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Metsaökosüsteemide majandamise planeerimisel on kasulik teada, kuidas puud reageerivad 

kliimale ning seda eriti just tänapäeval, kui aktuaalseks on muutunud nähtus nimega 

kliimamuutus. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida endises Sagadi 

metskonnas kasvavate männikute (Pinus sylvestris) radiaalset juurdekasvu ning leida 

seoseid juurdekasvu ja kliimategurite vahel. 

Töös kasutatud aastarõngaste laiused mõõdeti analüüsipulkadelt, mis koguti välitööde 

käigus endisest Sagadi metskonnast. Kliimaandmed temperatuuri ja sademete näol saadi 

Keskkonnaagentuurilt. Aastarõngalaiused ristdateeriti ja saadud tulemusi kasutati näitaasta 

analüüsis ning juurdekasvude leidmiseks. Korrelatsioonanalüüsi jaoks kasutati 

radiaaljuurdekasvuindekseid, mis saadi detrendimise teel. 

Töö tulemusena selgus, et kasvuaastale eelneva augusti sademed ning kasvuaasta jaanuari 

ja märtsi maksimaalsed temperatuurid omasid nii sambliku kui ka pohla kasvukohatüübis 

statistiliselt olulist positiivset mõju. Hilis- ja varapuidu võrdluses selgus, et esimese 

juurdekasv oli kliimateguritega statistiliselt rohkem seoses. Kasvukohatüüpidel olid ühised 

näitaastad 1940 ning 1967, kus esimene omas mõlemas negatiivset ja teine positiivset 

väärtust. Erinevate mudelitega piirkonna mändide diameetri ennustamisel tuleks 

keskmiseks eksimuseks 2-3 cm. 

Võrreldes teiste analoogsete töödega ühtisid augusti klimaatiliste tingimuste olulised 

mõjud ning mitmel korral positiivsed näitaastad 1967 ja 1980 ning negatiivsed 1940 ja 

1969. Saadud tulemusi kasutades on võimalik männikute majandamist paremini 

planeerida, kui on teada mändide kasvu reageering erinevate kuude ning perioodide 

sademetele ja temperatuurile. 

Märksõnad: Dendrokronoloogia, kliima, radiaalne juurdekasv, varapuit, hilispuit 
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In order to plan forest ecosystem management, it is useful to know how trees respond to 

climate, especially nowadays when the phenomenon called climate change has become 

topical. Thus, the aim of the present Master´s thesis is to analyse the radial growth of Scots 

pine (Pinus sylvestris) stands in the former Sagadi forest district and find the links between 

radial growth and climatic factors. 

The widths of tree rings analysed in the present study were measured on the basis of 

samples collected from the former Sagadi forest district during fieldwork. Climatic data, 

i.e. temperature and precipitation, was obtained from the Estonian Environment Agency. 

The obtained tree ring widths were crossdated and the results were used in a pointer year 

analysis and in finding increments. Radial growth indices, which were obtained via 

detrending, were used for correlation analysis. 

The results of this thesis showed that precipitation in August in the year preceding the 

growth year as well as maximum temperatures in January and March in the growth year 

had a statistically significant positive effect on both Cladina boreal heath forest site type 

and Vaccinium vitis-idaea boreal forest site type. The comparison of late and early wood 

showed that the radial growth of late wood was statistically more related to climate 

conditions. Both site types had common pointer years 1940 and 1967, whereas the former 

had negative and the latter positive value in both types. Upon predicting the diameter of 

Scots pines in this region, the average error of different models would be 2-3 cm.  

Compared to other similar works on the topic, some common results could be detected: the 

significant impacts of climatic conditions in August and, in addition, in several cases 1967 

and 1980 as positive pointer years and 1940 and 1969 as negative ones. Using the results 

obtained, it is possible to plan the management of pine stands more efficiently once it is 

known how pine growth is affected by the precipitation and temperature in different 

months and periods. 

Keywords: Dendrochronology, climate, radial growth, early wood, late wood 
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SISSEJUHATUS 

Loodust süvitsi mittetundvale inimesele võib mets esmapilgul tunduda lihtsa kooslusena, 

kus taimed saavad alguse seemnete idanemisest ning vajavad kasvuks vett, päikest, 

toitaineid ja kasv on seda parem, mida optimaalsemalt nimetatud tegureid taimede jaoks 

esineb. Tegelikult olukord nii mustvalge ei ole – puud küll kasutavad kasvuks eelpool 

kirjutatud keskkonnategureid, kuid vajadus nende järele ei ole konstantne, vaid sõltub 

mitmetest asjaoludest nagu kasvufaas, -koht, aastaaeg. Lisaks on taimede kasv mõjutatud 

ka liikidesisesest ja -vahelisest konkurentsist ning samuti häiringutest nagu raied, 

tulekahjud. Kõik nimetatud tegurid omavad puude kasvule teatud mõju, mis ajas ja ruumis 

muutub, ning seega on metsa kasvu puudutavad täpsed ennustused väga keerulised, kui 

mitte võimatud. 

 

Metsa on teadlaste poolt juba pikalt uuritud – seetõttu on lahti seletatud paljud metsa 

kasvamisega seotud protsessid ning samuti on leitud mustreid kliimategurite ja kasvu 

vahel. Kuid tänapäeval on esile kerkimas uus nähtus, mille tõttu ei pruugi leitud mustrid 

kliima ja kasvu vahel enam tulevikus kehtida. Selleks nähtuseks on kliimamuutus (climate 

change). Kliimamuutus hõlmab kogu maakera ja näiteks Eestis on perioodil 1951 kuni 

2000 temperatuur tõusnud 1,0 kuni 1,7 kraadi Celsiuse järgi (Keskkonnaülevaade 2009: 

56). Põhjamaades ennustatakse, et sademete ja temperatuuride režiimid muutuvad 

kliimamuutuse tõttu ja tagajärjeks võib olla vee kättesaadavuse vähenemine ning seega 

puude kasvu mõjutamine (Henttonen jt 2014). Eestit võib seetõttu tabada sama saatus, sest 

ollakse küllalt sarnane Põhjamaadega kliima poolest. Temperatuuri tõus ning sellest 

tingitud vee kättesaadavuse vähenemine võib kaasa tuua sagenevad põuaperioodid. 

Parasvöötme metsades on kuivus põuaperioodidel peamine tegur, mis piirab taimede kasvu 

ja produktiivsust (Churkina, Running 1998; Luyssaert jt 2010, ref. Zang 2010). Et 

tulevikus paremini metsaökosüsteemide majandamist planeerida, on teadmised puude 

reageeringust kliima mõjule tähtsad, seda eriti just põuaperioodidel (Martin-Benito jt 

2007). 

 

Käesoleva töö peaeesmärgiks ongi analüüsida endises Sagadi metskonnas kasvavate 

männikute (Pinus sylvestris) radiaalset juurdekasvu ja leida seoseid juurdekasvu ning 
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kliimategurite ehk sademete ja temperatuuri vahel. Töö käigus peaks selguma, milliste 

ajaperioodide (kuud, aastaajad) tingimused mõjutasid juurdekasvu positiivselt ja millised 

negatiivselt, kuidas oli vara- ja hilispuidu juurdekasv seotud kliimaga ning kuidas 

juurdekasv ja selle seos kliimaga on muutunud aja jooksul. Samuti peaks selguma, kuidas 

erinevad mudelid kirjeldavad antud piirkonna mändide kasvu. Analüüsis kasutatakse 

harilikku mändi, sest puuliigil on väga lai ökoloogiline amplituud, mille tõttu võib mänd 

kasvada nii kuivades paikades, liivastel pinnastel kui ka turbarabas, olles kõige laiema 

geograafilise levikuga männiliik (Ohlson 1995; Richardson, Rundel 2000, ref. Dauškane, 

Elferts 2011). Laia leviku tõttu on võimalik kõrvutada erinevate piirkondade uuringuid 

hariliku männi kohta ja leida ühiseid tunnusjooni. 

