist euroopa (Larix decidua Mill.) ja jaapani 

lehistelt (Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.). Proovialad jagati kolme gruppi: euroopa 

lehised, jaapani lehised ja segapuistud (euroopa ja jaapani lehised). Lehiste 

aastarõngaste laiused (eraldi vara- ja hilispuidu osad) mõõdeti LINTAB süsteemiga. 

Peale mõõtmisi puude aastarõngaste seeriad ristdateeriti. Esmalt ristdateeritakse 

visuaalselt TsapWin programmiga ning statistiliselt ristdateeriti programmiga 

COFECHA. Käesolevas töös kasutati aastarõngaste naturaalväärtuste 

standardiseerimiseks ARSTAN programmi kui ka vabavara R-i. Töös kasutati t-testi 

(keskmiste juurdekasvude võrdluseks), korrelatsioonanalüüsi (radiaalse juurdekasvu ja 

kliima vaheliste seoste analüüsimiseks), näitaasta analüüsi (ekstreemsete kasvuaastate 

doteerimiseks) ning kattuvate ajajärkude analüüsi (häiringute mõju analüüsimiseks). 

 

Kliima mõjutab väga olulisel määral lehiste juurdekasvu Sirgala tasandatud 

põlevkivikarjääri puistangul. Teistest kliimanäitajatest eristusid positiivsete mõjudega 

temperatuurid kasvuaasta oktoobri- ja novembrikuudel ning vegetatsiooniperioodil, 

samuti aasta sademete summa, mis soodustavad lehiste radiaalset juurdekasvu. Jaapani 

lehiste varapuidul oli statistiliselt oluline positiivne seos vegetatsiooniperioodi esimeses 

pooles. Kõigil kolme katsegrupi lehiste hilispuidu ja vegetatsiooniperioodi 

temperatuuride ja sademete ning aasta sademete vahel ilmnes statistiliselt oluline 

positiivne seos. Tulemused näitavad, et euroopa lehised on paremini kasvanud kui 

jaapani ja segapuistu lehised. Segaaladel oli kliimanäitajate poolt vähem mõjutusi. 

Positiivsetest näitaastatest eristusid 1973 ja 2008 aasta ning negatiivsetest 2003 aasta. 

 

Märksõnad: lehis, dendrokronoloogia, radiaalne juurdekasv, kliima, näitaastad 
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Study of climate effect and tree radial growth is very important for many scienctist, who 

are dealing with studies of ecological processes. Tree-rings are saved in trees as pattern 

with important information, which is used to evaluate changes of environmental 

conditions. The aim of master thesis is to study growth of larch and to analyze effect of 

climate to larch radial growth on abandoned oil shale quarries in Sirgala. 

 

Samples of increment cores were collected on abandoned oil shale quarries in Sirgala 

from Larix decidua, Larix kaempferi and mixed stands. Sample sites were divided into 

three groups: Larix decidua, Larix kaempferi and mixed. Tree-ring width (also early- 

and latewood) were measured with LINTAB system. After that tree-ring series were 

cross-dated. First were crossdated visually with TsapWin and then statistically with 

COFECHA. In this study was used ARSTAN and R for standardization. Also was used 

t-test (to compare mean growth between groups), correlation analysis (to analyze 

relationships between radial growth and climate), and pointer year analysis (to detect 

extreme growing years) and superposed epoch analysis (to analyze disturbances). 

 

Climate is influencing statistically significantly radial growth of larch trees on 

abandoned oil shale quarries in Sirgala. From other climate factors game out positive 

effect of temperature in October or November and in vegetation period, also annual sum 

of precipitation, which promote growth of larch radial growth. Earlywood of Larix 

kaempferi had statistically significant positive effect of temperature in the beginning of 

vegetation period. All larch three groups, latewood had positive effect with temperature 

and precipitation during vegetation period and with annual sum of precipitation. Results 

show that, Larix decidua was growing better than on other sample areas. In mixed 

sample area are not so important climate factors. From pointer year analysis were 

positive years 1973, 2008 and negative years 2003. 

 

Keywords: larch, dendrochronologia, radial growth, climate, pointer years 
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Sissejuhatus 

 

Eesti metsade kogupindala on enam kui 2 miljonit hektarit. Metsad moodustavad 

iseloomuliku osa Eesti maastiku mustrist, kattes rohkem kui poole meie maa 

territooriumist (Karoles ja Valgepea 2011). Selle tõttu on oluline, et me teaksime kuidas 

mets ja ka üksikud puud reageerivad erinevatele faktoritele ning mõistaksime nende 

kasvu protsessi.  

 

Maavarade kaevandamine tekitab väga suurel alal uusi pinnavorme, muudab 

kaevandatud ala geoloogilist struktuuri, veerežiimi ja maakasutuse tingimusi. Põlevkivi 

kaevandamine jätab endast keskkonda sügava jälje. Oluliseks suunaks keskkonnakaitse 

alal on pealmaatöödega rikutud maade rekultiveerimine, eesmärgiga taastada nende 

maade majanduslikku-ja loodus väärtust (Viil 2011).  

 

Katsetest saame väärtuslikku infot puuliikide kasvu kohta rekultiveeritud aladelt ja 

hiljem saab võrrelda tulemusi teiste kasvukohtadega üle Eesti. Ammendatud 

põlevkivikarjääride metsastamine on olnud Eestis vägagi edukas. Aastakümnete jooksul 

on tehtud erinevaid katseid, millest oleme saanud uusi teadmisi, mis aitavad kaasa 

edasistel põlevkivikarjääride metsastamise uuringutele. Kogu selle materjali ja 

kogemuste põhjal saab teha järeldusi, anda soovitusi ja saadud teadmisi ka 

rahvusvahelisel tasemel tutvustada (Kopti 2013). 

 

Lehis ei ole Eestis majanduslikult oluline puuliik, kuid erinevatel eesmärkidel on lehist 

kasvatatud ning tema kasvu uuritud ka meil. Lehist toodi meile sisse juba kakssada 

aastat tagasi, tema puit on tuntud vastupidavuse ja tugevuse poolest, atraktiivse 

välimusega. Lehisepuidu kasutusalasid on väga palju ning kasuks tuleb kodumaistest 

okaspuudest väiksem niiskusjuhtivus ja sellega kaasnev pikem kasutusperiood. 

Populaarsemad valdkonnad on raudteeliiprid, kaid, puitsillad, aiapostid jne. Lehise 
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puidu juures head omadused on ka veel suur säsipuu protsent (eeliseks seenhaiguste ja 

putukkahjurite vastu), tihedus ja kõvadus, hea kulumiskestvus, ilus puidu tekstuur 

(Paves 2004). Kõik see näitab kui oluline puu lehis on, selle tõttu on ka igati õigustaud 

ja vajalik lehiste uurimine Eesti tingimustes.  

 

Mõned peavad primaarseks lehise kasvu mõjutavaks teguriks kliimat, teised ütlevad 

hoopis, et sellel ei ole suurt tähtsust. Näiteks on Tšchermak (1924) arvamusel, et lehise 

kasvatamisel on eelkõige olulised kasvukoha klimaatilised tingimused, samas väidab 

Eisenreich (1959), et lehis ei esita kliima suhtes mingeid erilisi nõudeid (Paves 2004). 

Dendroklimatoloogilisi meetodeid kasutades on võimalik kirjeldada puu aastarõnga 

laiuse varieeruvuse ja kliimategurite vahelist seost ning analüüsida kliima mõju puu 

radiaalsele juurdekasvule (Hordo 2011). Aastarõngaste andmed pakuva väärtuslikku 

teavet, kuidas puude kasv reageerib kliima-ja keskkonnamuutustele (Darringo et al. 

2000). Seega on kliima mõju ja puistu kasvu analüüsimine on tähtis teema paljudele 

teadlastele, kes tegelevad ökoloogiliste protsesside uurimisega (Kuuseoks 2000, 

STReESS 2014). Aastarõngastena puu tüvedesse salvestunud info on leidnud 

mitmekülgset kasutamist metsaökoloogias, metsakasvatuses, klimatoloogias, 

keskkonnaseisundi muutuste hindamisel, dendrokronoloogias jm (Lõhmus 1992). Puu 

aastarõngaste laiused muutuvad kliima ja kasvukeskkonnatingimuste muutudes. Eriti 

kohtades, kus puu kasv on kliima suhtes väga tundlik, salvestub aastarõngastes 

informatsioon kõigi puu kasvu mõjutavate tegurite kohta. (Fritts 1976). Puu diameetri 

juurdekasvu ja puistu struktuuri mikroskoopiline mõõtmine on vajalik, et teha järeldusi 

metsa kasvu, metsa majandamise võtete ja puidu kvaliteeti puudutava osas. 