 

Töös kasutatakse endisest Sagadi metskonnast kogutud puursüdamike mõõtmisandmeid 

ehk aastarõngalaiuseid. Puursüdamikke koguti 2007. ja 2014. aastal ning viimasel aastal 

mõõdeti eraldi lisaks hilis- ja varapuit. Kliimaandmed sademete ja temperatuuride näol on 

saadud Keskkonnaagentuurilt. Juurdekasvude analüüsiks kasutatakse statistilisi meetodeid 

nagu näitaasta analüüs ning korrelatsioonanalüüs (sh libisev korrelatsioon). Vastavad 

analüüsid tehakse ka vara- ja hilispuiduga. Kasvumudelite sobivust võrreldakse 

jääkstandardhälbe ning determinatsioonikordaja kaudu. 

 

Töö algab kirjanduse ülevaatega, kus kirjeldatakse lühidalt dendroklimatoloogia ja 

dendrokronoloogia teadusharusid ja nende ajalugu ning mõningaid olulisemaid uuringuid 

Eestist ja selle lähiümbrusest. Samuti tuuakse välja erinevate allikate poolt prognoositud 

kliimamuutuse tagajärgi ja nende mõju metsade kasvule. Järgneb kasutatud materjalide ja 

seejärel töö metoodilise osa kirjeldus, kus seletatakse lahti erinevad etapid nagu väli- ja 

labortööd, ristdateerimine, statistilised meetodid. Pärast metoodika kirjeldust tuuakse välja 

tulemused ja arutelu nende üle ning seejärel esitatakse kokkuvõte. Töö lõppeb kasutatud 

kirjanduse loetelu ja lisadega, mis on autori arvates vajalikud käesoleva uuringu paremaks 

mõistmiseks. 

 

Käesoleva töö autor soovib avaldada tänu Keskkonnaagentuurile kliimaandmete ja Vivika 

Kängsepale ning Sandra Metslaidile välitöödel abistamise eest. Samuti esitatakse 

tänusõnad Maris Hordole, kes aitas välitöödel ning oli käesoleva töö juhendajaks. 
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1. ÜLEVAADE 

1.1. Dendrokronoloogia ja -klimatoloogia 

Teatavasti on paljudel puuliikidel võimalik eristada aastarõngaid. Rõngad on eristatavad 

seoses puu anatoomia muutustega puhkeperioodi tõttu, mida põhjustab enamasti iga-

aastane aastaaegade vaheldumine ehk temperatuuri, päeva pikkuse või sademete hulga 

varieerumine (Introduction to ... 2015). Paljud puud, näiteks okaspuud, alustavad üldiselt 

aastast kasvu suurte ja heledavärviliste rakkudena, mida kutsutakse varapuiduks 

(earlywood) ning lõpetavad kasvuaasta väikeste ja tumedavärviliste rakkudena, mida 

kutsutakse hilispuiduks (latewood) (Introduction to ... 2015). Tänu ülaltoodud anatoomia 

muutustele on teadlastel võimalik lihtsasti eristada erinevaid kasvuaastaid ning samuti 

hilis- ja varapuitu. Puude aastarõngaid uurib teadusharu nimega dendrokronoloogia ja 

lisades uuringutesse kliimategurid, tegeletakse dendroklimatoloogiaga. 

Dendroklimatoloogia olemuseks võib lugeda statistiliste suhete leidmist puude 

aastarõngaste laiuste ning kliimategurite vahel (Lõhmus 1992a). 

 

Võrreldes teiste teadustega, võib dendrokronoloogiat pidada nooreks teadusharuks, kus on 

paljud tahud veel uurimata (Speer 2010: 28). Kuigi dendrokronoloogia isaks peetakse 

Leonardo da Vincit, kes juba rohkem kui 500 aastat tagasi mõistis suhet kliima ja 

aastarõngalaiuste vahel, siis laialdasem teaduslik arusaam tekkis alles mitmeid sajandeid 

hiljem (Timonen 1995; Worbes 2004). Ameerikas peetakse aastarõngaste süstematiseeritud 

uuringute alustajaks astronoomi Andrew Ellicott Douglass`i, kes oli huvitatud päikese 

aktiivsuse ja mandrilise kliima vahelisest seosest (Methods of ... 1990). Kuna salvestatud 

kliimaandmete jada oli liiga lühike võrreldes päikese aktiivsuse kirjetega, lootis ta puu 

kasvust tuletada varasema piirkonna kliima. Douglass alustas oma uuringuid 1901. aastal 

ning kasvukõveraid kõrvutades märkas ta sarnast mustrit paksude ja peenikeste 

aastarõngaste näol erinevatel puudel, mis pärinesid samast ajaperioodist, pannes sellega 

aluse põhilisele printsiibile aastarõngaste uurimises ehk ristdateerimisele (crossdating) 

(Methods of ... 1990). 1937. aastal avati Douglass`i poolt Arizona Ülikoolis maailma 

esimene laboratoorium puu aastarõngaste uurimistöödeks (Speer 2010: 28). 
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Lääne-Euroopas mõõtis 1880ndatel hollandlasest metsnik Kapteyn tammesid (Quercus) ja 

ristdateeris neid, luues mitmeid sajandeid tagasi ulatuvaid kronoloogiaid, kuid alles 

1940ndatel loodi sakslasest metsabotaaniku Huber`i poolt põhialus meetodi edasiseks 

arenguks ja süstemaatiliseks rakendamiseks Euroopas (Methods of ... 1990). Erinevalt 

Douglass`ist leidis Huber, et ei ole piisav toetuda ainult kitsastele aastarõngastele 

dateerides, vaid kõikidele rõngalaiustele ning võttis kasutusele statistilise sarnasustesti, et 

toetada visuaalset ristdateerimist (Methods of ... 1990). Huber`it võib seega pidada 

statistilise ristdateerimise loojaks. 

 

Vastupidiselt Lääne-Euroopale tekkis Ida-Euroopas dendrokronoloogia 

dendroklimatoloogiast, kus esimese märkimisväärse dendroklimatoloogilise töö viis läbi 

Shvedov 1882. aastal Odessas kasvava kahe hariliku robiinia (Robinia pseudoacacia) 

põhjal ning tõestas, et antud piirkonnas aastarõnga laius sõltus suurel määral iga-aastastest 

sademetest ning kitsamad rõngad tekkisid väga kuivadel aastatel (Methods of ... 1990). 

Veelgi enam, Shvedov esitas aastarõngaste laiuste perioodilisuse (kitsad rõngad kordusid 

regulaarselt kolme kuni üheksa aastaste intervallidena) põhjal põudade ennustuse, mis 

osutus õigeks, seega Shvedov demonstreeris oma tööga, et dendroklimatoloogiliste 

meetoditega on võimalik rekonstrueerida mineviku ja tuleviku klimaatilisi tingimusi 

(Methods of ... 1990). 

 

Võrreldes eespool toodud näidetega, on Eestis dendrokronoloogiliste uurimistöödega 

alustatud tunduvalt hilisemal perioodil. Teadaolevalt hakkas esimesi dendrokronoloogilisi 

uuringuid Eestis läbi viima Kalvi Aluve, kes 1970ndatel alustas aastarõngaste mõõtmist ja 

dateerimist ajaloolistelt hoonetelt, et täpsustada ehitistes kasutatud palkide raiumise aastat. 

(Hordo 2012; Lahkunud on ... 2009). 1970ndal aastal alustasid samuti Alar Läänelaid ja 

Viktor Masing rabamännikute ja kliimategurite vahelisi uuringuid (Hordo 2012). Erich 

Lõhmus (1992b) lõi esimese dendrokronoloogilise skaala kogu Eesti männikute kohta, 

kasutades perioodil 1975-1987 kogutud juurdekasvuproove 36st metskonnast. Hariliku 

männi ja kliimategurite vahelisi seoseid on samuti uurinud Henn Pärn erinevatel maastikel 

(2002, 2004, 2008), pannes rõhku näiteks ajalisele varieeruvusele ja stressitingimuste 

mõjule (Pärn, ref. Hordo 2012). 

 

Uuematest uurimustest dendrokronoloogia vallas tasuks esile tõsta Maris Hordo (2011, 

2012, 2014) töid. 2011. aastal kaitstud filosoofiadoktori kraadi taotlemise väitekirjas uuris 
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ta dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamist puistu kasvukäigu modelleerimisel. 2012. 

aastal valminud aruande „Puistus toimunud häiringute tuvastamine dendrokronoloogiliste 

meetoditega“ eesmärgiks oli koostada metoodika ja testida statistilisi meetodeid eelnevalt 

esinenud metsahäiringute tuvastamiseks. Värskemais töös (Henttonen jt 2014) uuris Hordo 

koos Soome kolleegidega hariliku männi radiaalse juurdekasvu erinevust temperatuuri, 

sademete ja pinnasevee sisalduse suhtes mööda Soome ja Eesti laiuskraadi gradienti, 

millest selgus, et vee kättesaadavus ning kuivus mõjutavad samuti puude kasvu kõrgetel 

põhjalaiuskraadidel. Samuti on Hordo koostanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

rahastamisel männikute, kuusikute ja kaasikute üldistatud kronoloogiad ka kaasaja kohta 

(Hordo 2012). 

 

Samuti on käesoleva töö autor uurinud kliima ja juurdekasvu vahelisi seoseid 2013. aastal 

valminud bakalaureusetöös „Häiringute mõju puude radiaalsele juurdekasvule Põhja-Eesti 

männikutes“, millest selgus, et radiaalset juurdekasvu mõjutasid statistiliselt positiivselt 

kasvule eelneva aasta juuni keskmine temperatuur ning samuti kasvuaasta ja sellele 

eelneva augusti sademed (Kivimaa 2013). Vastupidise toimega mõjus juurdekasvule 

eelneva aasta augusti keskmine temperatuur. Käesolevat uurimistööd võib pidada 

ülalnimetatud bakalaureusetöö täienduseks ja edasiarenduseks. 

 

 

1.2. Kliimamuutus 

Maa keskmine temperatuur on viimase 150 aasta jooksul tõusnud 0,8 kraadi Celsiuse järgi 

ning prognooside põhjal tõuseb tulevikus veelgi (Kliimamuutused 2014). USA 

kosmoseagentuuri (NASA) ning rahvusliku ookeani ja atmosfääri administratsiooni 

(NOAA) teadlaste poolt valminud analüüsi tulemusel selgus, et 2014. aasta keskmine 

õhutemperatuur oli kõrgeim, mis alates 1880. aastast arvutatud on (Cole ja McCarthy 

2015). Kui tugineda NOAA ja NASA andmestikule, siis on aasta keskmine 

õhutemperatuur ületanud pikaajalist keskmist temperatuuri juba viimased 37 aastat (2014. 

aasta ... 2015). 

 

Kliimamuutusega kaasnevad nähtused on meretaseme tõus liustike ja jää sulamise tõttu, 

ekstreemsete ilmastikuolude nagu tormide ja kuumalainete sagenemine, ökosüsteemide 

muutumine, haiguste levimine jne (Keskkonnaülevaade ... 2014). Lisaks kahjulikule 
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mõjule inimese tervisele, on kliimamuutus lisakoormuseks ökosüsteemidele, kuna paljud 

liigid peavad levima uutesse piirkondadesse, mõjutades sellega ebasoodsalt 

põllumajandust, metsandust ja ka teisi eluvaldkondi (Keskkonnaülevaade ... 2014). 

 

Ühe teooria kohaselt mõjutab kliimamuutus Eestit sademete hulga suurendamisega, 

temperatuuri tõusmisega ning üleujutusohu tekkimisega (Keskkonnaülevaade ... 2014). 

Antud teooriat toetavad osaliselt ka Eesti keskmise õhutemperatuuri ja sademete hulga 

tõusvad trendijooned viimastel aastakümnetel (joonised 1.1 ja 1.2). 

 

 

Joonis 1.1. Keskmine õhutemperatuur Eestis ja selle trend aastail 1961-2008. Allikas: 

(Keskkonnaülevaade 2009) 

 

Jooniselt 1.1 on selgelt näha, et uuritava perioodi jooksul on keskmine temperatuur 

mitmeid kordi langenud alla 4 kraadi, kuid viimase 20. aasta jooksul on temperatuur 

pidevalt ületanud 4 kraadi ning viimase 10. aasta jooksul pidevalt ka 5 kraadi. Joonisel 1.2 

olevatest andmest selgub, et ka sademete hulgad on uuritaval perioodil tõusva trendiga, 

kuid vähem tõusvas joones võrreldes temperatuuriga. Eriti sademeterohked on olnud just 

viimased 6 aastat. 
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Joonis 1.2. Keskmine sademete hulk Eestis ja selle trend aastail 1961-2012. Allikas: 

(Keskkonnaülevaade ... 2014) 

 

Uuemate andmete põhjal temperatuuri tõus küll esineb Eestis, kuid sademete hulga 

suurendamist teadlased ei kinnita, kinnitatakse aga talve muutumist soojemaks (Kuidas 

mõjutavad ... 2014).  

 

Tõenäoliselt inimtegevuse tõttu muutunud kliimat ja selle tagajärgi on võimalik vaadelda 

nii mulla tunnusjoontes kui ka puude kasvus (Timonen 1995). Paljud 

dendroklimatoloogilised uuringud on näidanud, et kliima seletab ära suhteliselt suure osa 

muutlikkusest aastarõngaste laiustes (Fritts 2001, ref. Dauškane, Elferts 2011).  Ühe 

teooria kohaselt kliimamuutuse tõttu puude kasv alguses suureneb ebanormaalselt ja hiljem 

väheneb suuremal või vähemal määral (Timonen 1995). Tõendeid seletamatu juurdekasvu 

suurenemisest on leitud näiteks Saksamaalt, Rootsist ja Prantsusmaalt ning pikaajaline 

kasvav trend 20. sajandil on registreeritud Soome metsades (Briffa 1992, ref. Timonen 

1995). Nüüdseks ollakse arusaamal, et muutused kliimatingimustes võivad 

märkimisväärselt mõjutada metsa produktiivsust piirkondlikul tasemel (Houghton jt 2001, 

ref. Nabeshima jt 2010). Kliimamuutuste mõju heaks indikaatoriks on Jaagus jt andmetel 

(2002) ka elusloodus, eriti just elustiku fenoloogilised nähtused, kus väikestest, inimestele 

tavaliselt märkamatutest temperatuurimuutustest tulenevad suured muutused 

üleminekuaastaaegade alguskuupäevades. Samade autorite sõnul ilmnevad mõnekraadised 

õhutemperatuuri kõikumised selgemalt pigem kevadel ja sügisel, sest siis on muutused 

lume sulamise, vee külmumise ja taimede tärkamise erinevuse näol paremini märgatavad 

ning seetõttu võib loodust pidada tähtsaks tõendusmaterjaliks kliimamuutuste mõju 

uurimisel. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Kasutatud materjalide kirjeldus 

2.1.1. Puursüdamikud 

Käesoleva magistritöö puursüdamike aastarõngaste andmed on kogutud harilikelt 

mändidelt (Pinus sylvestris) Lääne-Viru maakonnast Vihula vallast endisest Sagadi 

metskonnast puistu kasvukäigu püsiproovitükkide ümbrusest, et mitte kahjustada 

proovitükkidel kasvavaid puid (joonis 2.1). 

 

 

Joonis 2.1. Puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustik Eestis. Punane ring tähistab 

piirkonda, kust käesoleva töö jaoks koguti analüüsipulgad. Allikas: (ForMIS & Maa-amet) 

 

Puursüdamikud koguti püsiproovitükkidelt kahel erineval aastal – 2007 ning 2014. 