Aastarõngaste laiuste muutumine pikkade ajaperioodide jooksul võimaldab 

kasvukeskkonnas toimunud muutuste kohta järeldusi teha (Hordo ja Kiviste 2008). 

 

Mitmetes metsanduslikes uurimustöödes kasutatakse erinevaid kliima näitajaid puistute 

vaheliste erinevuste määramisel (näiteks metsa kasvu modelleerimiseks) ja 

kliimamuutuste uurimiseks (Speer 2010). Esimene dendroklimatoloogia teemaline 

publikatsioon pärineb Viktor Masingult ja Alar Läänelaidilt (1974), uuritavaks teemaks 

oli klimaatiliste tegurite mõju rabamännikutes. Rabas on kasvu tingimused üsna 

äärmuslikud, selle tõttu ei saa neid tulemusi üldistada teiste metsadega. Lehise radiaalse 
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juurdekasvu ja kliima andmete vahelisi uuringuid on suhtelist vähe tehtud. Alar 

Läänelaid ja Heldur Sander (2007) on uurinud jaapani ja euroopa lehist ning nende 

hübriidi (eurojaapani lehis).  

 

Käesoleva töö eesmärk on uurida lehiste kasvu ja analüüsida kliima mõju radiaalsele 

juurdekasvule Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. Käesoleva töö proovid 

on kogutud Sirgala karjäärist euroopa lehistelt (Larix decidua Mill.) ja jaapani lehistelt 

(Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.). Kliima andmed on pärit Keskkonnaagentuurilt Kunda 

meteoroloogia-ja hüdroloogiajaamast. Analüüsitavaks perioodiks on 1972-2012. 
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1. Materjal ja metoodika 

 

1.1. Katseala  

 

Aastal 1968. rajati Sirgalasse avatud põlevkivikarjääride taasmetsastamise uurimise 

katseala Elmar Kaare eestvedamisel. Katseala on ristkülikukujuline osaliselt tasandatud 

põlevkivijäätmete puistang, mille mõõtmed on 150 x 220 m ja pindalaga 3,3 ha. 

Uurimisala on tehtud omakorda 66 väiksemaks tükiks mille mõõtmed on 20 x 25 m ja 

pindala 0,05 ha. Katseala asukoht on endisel Sirgala metskonna kvartalis nr 215, 

eraldusel 12 (1995.a. metsakorralduse numeratsioon) praegusel Vaivara metskonna 

maatükil nr 16 (Õun 2010). 

 

Katsealale on külvatud ja istutatud erinevaid puuliike nii puht- kui ka segapuistutena. Et 

saaks võrrelda sama puuliigi või puuliikide kombinatsiooni edukust erinevates 

kasvutingimustes, rajati kordustena sarnased puht- ja segapuistud erinevatele reljeefi 

osadele. Lihist on rajatud kuues korduses (Õun 2010). 

 

Proovitükile istutati 12 puuliiki: euroopa lehis (Larix decidua), jaapani lehis (Larix 

japonica), harilik mänd (Pinus sylvestris), harilik ebatsuuga (Pseudotsuga menziesii), 

arukask (Betula pendula), harilik saar (Fraxinus excelsior), harilik astelpaju (Hippophae 

rhamnoides), harilik kuusk (Picea abies), harilik pärn (Tilia cordata), harilik vaher 

(Acer platanoides), sookask (Betula pubescens) ja Ginnala vaher (Acer ginnala). 

Nendest alles on jäänud 6 puuliiki: Euroopa lehis, Jaapani lehis, harilik mänd, arukask, 

sookask ja harilik kuusk (Õun 2010). 

 

Käesolevas töös on uurimisalaks valitud euroopa lehise (Larix decidua) ja jaapani lehise 

(Larix decidua) katseala osatükid Sirgala tasandatud põlevkivikarjääris kvartalil nr. 215 
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eraldusel 12. Katsealade paiknemine uurimisalal on esitatud joonisel 1. Alad, kust võeti 

proove on värvitud roheliseks.  

 

 
Joonis 1. Uurimisala plaan: heleroheline-jaapani lehis, tumeroheline- euroopa lehis, 

triibuline- euroopa ja jaapani lehise sega katseala 

 

Välitööde käigus võeti proovid juurdekasvupuuriga domineerivatelt ja tervetelt puudelt. 

Analüüsipulk võeti juurdekasvupuuriga puu tüvest 1,3 meetri kõrguselt. Proovid võeti 

läbi puu säsi või jämedamatelt puudelt kahes erinevas suunas. Ühest ja teisest suunast 

võetud aastarõngaste analüüsipulgad võivad tulla erinevad kuna võib esineda 

vääraastarõngaid, väärkiiluvaid aastarõngaid või mõne häiringu (putukaterüüsted, 

haigused, halb kasvuaasta antud kasvukohas) tõttu on jäänud aastarõngad 

moodustumata (Hordo jt 2011). Puudelt kogutud proovid panime joogikõrtesse ning 

tähistati diameeter cm, kuupäeva, puuliik, proovi number ja katsealaplaani number.  

 

 

1.2. Labortööd 

 

Enne kui sai labortöödega alustada valmistas töö autor ette parajad alused ning lihvis 

proovid, et paremini esile tuua aastarõngaid ja seeläbi saavutada parem mõõtmistäpsus. 
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Joonisel 2 on näha kuidas käesoleva töö autor liimib proove alustele, et saaks LINTAB 

mõõtmissüsteemiga hakata aastarõngaid mõõtma.  

 

  
Joonis 2. Töö autor proove liimimas alustele 

 

Aastarõngaste laiuste mõõtmiseks kasutati süsteemi LINTAB (Rinn 2003) (Joonis 3), 

mõõdeti vara-ja hilispuit eraldi. Mõõtmissüsteem koosneb pealtvalgustusega varustatud 

mikroskoobist ja analüüsipulka fikseerivast alusest, mida on võimalik liigutada sujuvalt. 

LINTABil on võimalik kõrgust reguleerida, et mõõtjal oleks võimalikult mugav 

mõõtmisi teostada. Mõõtmissüsteem on ühenduses arvutiga kus aastarõngaste laiuste 

salvestamiseks ja esmaseks analüüsiks kasutatakse programmi TsapWin (Rinn 2003).  
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Joonis 3. LINTAB mõõtmissüsteem, mis on ühendatud arvutiga 

 

Aastarõngaste lugemist alustatakse koorest säsi poole. Alustatakse viimasest 

aastarõngast, sest viimase aastarõnga tekkimise aasta on elusa puu korral kindlalt teada 

ja jääb kinnituspunktiks edaspidi kasvuseeriate dateerimisel ( Hordo, Kiviste, Lilleleht 

2011). Peale mõõtmisi puude aastarõngaste seeriad dateeritakse. Esmalt ristdateeritakse 

visuaalselt TsapWini’iga ning peale seda kasutatakse statistiliseks ristdateerimiseks 

programmi COFECHA. Ristdateerimine on mitme aastarõngalaiuste rea kõrvutamise 

protsess, mis võimaldab iga aastarõnga moodustamise täpse kalendriaasta 

kindlakstegemise või puude geograafilise päritolu määramise (Hordo 2013). COFECHA 

on aastarõngaste täiuse ja kvaliteeti mõõtmist kontrolliv programm (Holmes 1983). 

 

Dendrokronoloogilistel uurimistel on oluline selgitada uuritava populatsiooni puude 

kasvu limiteerivate ühiste välistegurite mõju, kõrvaldades ülejäänud mõjud (Lõhmus 

1992). Aastarõngaste naturaalväärtuste aegread sisaldavad üsna suurel hulgal 

mitteklimaatilist signaali. Neid põhjustab eelmiste aastate kasvutingimuste järelmõju, 

bioloogilise vanuse mõju ning mitmesugused puude kasvu mõjutanud välised häiringud 

(Fritts 1976) Selleks kasutatakse standardiseerimist (st indekseerimine e. detrendimine), 

kus aastarõngaste laiuse asemel kasutatakse nendest arvutatud juurdekasvuindekseid 

(Hordo 2011). Käesolevas töös kasutati aastarõngaste naturaalväärtuste 

standardiseerimiseks ARSTAN programmi kui ka vabavara R-i. ARSTAN on 

standardiseerimise programm, mis põhineb detrendimisel ja autoregressiivsel aegridade 
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modelleerimisel (Cook ja Krusic 2005). R annab valmistada suurepäraseid graafikuid ja 

teostada erinevaid analüüse. Kuna graafikule on võimalik lisada erinevaid jooni, punkt 

objekte jms, mis ei sõltu üksteisest, on võimalik kombineerida nende abil kvaliteetseid 

graafikuid ning neid selliseks kujundada nagu ise soovite (Kiviste ja Sims 2012). 