Esimesel aastal võeti südamikud 20-lt proovitükilt, teisel aastal 10-lt. 2007. aasta 

proovitükkidest kuulusid 18 sambliku ja 2 pohla kasvukohatüübi puistutesse ning 2014. 

aasta vastavad näitajad olid 6 ja 4. Teisel aastal kogutud puursüdamikest asusid 2 
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proovitükkidel, mida 2007. aastal ei kasutatud, ülejäänud ühtisid. Tabelis 1.1 on välja 

toodud kogutud andmeid iseloomustavad näitajad sambliku ja pohla kasvukohatüüpide 

lõikes. 

 

Tabel 1.1. Andmete iseloomustus kasvukohatüüpide kaupa 

Kasvukohatüüp Proovitükkide 

arv 

Puude arv 
Seeria pikkus, a Keskmine 

pikkus, a 
2007 2014 

Sambliku 18 135 72 228 85 

Pohla 4 15 48 80 73 

 

Kokku saadi sambliku kasvukohatüübis andmeid 207 ning pohlas 63 puu kohta. Sambliku 

tüübis oli aastarõngalaiustest moodustatud põhiseeria pikkuseks 228 aastat ning 

keskmiseks 85 aastat, pohlas olid vastavad näitajad 80 ja 73. 

 

 

2.1.2. Kliimaandmed 

Töös kasutatud kliimaandmed on saadud Keskkonnaagentuurilt ning sisaldavad endas 

Kunda rannikujaama poolt mõõdetud õhutemperatuuri ja sademete andmeid. Kunda 

rannikujaama poolt mõõdetud andmeid kasutatakse seetõttu, et tegemist on ühe lähima 

jaamaga uuritavatele püsiproovitükkidele, mis salvestab nii õhutemperatuuri kui sademeid. 

Joonisel 2.2 on esitatud kuude keskmised temperatuurid (perioodi 1947-2014 andmetel) 

ning sademete summad (perioodi 1975-2014 andmetel).  
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Joonis 2.2. Kunda rannikujaama poolt mõõdetud keskmine õhutemperatuur ja sademete 

summa kuude kaupa (ristkülik näitab 25% ja 75% kvantiile (kvartiilhaare); tume joon 

ristkülikus on mediaan; punktiirjooned tähistavad andmete ulatust; üksikud ringid on 

erindid) 

 

Ülaltoodud jooniselt selgub, et uuritavas piirkonnas on detsembris, jaanuaris, veebruaris ja 

märtsis keskmine temperatuur miinuspoolel. Kõige soojem kuu on vaadeldaval perioodil 

olnud juuli ning kõige külmem veebruar. Sademete rohkuse poolest on esikohtadel august 

ja juuli ning kõige sademetevaesemad on olnud veebruar ja märts. Vaadeldava piirkonna 

minimaalsed ja maksimaalsed temperatuurid on välja toodud joonisel 2.3. 
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Joonis 2.3. Kunda rannikujaama poolt mõõdetud minimaalne ja maksimaalne 

õhutemperatuur kuude kaupa perioodi 1947-2014 kohta (ristkülik näitab 25% ja 75% 

kvantiile (kvartiilhaare); tume joon ristkülikus on mediaan; punktiirjooned tähistavad 

andmete ulatust; üksikud ringid on erindid)  

 

Kui keskmise temperatuuri arvutamiseks kasutada ööpäeva jooksul mõõdetud külmimat 

temperatuuri, siis kuuluvad miinuspoolele ka aprilli ja novembri keskmised näitajad. 

Maksimaalset temperatuuri vaadeldes selgub, et alla 0 kraadi on ainult jaanuari ja 

veebruari keskmised näitajad. Joonisel 2.4 on esitatud aastate lõikes keskmised, 

maksimaalsed ja minimaalsed temperatuurid ning sademete summad. 

 

 

Joonis 2.4. Kunda rannikujaama poolt mõõdetud keskmised, maksimaalsed ja minimaalsed 

õhutemperatuurid ning sademete summad aastate lõikes perioodi 1947-2013 kohta 
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Jooniselt 2.4 selgub, et keskmine temperatuur on vaadeldaval perioodil jäänud 7,3 ja 3,2 

kraadi, ööpäevane maksimaalne temperatuur 17,6 ja 8,7 kraadi ning minimaalne 

temperatuur 3,1 ja -6,9 kraadi vahele. Sademete summad on kõikunud vahemikus 862 ja 

335 mm. Kõige kõrgem keskmine temperatuur oli aastal 1989 ning madalaim 1987. 

Sademete poolest oli rikkaim aasta 1981 ning vaeseim 1964. Joonisel 2.5 on eraldi välja 

toodud uuritava perioodi keskmised temperatuurid ja sademed ning nende trendijooned. 

 

 

Joonis 2.5. Kunda rannikujaama poolt mõõdetud keskmine temperatuur ning sademete 

summad aastate lõikes ning nende trendijooned  

 

Sarnaselt Eesti keskmise õhutemperatuuri ja sademete trendidele (vt joonis 1.1 ja 1.2) on 

ka Kundas trendijooned positiivse tõusuga. Kui Eestis ei olnud keskmine temperatuur 

langenud alla 5 kraadi 10 aastat, siis Kundas on vastav näitaja lausa 17 aastat. 

 

Lisas 1 on eraldi välja toodud aastate 1947-2013 lõikes erinevate ajaperioodide (talv, 

kevad, suvi, sügis, mai kuni august, mai kuni juuni, juuni kuni august, kasvuaastale eelnev 

september kuni kasvuaasta august) keskmised temperatuurid ja sademete summad ning 

kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti kohta ka temperatuuride summad. 
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2.2. Välitööd 

Käesolevas töös kasutatud andmed aastarõngaste laiuste kohta mõõdeti puursüdamikelt, 

mis koguti 2007. ja 2014. aastal välitööde käigus. 2007. aastal teostasid töid Hordo ja 

Metslaid ning 2014. aastal Hordo, Kängsepp ning antud töö autor. Puursüdamike kogumise 

metoodiline pool oli mõlemal aastal üldjuhul sama, vaid 2007. aastal koguti igalt 

proovitükilt vähem puursüdamikke. 

 

Järgnevalt kirjeldatakse 2014. aasta välitööde läbiviimist, sest käesoleva töö autor osales 

just seal. Enne välitöödele minekut tutvuti kaardimaterjalidega ning proovitükkide 

andmetega. Valiti välja 10 proovitükki, mis kirjeldaksid antud piirkonda paremini. Igal 

proovitükil puuriti puid ala tsentrist nelja põhilise ilmakaare suunas. Seejuures liiguti 

mändide valikul proovitükkidest väljapoole, et mitte puurida tähistatud puid. Üldiselt 

puuriti igas ilmakaares kolme mändi, seega proovitükil kokku 12 puud. Analüüsitava puu 

valikul lähtuti kahest kriteeriumist – puu pidi olema kahjustumata ning piisava läbimõõdu 

ja kõrgusega, et esindaks esimest rinnet. Puursüdamikud võeti juurekaelast 1,3 meetri 

kõrguselt (vt joonis 2.6). 

 

 

Joonis 2.6. Mändide puurimine juurdekasvupuuriga 1,3 meetri kõrguselt 
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Värskelt võetud puursüdamik asetati seejärel kõrre sisse, et vältida selle purunemist. 

Kõrrele märgiti ilmakaare suund proovitüki tsentrist, puu number ning diameeter, mis 

mõõdeti samuti 1,3 m kõrguselt. Kui väljavalitud puu oli piisavalt väikse diameetriga, et 

puurida ühe korraga läbi puu, siis võeti puult ainult üks puursüdamik. Jämedamate 

mändide puhul tehti kaks puurimist vastaskülgedelt. Seetõttu oli võimalik hiljem iga 

analüüsipuu kohta saada kahes suunas aastarõngaste laiuste väärtused. Kui ühelt 

proovitükilt said pulgad kogutud, võeti need kokku ning märgiti juurde kuupäev ja 

proovitüki number. 

 

 

2.3. Labortööd 

Pärast puursüdamike kogumist mõõdeti need hiljem LINTAB mõõtmislaua abil Eesti 

Maaülikoolis. Käesoleva töö autor teostas ainult 2014. aasta proovide mõõtmist.  LINTAB 

koos TSAP-Win programmiga on hea lahendus, et mõõta ja teha esmaseid analüüse 

aastarõngaste kohta (vt joonist lisas 2). 

 

Enne mõõtmislauale asetamist tuli proovid ette valmistada. Pärast paarkümmend minutit 

vees ligunemist olid analüüsipulgad piisavalt pehmed, et need ühest küljest lamedaks 

lõigata. Lõikamise põhjus oli lihtne – lamedalt ja puhtalt pinnalt, mis on ettevalmistatud, 

on kergem aastarõngaste piirjooni eristada. Vajadusel, kui rõngaid oli halb eristada, 

töödeldi pulki veel liivapaberi ja kriidiga. 

 

Mõõtmist alustati viimasest, koore vastas olevast aastarõngast ning liiguti edasi säsi 

suunas. Aastarõngad mõõdeti 0,01 mm täpsusega ning 2014. aasta proovidelt mõõdeti 

eraldi hilis- ja varapuit. 2007. aasta proovidel mõõdeti ainult aastarõnga laius. Kuna puu 

viimane kasvuaasta oli teada, siis sai iga aastarõnga laiuse seostada konkreetse aastaga. 

Pärast ühe puu analüüsipulkade mõõtmist sai vastavaid tulemusi omavahel kohe võrreldud 

ning aastarõngaste arvu erinevuse puhul mõõtmist korratud. Tulemuste sobivuse korral 

andmed salvestati ning kahel erineval aastal samadelt proovitükkidelt mõõdetud laiused 

ühendati. 
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2.4. Andmete töötlemine 

Andmete töötlemine algas ristdateerimisega, mille eesmärgiks on igale aastarõngalaiusele 

täpse kasvuaasta määramine ning selleks kõrvutatakse mitmeid aastarõngalaiuste ridu. 

Käesolevas töös tehti esmane ehk visuaalne ristdateerimine TSAP-Win programmiga ning 

statistiline COFECHA (Holmes 1983) tarkvara abil. Esmane ristdateerimine sisaldas endas 

aastarõngalaiuste ridade visuaalset vaatlemist ja võrdlemist ning vajadusel korrektuuride 

tegemist. Statistiline ristdateerimine viidi läbi COFECHA-ga, mis on aastarõngaste 

kronoloogiate kvaliteedi ja mõõtmise täpsuse kontrollimiseks mõeldud programm (User 

Guide ... 2008). Programmi abiga loodi iga proovitüki kohta aastarõngaste seeriaid 

kasutades peakronoloogia ja seejärel võrdles COFECHA iga seeriat eraldi 

peakronoloogiaga. Seejuures jagati kontrolli käigus iga aastarõngaste seeria 50-aastasteks 

lõikudeks, mis olid üksteise suhtes 25-aastase nihkega (Henderson ja Grissino-Mayer 

2009). Tänu lõikude moodustamisele oli võimalik eristada, kas seeria algus, lõpp või 

keskosa ei korreleerunud peakronoloogiaga. Halvasti korreleeruvatele seeriatele tehti 

vajalikud korrektuurid. 

 

Samuti arvutatakse COFECHA poolt aastarõngaste seeriate kohta erinevaid statistilisi 

näitajaid nagu keskmine tundlikkus, keskmine autokorrelatsioon ning seeriate vaheline 

korrelatsioon. Keskmine tundlikkus näitab aastarõngaste laiuste muutust aastast aastasse 

ning omaks väärtust null, kui aastarõngaste laiused oleksid samad (Speer 2010). Keskmine 

autokorrelatsioon näitab eelneva kasvuaasta mõju vaadeldava aasta kasvule ehk 

korrelatsiooni vastavate aastarõngaste vahel (User Guide ... 2008). Seeriate vaheline 

korrelatsioon määrab ära kronoloogiate usaldusväärsuse, sest näitab seeriate vahel sarnaste 

signaalide tugevust ehk ühiste väliste tegurite mõjusid (User Guide ... 2008). 

 

Pärast ristdateerimist aastarõngaste laiused koondati kasvukohatüüpide kaupa ning saadud 

tulemusi kasutati näitaasta analüüsis ning juurdekasvude leidmiseks. Korrelatsioonanalüüsi 

jaoks kasutati radiaaljuurdekasvuindekseid, mis saadi detrendimise teel. 

 

Detrendimise eesmärgiks on eemaldada müra ehk puu vanusest sõltuv trend ning teised 

pikaajalised varieeruvused (Speer 2010). Puu vanusest sõltuva trendi olemus on lihtne – 

tüve suuruse ning puu vanuse suurenemisega ajas vähenevad järk-järgult aastarõngaste 

laiused (Biondi ja Qeadan 2008). Sellist trendi omavate andmete kasutamise korral ei oleks 
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korrelatsioonanalüüsi tulemused õiged, sest ilmselgelt hakkavad suurema kasvuga 

algusaastad analüüsi mõjutama. Puu vanusest tuleneva trendi eemaldamiseks on mitmeid 

võimalusi, kuid käesolevas töös kasutati selleks modifitseeritud negatiivse 

eksponentsiaalse kõvera meetodit (modified negative exponential curve method). Speer`i 

(2010) andmetel on vastav meetod kõige konservatiivsem standardiseerimise tehnika ning 

on oma olemuselt deterministlik, mis tähendab, et meetodis järgitakse puu kasvumudelit. 

Meetod põhineb eeldusel, et täiskasvanud puu aastane kasvumäär kõigub ümber kindla 

taseme, mis on väljendatud konstantse rõnga laiusena (Biondi ja Qeadan 2008). 

Modifitseeritud negatiivse eksponentsiaalse kõvera matemaatiline valem on järgmine 

(Fritts 1976, ref. Biondi ja Qeadan 2008): 

          ,                 (2.1) 

kus wt on rõnga laius aastal t; 

      a – rõnga laius algusaastal (kui k väärtus on tühine); 

      b – rõngalaiuse vähenemise kalle; 

      k – minimaalne rõnga laius, mis on asümptootiliselt hinnatud suurtele t väärtustele. 

Valemi abil leiti iga kasvuaasta kohta loodetud kasv (wt) ning reaalse ja loodetud kasvu 

jagamisel tekkisid dimensioonitud aastarõngalaiuste indeksid (Bunn 2008). 

 

Enne korrelatsioonanalüüsi tegemist tuleks eemaldada ka autokorrelatsioon ehk indeksite 

sõltuvus üksteisest. Selleks viidi läbi autokorrelatsiooni eemaldamise protsess 

(autoregressive process) ning seejärel tekkinud jääkidest moodustati jääkide 

peakronoloogia (residual chronology), mida kasutati edasiseks kliimaanalüüsiks. 

 

 

2.5. Andmete analüüs 

Näitaasta analüüsi (pointer year analysis) eesmärgiks oli leida erinevate aastarõngalaiuste 

seeriatest sarnaseid signaale ehk aastad, mil paljudes seeriates esines samaaegselt 

märkimisväärselt suurem või väiksem kasv võrreldes eelmise kasvuaastaga. Eelmainitud 

signaale võivad tekitada erinevad stressisündmused nagu põuased suved, pikaajalised 

üleujutused, putukate rünnakud, ebatavalised külmad kevadel jne (Worbes 2004). 

Näitaastate leidmiseks kasutati Becker`i algoritmi, mis baseerub suhtelise radiaalse 

juurdekasvu varieeruvuse arvutamisel, milleks võrreldakse iga seeria rõnga laiust eelneva 

kasvuaasta rõnga laiusega, ning nende variatsioonide suuruse ja märgi seeriatevahelisel 
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võrdlusel (Calculates Pointer ... 2015). Näitaastateks loeti aastad, mil rohkem kui 80% 

aastarõngastest olid vähemalt 10% laiemad või kitsamad kui eelmisel kasvuaastal (Becker 

jt 1994). Leitud näitaastad üritati seostada keskmisest erineva sademete hulga või 

temperatuuriga antud aastal. Lisaks võrreldi saadud tulemusi teiste autorite näitaastatega 

Põhja-Eesti kohta. 