Käesolevas töös kasutati pakette dplR ja BootRes. DplR on dendrokronoloogia pakett, 

millega saab sooritada aastarõngaste analüüse ja kujundada erinevaid graafikuid (DplR: 

Dendrochronology... 2012). DplR pakett lubab kasutajatel teostada mitmeid 

standardanalüüse, nende seas interaktiivset detrendimist, kronoloogia ehitamist ning 

arvutada kirjeldavaid statistikuid (Bunn 2008). BootRes arvutab 

korrelatsioonifunktsioone kliimamõjude analüüsimiseks (BootRes: Bootstrapped ... 

2012). 

 

 

1.3. Statistiline analüüs 

 

Lehiste andmete analüüsiks kasutati korrelatsioonanalüüsi, vastavusfunktiooni, t-testi, 

kattuvate ajajärkude analüüsi ja näitaasta analüüsi, selleks et uurida erinevate tegurite 

mõju lehiste radiaalsele juurdekasvule. 

 

Korrelatsioonikordajat kasutatakse uuritavate tunnuste vahelise lineaarse seose tugevuse 

hindamiseks (Kiviste 2007). Temperatuuri ja sademete seose tugevuse hindamiseks 

lehise radiaalse juurdekasvuga kasutati käesolevas töös Pearsoni korrelatsioonikordajat. 

Korrelatsioonianalüüs viidi läbi R’s . 

 

Aastarõnga vastavusfunktsiooni analüüsi kasutatakse selleks, et määrata millised 

kaasaaitavad kliimamuutujad on kõige paremini seotud aastarõnga laiuse 

varieeruvusega. Aastarõnga vastavuse funktsiooni analüüsi eesmärk on kliimamuutujate 

(tavaliselt kuu temperatuur ja sademed) ja puu kasvu indeksite vahelise seose 

dešifreerimine. (Cropper 1985) Analüüsid tehti R keskkonnas temperatuuri, sademete ja 

lehiste keskmise radiaalse juurdekasvu vahel. 
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T-testi kasutati selleks, et selgitada välja kas pinnase muutuse tõttu on katsealal lehiste 

keskmine radiaalne juurdekasv erinev. Testid teostati vabavara R keskkonnas. Esmalt 

tuli teha f-test, et teada saada kas juurdekasvu dispersioonid on erinevad ning seejärel t-

test keskväärtuste võrdlemiseks. F-testis tuli vaadata kas p-value on 0,05 suurem või 

mitte. Kui tulemus oli 0,05 suurem, siis dispersioonide erinevust ei õnnestunud tõestada. 

Siis võib öelda, et valimid on ühesuguse dispersiooniga üldkogumitest (Kiviste ja Simis 

2012). 

 

Näitaasta analüüsis (pointer year analysis) selgitatakse puude aastarõngaste 

mõõtmisseeriatest positiivsed ja negatiivsed kasvuaastad (Cropper 1979). Et saada 

näitaastad peab leidma ennem sündmusaastad, see on aastarõngarea lõigus visuaalselt 

eristatava erilise tunnusega aastarõnga aasta (näiteks äärmuslikult lai või kitsas 

aastarõngas, vääraastarõngas, puuduv aastarõngas jne) (Schweingruber 1988). 

 

Lisaks eelpool nimetatud meetoditele kasutati kattuvate ajajärkude analüüsi 

(Superposed epoch analysis - SEA), millega hinnatati seoseid ekstreemsete kliima 

sündmuste (võtmesündmus) ja reaktsiooni tugevuse vahel vastaval aastal (Martin-

Benito et al. 2008). Võtmesündmusteks võeti nii positiivsed näitaastad, kui ka 

negatiivsed ning analüüsiti nende mõju suurust radiaalsele juurdekasvule. Ekstreemsete 

kliima sündmuste mõju analüüsiti viis aastat enne ja viis aastat peale võtmesündmuse 

toimumist. 

 

Käesolevas töös leiti ka erinevaid statistikuid aastarõngaste seeriate kohta. 

Autokorrelatsioon (AR) näitab eelneva aasta mõju käesoleva aasta puu kasvule. Üldiselt 

jääb see vahemikku 0,300 kuni 0,800 (User guide ... 2008). Keskmine tundlikkus (MS) 

on keskmine muutus kronoloogias protsentides ühelt väärtuselt järgmisele, enamasti 

jääb vahemikku 0,150 kuni 0,650 (User guide ... 2008). Glk on kahe aastarõngarea 

naaberaastarõngaste vahel toimunud samasuunaliste muutuste protsent kõigist 

muutustest. Gini koefitsient on andmetes oleva ebavõrdsuse suhe maksimaalse 

ebavõrdsuse suhtes, selle koefitsiendi miinimumväärtus 0 ja maksimumväärtus 1 ( 

Remm et al 2012). 
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1.4. Kliima andmed 

 

Käesolevas töös kasutatud kliima andmed on saadud Keskkonnaagentuuri (KAUR) alla 

kuuluvast Kunda meteoroloogia-ja hüdroloogiajaamast. Analüüsitav ajavahemik 

käesolevas töös on 1972-2012. Joonisel 4 on toodud Kunda meteoroloogia- 

hüdroloogiajaama keskmised temperatuurid, miinimum- ja maksimum temperatuurid 

ning sademete summa, mida kasutati käesolevas töös. 

 

 
Joonis 4. Kunda meteoroloogia- ja hüdroloogiajaama keskmised temperatuurid (Tavg), 

miinimum temperatuurid (Tmin), maksimum temperatuurid (Tmax) ja sademete (Prec) 

summad kuude kaupa (periood 1972...2012) 
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2. Tulemused 

 

Käesolevas töös analüüsiti Sirgala tasandatud põlevkivikarjäärist võetud lehiste kasvu ja 

kliima mõju puude radiaalkasvule (eraldi ka vara- ja hilispuidule). Tabelis 1 on toodud 

proovialade puid iseloomustavad statistilise parameetrid. Andmed on jagatud kolme 

gruppi: LHe – euroopa lehiste, LHj – jaapani lehiste ja LH – euroopa ja jaapani lehiste 

segakatse. Kokku võeti E. Kaare rajatud katsealalt 132 puursüdamiku proovi.  

 

Tabel 1. Lehisteproove ja radiaalset juurdekasvu iseloomustavad parameetrid (LHe – 

euroopa lehis, LHj – jaapani lehis, LH – euroopa ja jaapani segakatsed). MS – keskmine 

tundlikkus, IR – aastarõngaste seeriate sisene korrelatsioon, AR – autokorrelatsioon, 

Glk – märgitest, Gini koefitsient – mitmekesisuse indeks seeriate vahel  

 
 

Tabelis 1 toodud autokorrelatsiooni väärtused jäävad 0,650...0,700 vahele, mis viitab 

eelneva kasvuaasta mõjule aastarõngaste seeriates. Keskmine tundlikkus jäi vahemikku 

0,250 … 0,270. Glk väärtused jäävad 0,560...0,580 vahele, mis näitab suhteliselt head 

kooskõla katsealadelt võetud puude aastarõngaste seeriate vahel. Gini koefitsiendid  on 

vahemikus 0,660...0,680, mis näitab et aastarõngaste seeriad on suhteliselt tundlikud, et 

neid kasutada edaspidises analüüsis (Remm et al 2012). 

 

 

2.1. Kronoloogiad 

 

Mõõdetud ja dateeritud andmeil koostati kolm kronoloogiat: euroopa, jaapani ning 

segaalade lehistele ning edaspidi on toodud tulemustes nende võrdlused. Joonistel 5, 6 

ja 7 on toodud kolme analüüsitud lehiste grupi standardiseeritud ja jääkide kronoloogiad 

D(cm)
Proovide 

arv
AR(1)

Aasta -

rõngaste 

arv

MS
Gini 

koefitsient
Glk

Keskmine 

a.r indeks
IR

LHe 25,30 58 0,70 31...41 0,25 0,68 0,58 0,99 0,46

LHj 22,67 44 0,66 26...41 0,27 0,68 0,56 0,97 0,46

LH 27,46 30 0,65 31...41 0,25 0,66 0,58 0,96 0,44
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ning valimi mahud. Jääkide kronoloogiad ehk radiaalsed juurdekasvuseeriad näitavad 

lehiste kasvutrende uuritaval perioodil. 

 

 
Joonis 5. Euroopa lehiste standard- ja jääkide kronoloogia ning valimi maht 

 

 
Joonis 6. Jaapani lehitse standard- ja jääkide kronoloogia ning valimi maht 
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Joonist 7. Segapuistu (jaapani ja euroopa) lehiste standard- ja jääkide kronoloogia ning 

valimi maht 

 

Euroopa lehiste juurdekasvuindeksid, eraldi vara- ja hilispuidu seeriad, on esitatud 

joonisel 8. Joonisel 8 on näha, et euroopa lehiste indeksite seeriad on suhteliselt sarnase 

kasvutrendiga.  

 

 
Joonis 8. Euroopa lehise kronoloogia (LHe), varapuidu kronoloogia (LHe_ew), 

hilispuidu kronoloogia (LHe_lw) 
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Jaapani lehiste juurdekasvuindeksid on toodud joonisel 9. Juurdekasvuindeksile on 

lisatud varapuidu kronoloogia(LHj_ew) ja hilispuidi kronoloogia(LHj_lw). Perioodil 

1976…1980 on juurdekasv väga ebaühtlane ja kasvutrend erisuunaline. 

 

 
Joonis 9. Jaapani lehise kronoloogia (LHj), varapuidu kronoloogia (LHj_ew), 

hilispuidu kronoloogia (LHj_lw) 

 

 
Joonis 10. Jaapani- ja euroopa lehiste segapuistu kronoloogia (LH), varapuidu 

kronoloogia (LH_ew), hilispuidu kronoloogia (LH_lw) 
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Euroopa ja jaapani lehiste segapuistu juurdekasvuindeksid koos vara- ja hilispuidu 

indeksitega on toodud joonisel 10. Nii nagu jaapani lehiste katsealadelt võetud andmeil, 

on ka segapuistu kasvuseeriad esimesel paarikümnel kasvuaastal väga ebaühtlased, kuid 

hiljem puude vanuse suurenedes kasv ühtlustub. 

 

Tabel 2. Lehiste juurekasvuindeksite (kronoloogiate) vahelised seosed 

(korrelatsioonanalüüs) 

  LHj LHj_ew LHj_lw LHe LHe_ew LHe_lw LH LH_ew LH_lw 

LHj 1                 

LHj_ew 0,884 1               

LHj_lw 0,761 0,531 1             

LHe 0,461 0,367 0,387 1           

LHe_ew 0,264 0,205 0,199 0,894 1         

LHe_lw 0,722 0,509 0,900 0,388 0,116 1       

LH 0,827 0,748 0,657 0,654 0,567 0,666 1     

LH_ew 0,729 0,733 0,488 0,730 0,655 0,461 0,914 1   

LH_lw 0,630 0,474 0,840 0,520 0,303 0,856 0,695 0,526 1 

 

Tabelis 2 on esitatud lehiste proovialade kronoloogiate vahelised seosed, samuti on 

eraldi vara- ja hilispuidu juurdekasvuindeksid võrdluseks välja toodud. Tabelis paksus 

kirjas märgitud korrelatsioonikordajad viitavad statistiliselt olulisele seosele 

juurdekasvuseeriate vahel (Korrelatsioonanalüüsi olulisuse tõenäosuse on toodud lisa 

5’s).  

 

Lisaks võrreldi ka katsealal erinevate ridade vahel kasvu mõju (kuna maastik oli 

mitmekesine, muutliku pinnasega) ning seda tehti gruppide kaupa. Lisas 3 on toodud f-

testi tulemused, kus on näha milliste ridade vahel on radiaalse juurdekasvu 

dispersioonid erinevad. Seejärel tehti t-test (lisa 4), kus on toodud erinevate ridade 

keskmiste juurdekasvude võrdlus. Lisas 4 toodud tulemustest on näha, et erinevates 

katseala ridades kasvavate puude radiaalne juurdekasv ei ole statistiliselt oluliselt 

erinev. Antud aladel on vaatamata pinnavormide muutusele lehiste keskmine 

juurdekasv suhteliselt ühtlane. 
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2.2. Kasvukäik 

 

Samuti uuriti antud töös diameetri ja vanuse vahelist kasvu. Analüüsitud 

lehisekultuuride kasvukäik on toodud joonistel 11, 12 ja 13, vastavalt euroopa, jaapani 

ja segapuistu kohta. Kuna reljeef ja mullatingimused olid kohati erinevad, selle tõttu 

võib kasvukäik mitmekordselt erineda. Joonisel 11 kus on toodud euroopa lehise 

kasvukäik, hakkab silma suurem varieeruvus võrreldes jaapani ja segapuistu lehistega. 

Mõne puu juurdekasv on olnud väga hea kasvades 2012. aastaks peaaegu 45 cm 

laiuseks, aga jällegi mõne teise puu juurdekasv on olnud äärmiselt tagasihoidlik. 

Rinnasdiameeter on 15 cm aastaks 2012. 

 

 
Joonis 11. Euroopa lehiste juurdekasvud 
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Joonis 12. Jaapani lehiste juurdekasvud 

 

 
Joonis 13. Sega lehiste juurdekasvud 

 

Kui vaadata jooniseid 11, 12, 13 siis on näha, et jaapani lehise juurdekasv on euroopa 

lehiste ja segapuistu lehiste omast kehvem olnud. Euroopa lehise kasvukäik on selgelt 

teistest üle. Kõige väiksema varieeruvusega on segalehise puistu (Joonis 13). 
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2.3. Lehiste radiaalse juurdekasvu ja kliimanäitajate vaheliste 

seoste analüüs 
 

Euroopa lehise keskmise temperatuuri ning sademete summade ja puude radiaalse 

juurdekasvu vahelise seose korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisel 14. 

Analüüsitavaks perioodiks oli eelneva aasta juuli kuni käesoleva aasta oktoober. 

Korrelatsioonianalüüsist tuleb välja, et statistiliselt oluline positiivne mõju radiaalsele 

juurdekasvule on kasvuaastale eelneva oktoobri ja novembri temperatuurid ning ka 

kasvuaasta mai temperatuuril. Sademed on positiivselt radiaalselt juurdekasvu 

mõjutanud kasvuaastale eelneval juulil ning kasvuaasta maikuul, juunikuul ja 

septembrikuul. Negatiivset mõju radiaalsele juurdekasvule ei tulnudki välja. Võib öelda, 

et kõige enam mõjutavad radiaalset juurde kasvu kevade ja sügise kliima. 

 

 
Joonis 14. Euroopa lehiste radiaalse juurdekasvu ja keskmise temperatuuri (Temp), 

sademete (Prec) vaheline seos 

 

Jaapani lehise keskmise temperatuuri ning sademete summade ja puude radiaalse 

juurdekasvu vahelise seose korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisele 15. 

Analüüsitavaks perioodiks oli eelneva aasta juuli kuni käesoleva aasta oktoober. 

Korrelatsioonianalüüsist tuleb välja, et statistiliselt oluline positiivne mõju radiaalsele 

juurdekasvule on kasvuaastale eelneva oktoobri ja novembri temperatuuril ning ka 

kasvuaasta mai temperatuuril. Sademed on positiivselt radiaalselt juurdekasvu 



23 

 

mõjutanud kasvuaastale eelneval juulil ja detsembril ning kasvuaasta juunikuul. 

Negatiivselt mõjutas juurdekasvu käesoleva aasta veebruari temperatuurid. 

 

 
Joonis 15. Jaapani lehiste radiaalse juurdekasvu ja keskmise temperatuuri (Temp), 

sademete (Prec) vaheline seos 

 

Segapuistu temperatuuri ning sademete summade ja puude radiaalse juurdekasvu 

vahelise seose korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisele 16. Analüüsitavaks 

perioodiks oli eelneva aasta juuli kuni käesoleva aasta oktoober. 

Korrelatsioonianalüüsist tuleb välja, et statistiliselt oluline positiivne mõju radiaalsele 

juurdekasvule on kasvuaastale eelneva oktoobri ja novembri temperatuurid ning ka 

kasvuaasta mai temperatuuril. Sademed on positiivselt radiaalselt juurdekasvu 

mõjutanud kasvuaastale eelneval juulil ja septembril ning kasvuaasta juunikuul ja 

juulikuul. Negatiivset mõju radiaalsele juurdekasvule ei tulnudki välja. Võib öelda, et 

kõige enam mõjutavad radiaalset juurde kasvu suve ja sügise kliima. 
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Joonis 16. Segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised) radiaalse juurdekasvu ja keskmise 

temperatuuri (Temp), sademete (Prec) vaheline seos 

 

Suur mõju puu radiaalsele juurdekasvule on väga madalatel või liiga kõrgetel 

temperatuuridelt, et selle mõju olulisust välja selgitada tehti korrelatsioonianalüüs 

miinimum- ja maksimum temperatuuride ning radiaalse juurdekasvu vahel. Euroopa 

lehise tulemused on toodud joonisele 17. Analüüsitavaks perioodiks oli eelneva aasta 

juuli kuni käesoleva aasta oktoober. Korrelatsioonianalüüsist tuleb välja, et statistiliselt 

oluline negatiivne mõju radiaalsele juurdekasvule on kasvuaastale eelneva augusti 

minimaalne temperatuur ning ka kasvuaasta juuni, juuli ja augusti minimaalne 

temperatuur. Väga huvitav on see, et kasvuaastale eelneval novembrikuul on 

minimaalne temperatuur mõjutanud radiaalset juurdekasvu positiivses suunas. 