 

Jääkide peakronoloogiat ning Kunda kliimaandmeid kasutades viidi läbi 

korrelatsioonanalüüs (correlation analysis) ning perioodide kaupa ka libisev 

korrelatsioonanalüüs (moving response) – nende eesmärkideks oli leida seoseid 

kliimategurite ning radiaalse juurdekasvu vahel. Korrelatsioonanalüüsis kasutati Pearsoni 

korrelatsiooni hinnanguid, mis arvutati aastarõngaindeksite ning kliimategurite kaudu. 

Seos hinnati oluliseks, kui keskmine koefitsiendi väärtus (P=0,05) oli suurem kui pool 

vahemikku 97,5 ning 2,5 kvantiilide vahel (Biondi ja Waikul 2004, ref. Zang ja Biondi 

2013). Kasvu ja kliimategurite vaheliste suhete stabiilsuse uurimiseks kasutati libisevat 

korrelatsiooni, kus uuritav ajavahemik jagati võrdseteks perioodideks ning igal perioodil 

arvutati eraldi suhte olulisus (Zang ja Biondi 2013). Analüüsides uuriti lisaks ka vara- ja 

hilispuidu seoseid kliimaga. 

 

Viimase osana arvutatakse mõlema kasvukohatüübi kohta puude diameetrite väärtused 

vanuste lõikes ning esitatakse graafiliselt iga puu jämeduse kasv. Artur Nilson koostas 

1960. aasta Suure-Jaani Metsamajandi metsakorralduse takseerkirjelduste põhjal puistute 

diameetri, kõrguse, tagavara ja teiste tunnuste tingkeskmised read vanuse järgi, rühmitades 

puistuid erinevate kombinatsioonide põhjal, sealhulgas kasvukohatüüpide kaudu (Sibul jt 

2014). Hiljem andmeread siluti funktsiooniga Hossfeld IV ning lähendite parameetritele 

leiti hinnangud (Sibul jt 2014: 228-229). Käesoleva töö andmeread siluti sama 

funktsiooniga ning saadud hinnanguid võrreldakse kasvukohatüüpide kaupa Nilsoni 

andmeridade hinnangutega, et leida, kas funktsiooniga on võimalik diameetri väärtust 

arvutada suvalises vanuses võimalikult täpselt ka Sagadi piirkonnas. Lisaks võrreldakse 

Hossfeld IV ja Andres Kiviste (1997) puistute vanuseridade mudelit ning samuti ka 

mõningaid teisi lihtsamaid mudeleid. Nilsoni ja käesoleva töö autori andmete võrdluses 

kasutatakse nii koorega kui ka kooreta diameetrite väärtusi, teiste mudelite puhul ainult 

ilma kooreta diameetrit. Kuna välitööde käigus mõõdeti diameeter koos koorega, siis tuleb 

teiste mudelite puhul koore protsent maha lahutada. Hetkel on koore paksuse valem A. 

Simsi poolt väljatöötamisel ja seetõttu võeti antud töös koore protsendiks kirjandusest 
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leitud 13% (Östlin 1963, ref. Elfving ja Tegnhammar 1996). Lõpus peaks selguma, kas 

lihtsamad võrrandid suudavad piirkonna mändide radiaalset kasvu paremini või halvemini 

kirjeldada võrreldes Hossfeld IV ja Kiviste mudeliga. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Statistilised näitajad 

Aastarõngalaiuste ning indekseeritud seeriate omavahelisi suhteid on võimalik 

iseloomustada erinevate näitajate abil. Tabelis 3.1 on välja toodud olulisemad statistikud 

nii laiuste kui ka indeksite seeriate kohta proovitükkide kaupa. 

 

Tabel 3.1. Proovitükkidelt võetud puursüdamike aastarõngalaiuste ning detrenditud 

seeriate (indeksread) statistilised näitajad 

   Aastarõngalaiuste seeriad  Indeksseeriad 

Kasvukohatüüp
 

   Proovitükk
 

MS
 

AC
 

IR
 

Glk
 

MS
 

Gini
 

Eps
 

    Sambliku 1074 0,252 0,713 0,769 0,709 0,249 0,477 0,812 

 1077 0,257 0,661 0,511 0,627 0,217 0,488 0,854 

 1091 0,203 0,606 0,631 0,720 0,173 0,494 0,856 

 1093 0,227 0,877 0,347 0,550 0,273 0,365 0,821 

 1094 0,202 0,903 0,436 0,576 0,229 0,405 0,792 

 1103 0,213 0,717 0,485 0,609 0,185 0,630 0,926 

 1104 0,213 0,687 0,596 0,642 0,226 0,648 0,957 

 1110 0,208 0,656 0,645 0,657 0,211 0,645 0,957 

 1111 0,225 0,708 0,625 0,647 0,191 0,640 0,955 

 1113 0,233 0,572 0,622 0,686 0,224 0,489 0,864 

 1114 0,265 0,657 0,697 0,706 0,301 0,635 0,962 

 1115 0,239 0,783 0,478 0,615 0,209 0,490 0,722 

 1116 0,233 0,773 0,702 0,725 0,281 0,491 0,875 

 1117 0,230 0,629 0,627 0,666 0,280 0,495 0,811 

 1118 0,238 0,744 0,653 0,687 0,250 0,491 0,800 

 1120 0,263 0,638 0,735 0,723 0,277 0,645 0,974 

 1121 0,265 0,722 0,522 0,654 0,259 0,496 0,867 

 1122 0,224 0,612 0,474 0,612 0,250 0,488 0,745 

       Pohla 1092 0,206 0,570 0,533 0,599 0,245 0,636 0,909 

 1112 0,195 0,718 0,584 0,636 0,197 0,644 0,943 

 1079 0,213 0,826 0,600 0,663 0,195 0,603 0,954 

 1080 0,213 0,774 0,541 0,613 0,175 0,597 0,916 

Sambliku keskmine 0,233 0,703 0,586 0,656 0,238 0,528 0,864 

Pohla keskmine 0,207 0,722 0,565 0,628 0,203 0,620 0,931 

MS – keskmine tundlikkus; AC – keskmine autokorrelatsioon; IR – aastarõngaste seeriate 

vaheline korrelatsioon; Glk – kooskõla aastarõngaste seeriate vahel; Gini – indekseeritud 

seeriate vaheline ebavõrdsus; Eps – valimi signaal 
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Aastarõngalaiuste seeriate keskmised tundlikkused varieeruvad vahemikus 0,195 kuni 

0,265. Sambliku kasvukohatüübiga proovitükkidel on vastav näitaja keskmiselt 0,233 ning 

pohlal 0,207. Järelikult on aastarõngaste laiuste suhtelised erinevused aastate lõikes 

küllaltki väikesed, mille tõttu peaksid puudele mõjuvad välismõjud paremini silma 

hakkama. Uuritavatel aladel on pohla kasvukohatüübiga proovitükkidel rohkem 

identsemad aastarõngaste laiused võrreldes sambliku kasvukohatüübiga. 

 

Keskmine autokorrelatsioon peegeldab eelneva kasvuaasta mõju antud aasta kasvule  

(Fritts 1976, ref. Martin-Benito jt 2007) ning uuritavatel seeriatel varieeruvad näitajad 

vahemikus 0,570 kuni 0,903. Sambliku kkt-s on keskmine autokorrelatsioon 0,703 ning 

pohlal natuke suurem – 0,722. Kliimauuringuteks on vajalik võimalikult väike 

autokorrelatsioon, seetõttu kasutatakse kliima ja aastarõngaste vaheliste suhete leidmiseks 

jääkide kronoloogiat, kust on autokorrelatsioon eemaldatud (User Guide ... 2008). 