Maksimaalse temperatuuri ja radiaalse juurdekasvu vahel statistiliselt olulist seost 

positiivses suunas näitavad kasvuaastale eelnenud august ja oktoober ning kasvuaasta 

maikuu. Negatiivsest seost ei tulnud välja. Suurel määral puude radiaalset juurdekasvu 

mõjutab liiga madal temperatuur suvekuudel.  
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Joonis 17. Euroopa lehiste radiaalse juurdekasvu ja minimaalse temperatuuri (Tmin), 

maksimaalse temperatuuri (Tmax) vaheline seos 

 

Jaapani lehise korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisele 18. Analüüsitavaks 

perioodiks oli eelneva aasta juuli kuni käesoleva aasta oktoober. 

Korrelatsioonianalüüsist tuleb välja, et statistiliselt oluline negatiivne mõju radiaalsele 

juurdekasvule on kasvuaastale eelneva juuli ja augusti minimaalne temperatuur ning ka 

kasvuaasta juuni, juuli ja augusti minimaalne temperatuur. Maksimaalse temperatuuri ja 

radiaalse juurdekasvu vahel statistiliselt olulist seost positiivses suunas näitavad 

kasvuaastale eelnenud oktoober ning kasvuaasta maikuu. Negatiivsest seost ei tulnud 

välja. Ka sellelt jooniselt võib välja lugeda, et põhiliseks radiaalse juurdekasvu 

limiteerivaks faktoriks on suvekuude liiga madalad temperatuurid.  
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Joonis 18. Jaapani lehiste radiaalse juurdekasvu ja minimaalse temperatuuri (Tmin), 

maksimaalse temperatuuri (Tmax) vaheline seos 

 

Segapuistu korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisele 19. Analüüsitavaks 

perioodiks oli eelneva aasta juuli kuni käesoleva aasta oktoober. 

Korrelatsioonianalüüsist tuleb välja, et statistiliselt oluline negatiivne mõju radiaalsele 

juurdekasvule on kasvuaastale eelneva augusti minimaalne temperatuur ning ka 

kasvuaasta juuni, juuli minimaalne temperatuur. Maksimaalse temperatuuri ja radiaalse 

juurdekasvu vahel statistiliselt olulist seost positiivses suunas näitas kasvuaastale 

eelnenud oktoober. Negatiivsest seost ei tulnud välja. 
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Joonis 19. Segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised) radiaalse juurdekasvu ja minimaalse 

temperatuuri (Tmin), maksimaalse temperatuuri (Tmax) vaheline seos 

 

Radiaalse juurdekasvu ja keskmise temperatuuri ning sademete summa vahelise seose 

võrdluseks tehti lisaks ka vastavusfunktsiooni analüüs, mis on järjest enam levinud 

dendrokronoloogilistes uuringutes. Euroopa lehise radiaalse juurdekasvu ja kliima 

andmete statistiliselt olulist seost ei tulnud välja. Joonis selle kohta on lisatud lisadesse 

(Lisa 2). Jaapani lehise vastavusfunktsiooni tulemused on toodud joonisel 20. 

Analüüsitavaks perioodiks oli eelneva aasta juuli kuni käesoleva aasta oktoober. 

Analüüsist tuli välja, et statistiliselt oluline negatiivne mõju radiaalsele juurdekasvule 

on kasvuaasta veebruari temperatuuril. Sademed on positiivselt radiaalset juurdekasvu 

mõjutanud kasvuaasta mais.  
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Joonis 20. Jaapani lehise vastavusfunktsioon radiaalse juurdekasvu ja keskmise 

temperatuuri (Temp), sademete (Prec) vaheline seos 

 

Segapuistu temperatuuri ning sademete summade ja puude radiaalse juurdekasvu 

vahelise seose vastavusfunktsiooni tulemused on toodud joonisele 21. Analüüsitavaks 

perioodiks oli eelneva aasta juuli kuni käesoleva aasta oktoober. Analüüsist tuleb välja, 

et statistiliselt oluline positiivne mõju radiaalsele juurdekasvule on kasvuaastale eelneva 

oktoobri sademed. Negatiivseid seoseid analüüsist välja ei tulnudki. 

 

 
Joonis 21. Segapuistu vastavusfunktsioon radiaalse juurdekasvu ja keskmise 

temperatuuri (Temp), sademete (Prec) vaheline seos 
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Korrelatsioonanalüüs koostati veel radiaalse juurdekasvu ja vegetatsiooniperioodi 

temperatuurid (VegT- maist augustini), vegetatsiooniperioodi alguse temperatuurid 

(VegT_I- mai, juuni), vegetatsiooniperioodi lõpu temperatuurid (VegT_II- juuli, 

august), aasta temperatuuride summa (Tsum- eelneva aasta september kuni käesoleva 

aasta august), aasta keskmine temperatuur (Tavg- eelneva aasta september kuni 

käesoleva aasta august), vegetatsiooniperioodi sademete summa (VegS- maist 

augustini), vegetatsiooniperioodi alguse sademete summa (VegS_I- mai, juuni), 

vegetatsiooniperioodi lõpu sademete summa (VegS_II- juuli, august), aasta sademete 

summa (Ssum- eelneva aasta september kuni käesoleva aasta august) vahel. Euroopa 

lehise ning segapuistu radiaalse juurde kasvu ja kliima andmete vahel ei tulnud olulist 

seost välja. Joonised nende tulemuste kohta on lisades (Lisa 1).  

 

 
Joonis 22. Jaapani lehise ja kliimaandmete vahelised seosed (korrelatsioonanalüüs). 

 

Jaapani lehise juurde kasvu ja kliima andmete vaheline korrelatsioonianalüüs on toodud 

joonisel 22. Tuleb välja, et oluline positiivne seos on vegetatsiooniperioodi sademetel, 

vegetatsiooniperioodi alguse sademetel ja aasta sademete summal. Väga oluline on, et 

vegetatsiooniperioodil oleks piisavalt sademeid. 
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2.4. Kliima mõju lehiste vara- ja hilispuidule 

 

Et saada põhjalikumat ülevaadet kliima mõju kohta, analüüsiti eraldi lehiste vara- ja 

hilispuitu. Olulist seost ei tulnud välja euroopa lehise varapuidul ja segapuistu lehiste 

varapuidul (lisa 1). Jaapani lehise varapuidu radiaalse juurdekasvu ja kliima vaheline 

korrelatsioonianalüüsi tulemused on joonisel 23. Korrelatsioonianalüüsi tulemusest 

tuleb välja, et vegetatsiooniperioodi alguse sademetel on statistiliselt oluline positiivne 

mõju. Seega kasvu alguses piisav sademete hulk soodustab lehiste kasvu. 

 

 
Joonis 23. Jaapani lehise varapuidu ja kliima (temperatuur ja sademed) vahelised 

seosed. VegT – vegetatsioonperioodi keskmine temperatuur °C (mai kuni august); 

VegT_I – vegetatsioonperioodi esimese poole keskmine temperatuur °C (mai-juuni); 

VegT_II – vegetatsioonperioodi teise poole keskmine temperatuur °C (juuli-august); 

Tsum – aasta temperatuuride summa (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta 

september); Tavg – aasta keskmine temperatuur °C (eelneva kasvuaasta august kuni 

kasvuaasta september); VegS – vegetatsiooniperioodi sademete summa mm (mai kuni 

august); VegS_I – vegetatsioonperioodi esimese poole sademete summa mm (mai-

juuni); VegS_II – vegetatsioonperioodi teise poole sademete summa mm (juuli-august); 

Ssum – aasta sademete summa mm (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta 

september) 

 

Euroopa lehise hilispuidu radiaalse juurdekasvu ja kliimaandmete vahelise seose 

korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisele 24. Korrelatsioonianalüüsist tuleb 

välja, et statistiliselt oluline positiivne mõju radiaalsele juurdekasvule on 
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vegetatsiooniperioodi sademetel, vegetatsiooniperioodi alguse sademetel, 

vegetatsiooniperioodi lõpu sademetel ja aasta sademete summal. 

 

 
Joonis 24. Euroopa lehise hilispuidu ja kliimaandmete vahelised seosed VegT – 

vegetatsioonperioodi keskmine temperatuur °C (mai kuni august); VegT_I – 

vegetatsioonperioodi esimese poole keskmine temperatuur °C (mai-juuni); VegT_II – 

vegetatsioonperioodi teise poole keskmine temperatuur °C (juuli-august); Tsum – aasta 

temperatuuride summa (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september); Tavg – 

aasta keskmine temperatuur °C (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september); 

VegS – vegetatsiooniperioodi sademete summa mm (mai kuni august); VegS_I – 

vegetatsioonperioodi esimese poole sademete summa mm (mai-juuni); VegS_II – 

vegetatsioonperioodi teise poole sademete summa mm (juuli-august); Ssum – aasta 

sademete summa mm (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september) 
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Joonis 25. Jaapani lehise hilispuidu ja kliimaandmete vahelised seosed. VegT – 

vegetatsioonperioodi keskmine temperatuur °C (mai kuni august); VegT_I – 

vegetatsioonperioodi esimese poole keskmine temperatuur °C (mai-juuni); VegT_II – 

vegetatsioonperioodi teise poole keskmine temperatuur °C (juuli-august); Tsum – aasta 

temperatuuride summa (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september); Tavg – 

aasta keskmine temperatuur °C (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september); 

VegS – vegetatsiooniperioodi sademete summa mm (mai kuni august); VegS_I – 

vegetatsioonperioodi esimese poole sademete summa mm (mai-juuni); VegS_II – 

vegetatsioonperioodi teise poole sademete summa mm (juuli-august); Ssum – aasta 

sademete summa mm (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september) 

 

Jaapani lehise hilispuidu radiaalse juurdekasvu ja kliimaandmete vahelise seose 

korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisele 25. Korrelatsioonianalüüsist tuleb 

välja, et statistiliselt oluline positiivne mõju radiaalsele juurdekasvule on 

vegetatsiooniperioodi sademetel, vegetatsiooniperioodi alguse sademetel, 

vegetatsiooniperioodi lõpu sademetel ja aasta sademete summal. 

 

 
Joonis 26. Sega lehise hilispuidu ja kliimaandmete vahelised seosed. VegT – 

vegetatsioonperioodi keskmine temperatuur °C (mai kuni august); VegT_I – 

vegetatsioonperioodi esimese poole keskmine temperatuur °C (mai-juuni); VegT_II – 

vegetatsioonperioodi teise poole keskmine temperatuur °C (juuli-august); Tsum – aasta 

temperatuuride summa (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september); Tavg – 

aasta keskmine temperatuur °C (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september); 

VegS – vegetatsiooniperioodi sademete summa mm (mai kuni august); VegS_I – 

vegetatsioonperioodi esimese poole sademete summa mm (mai-juuni); VegS_II – 

vegetatsioonperioodi teise poole sademete summa mm (juuli-august); Ssum – aasta 

sademete summa mm (eelneva kasvuaasta august kuni kasvuaasta september) 
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Sega lehise hilispuidu radiaalse juurdekasvu ja kliimaandmete vahelise seose 

korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisele 26. Korrelatsioonianalüüsist tuleb 

välja, et statistiliselt oluline positiivne mõju radiaalsele juurdekasvule on 

vegetatsiooniperioodi ja aasta sademete summal. 

 

 

2.5. Libisev korrelatsioon 

 

Libisevat korrelatsioonianalüüsi kasutati keskmise temperatuuri ja sademete ning 

radiaalse juurdekasvu vahelise seose uurimiseks 20 aastaste perioodide kaupa. Euroopa 

lehise libiseva korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisel 27. Jooniselt on 

näha, et kasvuaasta maikuu temperatuur on peaaegu kõikidel perioodidel soodustanud 

radiaalset juurdekasvu. Kasvuaasta juunikuu sademed on kõikides perioodides 

soodustanud radiaalset juurdekasvu. Kasvuaasta juunikuu temperatuurid ning augusti ja 

aprilli sademed mõjusid enamasti üsna negatiivselt radiaalsele juurdekasvule. 

Ülejäänutel kuudel ei olnud nii suurte mõjutustega sademete või temperatuuride mõju. 

 

 
Joonis 27. Euroopa lehise radiaalse juurdekasvu ja keskmise temperatuuri, sademete 

vaheline seos 
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Jaapani lehise libiseva korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisel 28. Seal on 

näha, et kasvuaasta juunikuu ja septembrikuu sademed on kõikidel perioodidel 

soodustanud radiaalset juurdekasvu. Kasvuaasta augustikuu ja aprillikuu sademed on 

enamasti negatiivselt mõjutanud radiaalset juurdekasvu. Kasvuaasta maikuu 

temperatuurid on üldiselt positiivselt mõjunud radiaalsele juurdekasvule. Teistel kuudel 

ei olnud selget ülekaalu sademetel ega temperatuuridel. 

 

  
Joonis 28. Jaapani lehise radiaalse juurdekasvu ja keskmise temperatuuri, sademete 

vaheline seos 

 

Segapuistu libiseva korrelatsioonianalüüsi tulemused on toodud joonisel 29. Joonise 

põhjal võib öelda, et kasvuaasta juunikuu ja septembrikuu sademed on kõikidel 

perioodidel soodustanud radiaalset juurdekasvu. Kasvuaasta augustikuu ja aprillikuu 

sademed on enamasti negatiivselt mõjutanud radiaalset juurdekasvu. Mai temperatuur 

on jällegi soodustanud juurdekasvu. Teistel kuudel ei olnud selget ülekaalu sademetel 

ega temperatuuridel. 
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Joonis 29. Segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised) radiaalse juurdekasvu ja keskmise 

temperatuuri, sademete vaheline seos 

 

 

2.6. Näitaasta analüüs 

 

Tabelis 4 toodud näitaasta analüüsi tulemustest on näha, et positiivsetest aastatest 

eristuvad 1973 ja 2008 kõigil kolmel katsel. Negatiivsetest näitaastatest eristub 2003 

aasta kõigil kolmel lehise katsel.  

 

Tabel 4. Positiivsed (+) ja negatiivsed (-) näitaastad  

Aasta Euroopa lehis Jaapani lehis Segapuistud 

1973 + + + 

1974 -   

1975  +  

1992  -  

1996  + + 

2003 - - - 

2004  +  

2008 + + + 

2010  -  
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2.7. Kattuvate ajajärkude analüüs (SEA - superposed epoch 

analysis) häringute mõju tuvastamiseks 

 

Häiringute tuvastamiseks puistus on võimalik rakendata mitmesuguseid statistilisi 

meetodeid. Järgnevalt on toodud joonistel 30, 31 ja 32, kuidas positiivsetele või 

negatiivsele näitaastatele lehiste kasvus avaldavad eelnevad või järgnevad kasvuaastad 

mõju. 

 

 
Joonis 30. Euroopa lehiste positiivsete (+, vasakpoolne) ja negatiivsete (-, 

parempoolne) näitaastate mõju ulatus kus statistiliselt olulised aastad tumedamate 

tulpadena 

 

 
Joonis 31. Jaapani lehiste positiivsete (+, vasakpoolne) ja negatiivsete (-, parempoolne) 

näitaastate mõju ulatus kus statistiliselt olulised aastad tumedamate tulpadena 
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Joonis 32. Segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised) positiivsete (+, vasakpoolne) ja 

negatiivsete (-, parempoolne) näitaastate mõju ulatus kus statistiliselt olulised aastad 

tumedamate tulpadena 

 

Jooniselt 30 on näha, et euroopa lehisel tuleb selgelt välja nii positiivsete kui ka 

negatiivsete häiringute mõju puude radiaalsele juurdekasvule. Positiivsete näitaastate 

mõju on selgesti nähtav kasvuaastale eelneval aastal ja kasvuaastal. Negatiivsete 

näitaastate mõju olulisus tuleb välja kasvuaastale eelneval teisel aastal. Jaapani lehisel 

(Joonis 31) ja segapuistu lehistelt (Joonis 32) tuleb välja ainult positiivsete näitaastate 

mõju. Mõju on näha kasvuaastale eelneval aastal.  
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3. Arutelu 

 

Lehis peetakse edukaks pioneerpuuliigiks vanadel vulkaanilise päritoluga mäenõlvadel, 

mäestike õhukestel muldadel, lubjakivikarjääride tasandatud, puistangutel ja mujalgi 

paiguti üsna kehvadel muldadel. See on ka põhjuseks miks on hakatud katsetama lehist 

võrdlemisi lubjarikastel põlevkivi karjääride tasandatud puistangutel (Kaar ja Paves 

1975). Sirgala katseala paremates kasvukohtades on euroopa ja jaapani lehise kasvukäik 

üsna samasugune kuriili lehise kasvukäiguga Järvselja püsiproovitükkidel (Kiviste et al. 

2010). Käesolevas töös oli euroopa lehiste keskmine rinnasdiameeter 25,31 cm mis on 

2,64 cm võrra suurem jaapani lehisest (Tabel 1). Sarnased tulemused on saanud ka 

Andres Kiviste (2004) Viivikonna karjääri katsealal kus euroopa lehise rinnasdiameeter 

oli 3,3 cm võrra suurem jaapani lehisest. Nende andmete põhjal võib öelda, et 

tasandatud puistangute metsastamiseks sobib paremini euroopa lehis.  