 

Aastarõngaste seeriate vaheline korrelatsioon näitab kronoloogiate vaheliste sarnaste 

signaalide tugevust (User Guide ... 2008) ning näitaja varieerub uuritavatel seeriatel 

vahemikus 0,347 kuni 0,769. Sambliku kkt-ga proovitükkidel on seeriatevaheline 

korrelatsioon 0,586 ning pohlal 0,565, mille tõttu on esimese kasvukoha kronoloogiad 

natuke suurema usaldusväärsusega. 

 

Kooskõla aastarõngaste seeriate vahel (Gleichläufigkeit) näitab erinevate puude 

aastarõngaste seeriate sarnasust, kus põhimõtteks on trendide muutuste loendamine aastate 

lõikes (Worbes 2004). Kui kahel seerial on teatud aastal sarnane trend ehk siis mõlemad 

tõusevad või langevad koos, omistatakse aasta väärtuseks 1. Kui ühel aastal trend ei muutu, 

omistatakse väärtuseks 0,5. Hiljem tulemused liidetakse ning jagatakse kogu seeria 

pikkusega. Vaadeldavatel seeriatel varieerus kooskõla 0,550 ja 0,725 vahel. 

Kasvukohatüüpide võrdluses on kooskõla samblikus (0,656) parem kui pohlas (0,628). 

 

Indeksseeriate keskmised tundlikkused varieeruvad vahemikus 0,173 kuni 0,301. Sambliku 

kasvukohatüübiga proovitükkidel on vastav näitaja keskmiselt 0,238 ning pohlal 0,203. 

Sarnaselt aastarõngalaiuste seeriate keskmisele tundlikkusele on pohla kasvukohatüübiga 

proovitükkidel indeksid rohkem identsemad võrreldes sambliku kasvukohatüübiga. 
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Indekseeritud seeriate vaheline ebavõrdsus varieerub vahemikus 0,365 kuni 0,648. 

Sambliku kasvukohatüübiga proovitükkidel on vastav näitaja keskmiselt 0,528 ning pohlal 

0,620. Seega on sambliku kkt-s tunduvalt võrdsemad aastarõngaste väärtused. 

 

Väljendatud valimi signaali (Expressed Population Signal) abil on võimalik kirjeldada 

põhikronoloogia statistilist kvaliteeti (Analysis of ... 1999). Valimi signaal näitab, 

missugusel määral põhikronoloogia esindab hüpoteetiliselt perfektset (müravaba) 

kronoloogiat (Analysis of ... 1999). Valimi signaal varieerub uuritavatel kronoloogiatel 

vahemikus 0,722 kuni 0,974. Sambliku kasvukohatüübiga proovitükkidel on valimi signaal 

keskmiselt 0,864 ning pohlal 0,931. Väljendatud valimi signaali puhul ei ole olemas 

kindlat vastust, milline signaali tugevus määrab aktsepteeritava usalduse, kuid 0,85 on 

katseliselt määratud kui soovitatav (Wigley jt 1984, ref. Analysis of ... 1999). Mõningatel 

proovitükkidel on väljendatud valimi signaal väiksem kui soovitatav 0,85, kuid keskmiselt 

on mõlemal kasvukohatüübil signaal suurem. 

 

Kui vaadelda kasvukohatüüpide kaupa keskmisi statistilisi näitajaid ning võrrelda neid 

üldiste ja soovituslike piiridega, kus MS on 0,650 kuni 0,150, AC 0,300 kuni 0,800, IR 

0,550 kuni 0,750 ja Eps > 0,85, siis võib uuritavad andmed kasutamiskõlblikeks lugeda 

(User Guide ... 2008; Wigley jt 1984, ref. Analysis of ... 1999). 

 

 

3.2. Sambliku- ja pohlamännikute kronoloogiad 

Radiaalse juurdekasvu ja kliima vahelise seose analüüsimiseks tuleb kasutada 

standardiseerimisega saadud aastarõngaindeksite kronoloogiat, mille tekitamisest ja 

vajalikkusest on kirjutatud eespool, töö metoodilises osas. Kuna valitud püsiproovitükid 

esindasid nii sambliku kui ka pohla kasvukohatüüpe, siis analüüsitakse neid üksteisest 

lahus. Järgneval lehel, joonisel 3.1, on välja toodud kasvukohatüüpide kaupa keskmised 

aastarõngaste laiused ja nendest moodustatud indeksite kronoloogiad ning joonisel 3.2 on 

esitatud vastavad seeriad vara- ja hilispuitu eraldi arvestades. Aastarõngaste seeriad on 

saadud 2007. ja 2014. aastal kogutud andmete ühendamisel ning vara- ja hilispuidu seeriad 

2014. aasta andmetest, sest 2007 ei mõõdetud eraldi hilis- ja varapuitu. 
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Joonis 3.1. Keskmised aastarõngaste laiused ning nendest moodustatud indeksite 

kronoloogiad kasvukohatüüpide kaupa perioodi 1900-2014 kohta 

 

Joonis 3.2. Keskmised hilis- ja varapuidu laiused ning nendest moodustatud indeksite 

kronoloogiad kasvukohatüüpide kaupa perioodi 1935-2014 kohta 



 

28 

 

Aastarõngaste laiuseid vaadeldes selgub, et keskmised aastased juurdekasvud jäävad 0,5 ja 

2,2 mm vahele ning kasvukohatüüpide võrdluses on pohlas juurdekasv uuritaval perioodil 

enamustel aastatel suurem kui samblikus. Suurem juurdekasv on tingitud pohla 

kasvukohatüübis hilispuidu poolt, sest joonisel 3.2 on selgelt näha, et sambliku ja pohla 

varapuitude laiused on küllaltki sarnased, kuid hilispuidus ületatakse sambliku kasvu. 

Aastarõngalaiuste seeriaid võrreldes on näha, et tõusu- ja langustrendid on aastate lõikes 

küllaltki sarnased. Samuti tõusevad esile mõned aastad, millal kasv on olnud mõlemas 

kasvukohatüübis tunduvalt suurem või väiksem võrreldes teiste aastatega, kuid neid 

uuritakse järgmises osas, näitaasta analüüsi käigus.  

 

Aastarõngalaiustest moodustatud indeksite kronoloogiates jäävad väärtused 0,5 ja 1,5 

vahele ning laiustega võrreldes on kasvukohatüüpide erinevused aastate lõikes väiksemad, 

mille tõttu võib arvata, et pohla kasvukohatüübi parem kasv oli tingitud puude vanusest ja 

suurusest tulenevatest teguritest, mis standardiseerimise käigus eemaldati. Pearsoni 

korrelatsioonikordaja sambliku ja pohla radiaaljuurdekasvu indeksite vahel on 0,71, millest 

võib järeldada, et kasvukohatüüpide indeksite väärtuste vahel on tugev positiivne seos. 

 

 

Joonis 3.3. Vara- ja hilispuidu laiuste suhe kasvukohatüüpide kaupa perioodi 1935-2014 

kohta 

 

Nagu eeldada võis, on varapuidu laiused tunduvalt suuremad kui hilispuidu omad, sest iga-

aastase kasvuperioodi alguses on puul rakkude kasv intensiivsem võrreldes kasvuperioodi 
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lõpuga. Joonisel 3.3 on välja toodud graafiliselt vara- ja hilispuidu suhe kasvukohatüüpide 

kaupa. 

 

Sambliku kasvukohatüübis on uuritava ajaperioodi jooksul olnud vara- ja hilispuidu kasv 

ebavõrdsem võrreldes pohla tüübiga. Samblikus oli vara- ja hilispuidu laiuste suhte 

keskmiseks väärtuseks 2,4 ning pohlas 2. Samuti selgub jooniselt, et ainult aastal 1940 oli 

laiuste suhe alla ühe, mis tähendab, et pohlas oli hilispuidu kasv varapuidust suurem. 

Samal aastal oli ka sambliku tüübis suhe väikseim võrreldes ülejäänud ajaperioodiga. 

Samuti tõusevad samblikus esile kaks aastat, mil laiuste suhe on väga suur – 1955 ja 2006. 