 

Korrelatsioonanaüüsi tulemused näitasid, et eelneva aasta oktoobri, novembri ja 

käesoleva aasta mai temperatuurid mõjutavad jaapani, euroopa ja segapuistu lehiste 

juurde kasvu positiivses suunas (joonised 15, 16, 17). Soe sügis küll aitab juurdekasvule 

palju kaasa, aga kui peaks järsult külmaks minema, siis see kahjustaks tugevalt puu 

kasvu. Näiteks Kesk-Siberi põhjaosast võetud radiaalse juurdekasvu proovide ja 

keskmiste temperatuuride vaheline korrelatsioonanalüüs näitas statistiliselt olulist seost 

ainult kasvuaastale eelnevatel kuudel (Kirdyanov et al. 2013). Kirde-Hiinas tehtud 

uuring lehise radiaalse juurdekasvu ja keskmiste temperatuuride, sademete summa vahel 

näitas, et kasvuaastale eelneva aasta sügiskuu temperatuurid mõjutavad juurdekasvu 

negatiivses suunas. Aga kasvuaasta aprilli ja mai temperatuurid mõjutasid juurdekasvu 

positiivselt ja septembri temperatuur jällegi negatiivselt (Wang et al. 2009). Sademete 

summa mõju tuleb eriti selgelt välja eelneva aasta juulis ja kasvuaasta 

vegetatsiooniperioodil. On selge, et vegetatsiooniperioodi sademed mõjutavad 

märkimisväärselt radiaalset juurdekasvu. Sarnased tulemused tulid ka Kirdyanovi etal 
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(2013) uurimusest välja Kesk-Siberi lehiste põhjal, kus korrelatsioonanalüüs radiaalse 

juurde kasvu ja sademete summade vahelist statistiliselt olulist seost näitas ka 

kasvuaastale eelneva aasta juuli ja kasvuaasta suvekuud (Kirdyanov et al. 2013). Kuid 

Kirde-Hiina sademed mõjutasid lehiseid positiivselt kasvuaastale eelneval sügiskuudel 

ning kasvuaasta märtsis ja augustis. Statistiliselt oluline negatiivne seos tuli välja ainult 

kasvuaasta aprillis (Wang et al. 2009). 

 

Eriti suurel määral mõjutab puude radiaalset juurdekasvu ekstreemselt kõrged või 

madalad temperatuurid. Joonistelt 17, 18 ja 19 on näha ühtset trendi kasvuaasta 

suvekuude suhtes. Selgelt on mõjutanud liiga madalad temperatuurid lehiste radiaalset 

juurdekasvu. Ida-Siberi uuringutest oli väga tugeva statistiliselt olulise mõjuga 

kasvuaasta miinimum temperatuurid (Kirdyanov et al. 2008). Positiivset suunas 

statistiliselt olulist seost näitas kõigil kolmel joonisel oktoobrikuu maksimum 

temperatuurid. Kõige vähem statistiliselt olulisi mõjutusi oli lehiste segapuistus. Näib, 

et segapuistu (Joonis 19) ei ole nii tundlik suurtele temperatuuride kõikumisele.  

 

Käesolevas töös mõõdeti hilis- ja varapuit eraldi, siis tehti ka nende juurdekasvude ja 

kliima andmete vahel korrelatsioonianalüüs (joonised 23, 24, 24 ja 26). Varapuidul tuli 

välja, et statistiline oluline seos oli ainult jaapani lehisel. Positiivselt oli juurdekasvu 

mõjutanud vegetatsiooniperioodi alguse (mai, juuni) sademed. Hilispuidul tulid 

ühesugused seosed välja euroopa lehise hilispuidul ja jaapani lehise hilispuidul. 

Statistilist olulist seost näitasid vegetatsiooniperioodi sademete summa, 

vegetatsiooniperioodi algus, vegetatsiooniperioodi lõpp ja aasta sademete summa. 

Segapuistu lehistelt näitas statistiliselt olulist seost radiaalsele juurdekasvule ainult 

vegetatsiooniperioodi sademed ja aasta sademete summad. Analüüsist selgub, et 

varapuitu kasvule ei ole kliima tegurid nii suure mõju ulatusega kui hilispuidule. Jällegi 

selgub, et lehiste segapuistu ei ole kliima poolt nii mõjutatav, kui on jaapani- ja euroopa 

lehised. 

 

Libisevas korrelatsioonianalüüsis (joonised 27, 28, 29) peamised kasvu soodustavad 

tegurid olid maikuu keskmised temperatuurid ning augusti ja septembri sademete 

summad. Lehise kasvu peamiselt negatiivselt mõjutasid augusti ja aprilli sademed. 
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Joonistel 30, 31 ja 32 selgus, et positiivsele näitaastale aitas kaasa kasvuaastale 

eelnenud aasta ja seda kõikidel lehistel. Negatiivsete näitaastate mõju olulisus tuli välja 

ainult euroopa lehisel kasvuaastale eelneval kahel aastal. 
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva lõputöö eesmärk oli uurida lehiste kasvu ja analüüsida kliima mõju 

radiaalsele juurdekasvule Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. Töös kasutati 

eesmärgi saavutamiseks järgnevaid meetodeid: korrelatsioonanalüüsi, 

vastavusfunktsiooni, libisevat korrelatsioonanalüüsi, kattuvate ajajärkude ja näitaasta 

analüüsi. Tehti ka t-test, et välja selgitada kas pinnase muutuse tõttu on katsealal lehiste 

juurdekasv erinev. Koostati ka kliimanäitajate ja lehise radiaalse juurdekasvu vahelised 

kronoloogiad.  

 

Käesoleva töö proovid on kogutud Sirgala karjäärist Euroopa lehistelt (Larix decidua 

Mill.) ja Jaapani lehistelt (Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.). Kliima andmed on pärit 

Keskkonnaagentuurist Kunda meteoroloogia-ja hüdroloogiajaamast. Analüüsitavaks 

perioodiks on 1972-2012. 

 

Tulemustest on näha (Lisa 4), et erinevates katseala ridades kasvavate puude radiaalne 

juurdekasv ei ole statistiliselt oluliselt erinev. Antud aladel on vaatamata pinnavormide 

muutusele lehiste keskmine juurdekasv suhteliselt ühtlane. 

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitasid, et eelneva aasta oktoobri, novembri ja 

käesoleva aasta mai temperatuurid mõjutavad jaapani, euroopa ja segapuistu lehiste 

juurde kasvu positiivses suunas. Soe sügis pikendab puude kasvu perioodi. Sademete 

summa mõjutab eriti eelneva kasvuaasta juulis ja kasvuaasta vegetatsiooniperioodil. 

Oluline on, et vegetatsiooni perioodil oleks piisavalt sademeid. Miinimum 

temperatuuride ja maksimum temperatuuride ning radiaalse juurdekasvu vahelises 

korrelatsioonanalüüsis selgus, et juuni, juuli ja augusti miinimum temperatuurid 

mõjutavad negatiivselt radiaalset juurdekasvu. Positiivses suunas mõjutas juurdekasvu 

oktoobri maksimum temperatuurid. Vara- ja hilispuidu kohta tehtud 
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korrelatsioonanalüüsist paistis silma, et vegetatsiooniperioodialguse sademed mõjutavad 

juurdekasvu positiivselt. Varapuidul tuli välja, et statistiline oluline seos oli ainult 

jaapani lehisel. Hilispuidul tulid ühesugused seosed välja euroopa lehise hilispuidul ja 

jaapani lehise hilispuidul. Statistilist olulist seost näitasid vegetatsiooniperioodi 

sademete summa, vegetatsiooniperioodi algus, vegetatsiooniperioodi lõpp ja aasta 

sademete summa. Segapuistu lehistelt näitas statistiliselt olulist seost radiaalsele 

juurdekasvule ainult vegetatsiooniperioodi sademed ja aasta sademete summad.  

 

Libisevas korrelatsioonianalüüsis radiaalset juurdekasvu soodustavad tegurid olid 

maikuu keskmised temperatuurid ning augusti ja septembri sademete summad. 

Negatiivses suunas juurde kasvu näitasid augusti ja aprilli sademed.  

 

Positiivsetest näitaastatest eristusid 1973 ja 2008 aasta ning negatiivsetest 2003 aasta 

kõigil kolmel vaatlusalusel katsegrupil. 

 

Kattuvate ajajärkude analüüsist selgub, et euroopa lehisel on nii positiivne, kui ka 

negatiivne näitaastate mõju. Positiivsete näitaastate mõju on selgesti nähtav 

kasvuaastale eelneval aastal ja kasvuaastal. Negatiivsete näitaastate mõju olulisus tuleb 

välja kasvuaastale eelneval teisel aastal. Jaapani ja segapuistu lehistelt tuleb välja ainult 

positiivsete näitaastate mõju. Mõju on näha kasvuaastale eelneval aastal.  

 

Kliima mõjutab väga olulisel määral lehiste juurde kasvu Sirgala tasandatud 

põlevkivikarjääri puistangul. Tulemused näitavad, et euroopa lehiste osatükid on 

paremini kasvanud kui jaapani lehiste ja segapuistu. Segapuistud on kliima tegurite 

poolt kõige vähem mõjutatud. 

 

Antud magistritöös uuriti dendrokronoloogiste meetoditega lehiste kasvu Sirgala 

tasandatud põlevkivikarjääri puistangul, kuid sarnast uuringut oleks vaja teha ka 

Järvselja lehiste katsealadel, kuna puude aastarõngaste mustris sisalduv informatsiooni 

aitab saada ülevaadet keskkonnatingimuste muutuste kohta ja toimumise aja kohta 

puude kasvukeskkonnas. 
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Lisa 1. Korrelatsioonanalüüsi tulemused 

 

 

 

Joonis 1. Euroopa lehise ja kliimaandmete vahelised seosed (korrelatsioonanalüüs) 

 

 

 

Joonis 2. Segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised)  ja kliimaandmete vahelised seosed 

(korrelatsioonanalüüs) 
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Joonis 3. Euroopa lehise varapuidu ja kliimaandmete vahelised seosed 

(korrelatsioonanalüüs) 

 

 

 

Joonis 4. Segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised) varapuidu ja kliimaandmete 

vahelised seosed (korrelatsioonanalüüs) 
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Lisa 2. Euroopa lehise vastavusfunktsiooni tulemus 

 

 

Joonis 5. Euroopa lehise vastavusfunktsioon radiaalse juurdekasvu ja keskmise 

temperatuuri (Temp), sademete (Prec) vaheline seos   
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Lisa 3. F-testi tulemused 

 

Tabel 1. F-testi jaapani lehise katsealadel 

 

  

LHj_I LHj_II LHj_III LHj_IV LHj_V

LHj_I

LHj_II

fstat= 

3.7981         

p-value= 

0.0001

LHj_III

fstat=7.8

156 p-

value=1.4

38e-08 

fstat=2.0

578  p-

value=0.

02808

LHj_IV

fstat=3.7

884                 

p-value = 

0.000234

7

fstat=0.9

975 p-

value = 

0.9891

fstat=0.48

47 p-value 

= 0.03055

LHj_V

fstat= 

4.0825 p-

value = 

4.977e-

05 

fstat=1.0

749       p-

value=0.

8205

fstat=0.52

24                  

p-value = 

0.04672

fstat= 

1.0776 p-

value = 

0.8147

LHj_VI

fstat= 

3.0793 p-

value= 

0.001186

fstat=0.8

108 p-

value=0.

5155

fstat=0.39

4 p-value = 

0.004881

fstat=0.81

28 p-value 

= 0.5369

fstat= 

0.7543 p-

value=0.37

83
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Lisa 3. järg 

 

Tabel 2. F-testi tulemused euroopa lehise katsealadel 

 

  

LHe_I LHe_II LHe_III LHe_IV LHe_V

LHe_I

LHe_II

fstat=1.6

998 p-

value = 

0.1022 

LHe_III

fstat= 

0.5724 p-

value = 

0.08962

fstat= 

0.3367    

p-value 

=0.00083

21

LHe_IV

fstat=0.8

006 p-

value = 

0.4987

fstat=0.4

71              

p-value = 

0.01986

fstat=1.3

988 p-

value = 

0.2968

LHe_V

fstat=1.2

778 p-

value = 

0.4475

fstat=0.7

518 p-

value = 

0.3707

fstat=2.2

325 p-

value = 

0.01273

fstat= 

1.5961 p-

value = 

0.1454

LHe_VI

fstat=1.4

796 p-

value = 

0.2263

fstat=0.8

704 p-

value = 

0.6629

fstat=2.5

85 p-

value = 

0.003373

fstat=1.8

481 p-

value = 

0.05656

fstat=1.1

579 p-

value = 

0.6452
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Lisa 3. järg 

 

Tabel 3. F-testi tulemused segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised) katsealadel 

  LH_II LH_III LH_IV LH_V 

LH_II         

LH_III 

fstat=1.4843 

p-value 

=0.2428       

LH_IV 

fstat=3.027 

p-value = 

0.0007477 

fstat=4.4933 

p-value 

=1.154e-05     

LH_V 

fstat= 1.937 

p-value = 

0.04674 

fstat=2.8751  

p-value = 

0.002294 

fstat=0.6398 

p-value = 

0.1683   

LH_VI 

fstat=1.3425 

p-value = 

0.3597 

fstat=1.9927 

p-value = 

0.03941 

fstat=0.4435 

p-value = 

0.01168 

fstat=0.6931 

p-value = 

0.2631 
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Lisa 4. T-testi tulemused 

 

Tabel 1. T-testi tulemused jaapani lehise katsealadel 

 

  

LHj_I LHj_II LHj_III LHj_IV LHj_V

LHj_I

LHj_II

t= 0.242         

p-value= 

0.8095

LHj_III

t=0.1971 

p-

value=0.8

449

t=-

0.0672 p-

value=0.

9466

LHj_IV

t=0.255               

p-value = 

0.8

t=0.0594

p-value = 

0.9528

t=0.1331 p-

value = 

0.8946

LHj_V

t= 0.0811 

p-value = 

0.9357

t=-0.253  

p-

value=0.

8009

t=-0.2231 

p-value = 

0.824

t= -0.3071 

p-value = 

0.7596

LHj_VI

t= 0.3773 

p-value=  

0.7078

t=0.2671

value=0.

7901

t=0.3661 p-

value = 

0.7155

t= 0.2031 p-

value = 

0.8396

t= 0.5124 

p-

value=0.60

98
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Lisa 4. järg 

 

Tabel 2. T-testi tulemused euroopa lehise katsealadel 

 

  

LHe_I LHe_II LHe_III LHe_IV LHe_V

LHe_I

LHe_II

t=0.4319  

p-value = 

0.667

LHe_III

t=-0.1345 

p-value = 

0.8933

t= -

0.5108 p-

value = 

0.6112

LHe_IV

t=0.9894 

p-value = 

0.3256

t=0.7111 

p-value =  

0.4794

t=1.0052

p-value = 

0.3179

LHe_V

t=0.2839 

p-value = 

0.7773

t=-0.1423 

p-value = 

0.8872

t=0.386 p-

value = 

0.7006

t= -

0.7951 p-

value = 

0.429

LHe_VI

t=-0.0382 

p-value = 

0.9696

t=-0.5357 

p-value = 

0.5936

t=0.1145 

p-value = 

0.9092

t=-1.1299 

p-value = 

0.262

t=-0.3608 

p-value = 

0.7192
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Lisa 4. järg 

 

Tabel 3. T-testi tulemused segapuistu (jaapani- ja euroopa lehised) katsealadel 

  LH_II LH_III LH_IV LH_V 

LH_II         

LH_III 

t=0.3439 

p-value =  

0.732       

LH_IV 

t=-0.052 

p-value = 

0.9587 

t=-

0.4318 

p-value 

= 0.668     

LH_V 

t=0.1417p-

value = 

0.8877 

t=-

0.2579p-

value = 

0.7994 

t=0.2579 

p-value 

= 0.7972   

LH_VI 

t=0.4754 

p-value = 

0.6358 

t=0.0382 

p-value 

= 0.9697 

t=0.6711 

p-value 

= 0.5044 

t=0.396    

p-value 

= 0.6932 
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Lisa 5. Korrelatsioonanalüüsi olulisuse tõenäosused 

 

Tabel 1. Korrelatsioonanalüüsi olulisuse tõenäosused (võrreldi kolme katseseeria 

(jaapani, euroopa ja segapuistu) radiaalseid juurdekasve ning vara- ja hilispuidu vahelist 

seost). 

  LHj LHj_ew LHj_lw LHe LHe_ew LHe_lw LH LH_ew LH_lw 

LHj X                 

LHj_ew 1,89E-14 X               

LHj_lw 7,46E-09 0,000349 X             

LHe 0,002447 0,01824 0,01252 X           

LHe_ew 0,09541 0,1982 0,2126 

3,55E-

15 X         

LHe_lw 9,95E-08 0,000677 1,11E-15 0,01231 0,4707 X       

LH 2,61E-11 1,84E-08 3,06E-06 

3,57E-

06 0,000111 2,00E-06 X     

LH_ew 6,69E-08 5,07E-08 0,001209 

6,11E-

08 3,30E-06 0,002425 

2,20E-

16 X   

LH_lw 1,00E-05 0,00176 6,90E-12 0,00049 0,05422 9,43E-13 

4,50E-

07 0,000411 X 

 