 

 

3.3. Näitaastad 

Keskmisi juurdekasvu laiuseid visuaalselt vaadeldes kerkisid esile mõningad tunduvalt 

suurema või väiksema kasvuga aastad. Näitaasta analüüsi abil tehakse need kindlaks ka 

statistiliselt. Järgmises tabelis 3.2 on esitatud näitaasta analüüsi käigus leitud positiivsed ja 

negatiivsed kasvuaastad kasvukohatüüpide lõikes perioodi 1938 kuni 2014 kohta. 

Algusaasta vastav valik langetati, sest alates vastavast aastast olid olemas andmed mõlema 

kasvukohatüübi laiuste kohta. Lisaks leiti näitaastad ka vara- ja hilispuidu kohta. Tabelit 

vaadeldes selgub, et sambliku kasvukohatüübis on olnud juurdekasv rohkem kõikuvam, 

sest esineb enam näitaastaid kui pohlas. Samblikus oli näitaastaid 12, millest negatiivseid 6 

ja positiivseid 6, ning pohlas 5, millest negatiivseid 2 ja positiivseid 3. Samuti tasuks 

äramärkimist asjaolu, et samblikus esineb uuritava ajaperioodi teises pooles rohkem 

näitaastaid võrreldes esimese poolega, sealhulgas 4 viimase kümne aasta jooksul, mis 

viitab, et puude kasv on viimastel aastakümnetel muutunud ebaühtlasemaks. 

Kasvukohatüüpidest ühiseid näitaastaid otsides hakkavad silma aastad 1940 ning 1967, kus 

esimene omab mõlemas negatiivset ja teine positiivset väärtust. 1967. aasta suurema kasvu 

võis põhjustada kevadel esinenud keskmisest kõrgem temperatuur (4,5 kraadi). 1940. aasta 

kohta täpsed andmed puuduvad, kuid kirjandusest võib leida tähelepanekuid, et sellel 

aastal esines sajandi üks kõige külmemaid talvi, mis võis negatiivselt kasvu mõjutada 

(Jaagus jt 2002; Kalm 2009).  
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Tabel 3.2. Pohla ja sambliku kasvukohatüüpide positiivsed (+) ja negatiivsed (-) näitaastad 

ning esinenud ilmastikuolud perioodi 1938-2014 kohta 

 

Tabeli lühendid: Tveg – mai kuni augusti keskmine temperatuur; TvegI – mai kuni juuni 

keskmine temperatuur; TvegII – juuli kuni augusti keskmine temperatuur; Tkevad – märtsi 

kuni mai keskmine temperatuur; Tsuvi – juuni kuni augusti keskmine temperatuur; Ttalv – 

detsembri kuni veebruari keskmine temperatuur; Tsum - kasvuaastale eelneva septembri 

kuni kasvuaasta augusti temperatuuride summa; Sveg – mai kuni augusti sademete summa; 

SvegI – mai kuni juuni sademete summa; SvegII – juuli kuni augusti sademete summa; 

Ssum – kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti sademete summa; Skevad 

– märtsi kuni mai sademete summa; Ssuvi – juuni kuni augusti sademete summa; Stalv – 

detsembri kuni veebruari sademete summa. 

 

Otsides seoseid näitaastate ning kliimategurite vahel võib öelda, et üldiselt on samblikus 

positiivsed näitaastad seotud kõrge temperatuuriga vegetatsiooniperioodil või kevadel ning 

viimasel kümnel aastal lisaks ka keskmisest rohkemate sademetega samadel 

ajaperioodidel. Negatiivsed aastad on üldiselt seotud vegetatsiooniperioodi keskmisest 

madalama temperatuuriga. 2013. aastal oli vegetatsiooniperioodil kõrgem temperatuur, 
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kuid vähesed sademed suve jooksul tekitasid ikkagi väiksema kasvuga aastarõngad. Pohla 

kasvukohatüübis väheste näitaastate tõttu seoseid ei ilmne. 

 

Vara- ja hilispuitu eraldi vaadeldes selgub, et pohla kasvukohatüübis on varapuidu kasv 

olnud ühtlasem võrreldes hilispuidu kasvuga ning ainukesed näitaastad varapuidus jäävad 

uuritava perioodi esimestesse aastatesse. Varapuidus esines 3 ning hilispuidus 6 näitaastat. 

Samblikus on olukord teistsugune, sest mõlemas puidutüübis esines võrdsemalt näitaastaid 

– varapuidus 9 ning hilispuidus 15, ning ka perioodi lõpu poole esineb varapuidus 

näitaastaid. Kliimatingimuste ning vara- ja hilispuidu positiivse ja negatiivse kasvu vahel 

ei esine tabelit vaadeldes kindlaid seoseid.  

 

Eelnevalt vara- ja hilispuidu laiuste suhteid esitades (joonis 3.3) kerkisid esile mõningad 

aastad, millal suhe oli keskmisest märkimisväärselt erinev. Näitaastaid vaadeldes (tabel 

3.2)  on näha, et aastal 1940, mil vara- ja hilispuidu suhe oli väga väike ning pohlas isegi 

hilispuidu kasv suurem, on mõlemas kasvukohatüübis varapuit negatiivse märgiga ehk 

tunduvalt väiksema kasvuga. 1955 ning 2006 olid samblikus laiuste suhted väga suured 

ning tabelist on näha, et mõlemal aastal esineb hilispuidus negatiivne näitaasta. 

 

Kui võrrelda käesoleva uurimistöö näitaasta tulemusi teiste autorite töödega männikute 

kohta Põhja-Eestis, siis võib leida mitmeid sarnasusi. Näiteks Hordo (2011) doktoritöös 

esines 1967. aastal samuti positiivne näitaasta nagu ka käesolevas töös mõlemas 

kasvukohatüübis. Lisaks ühtisid käesoleva töö sambliku ning Hordo (2011) 1980. aasta 

positiivsed aastad. 1967ndal esinenud positiivne näitaasta ilmnes ka Pruuli (2012) 

bakalaureusetöös Käsmu poolsaarel sambliku kasvukohatüübis ning negatiivsetest aastatest 

ühtisid 1940, 1969 ning 1982. Võrreldes Hordo jt (2009) uurimistöö näitaastaid Kirde-

Eesti kohta ning käesoleva töö tulemusi, võib leida sambliku kasvukohatüübis ühised 

positiivsed aastad 1967 ja 1980, negatiivsed aastad 1940 ja 1969, ning pohla tüübis ühtiva 

positiivse aasta 1957. 

 

Näitaastaid ja kliimaandmeid kõrvutades ei tule välja selgeid seaduspärasusi, et 

ekstreemsemad kliimatingimused oleksid kindlas kooskõlas positiivsete või negatiivsete 

näitaastatega, kuid üldiselt olid vähemalt sambliku kasvukohatüübis positiivsed näitaastad 

seotud kõrge temperatuuriga vegetatsiooniperioodil või kevadel ning hiljem lisaks ka 

keskmisest rohkemate sademetega kasvuperioodil. Negatiivsed näitaastad olid üldiselt 
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seotud vegetatsiooniperioodi keskmisest madalama temperatuuriga. Teiste uurimistöödega 

võrreldes ühtisid mitmel korral positiivsed näitaastad 1967 ja 1980 ning negatiivsed 1940 

ja 1969.  

 

 

3.4. Kliima mõju puude kasvule 

Kliima mõju puude juurdekasvule on kuude lõikes erinev. Mõnel kuul on mõju kasvule 

suurem, teisel aga väiksem. Käesolevas töös uuriti kliima mõju juurdekasvule erinevate 

korrelatsioonanalüüsidega, kus eraldi vaadeldi sambliku ja pohla kasvukohatüüpe ning 

hiljem ka hilis- ja varapuitu. Esmalt analüüsiti kliimanäitajatest keskmisi, minimaalseid ja 

maksimaalseid temperatuure ning sademeid. Analüüs koostati perioodi 1947 kuni 2014 

andmetel, sest varasema perioodi kohta olid kliimaandmed lünklikud, ning 

korrelatsioonanalüüsis vaadeldi kuid alates eelneva aasta juunist kuni käesoleva kasvuaasta 

augustini. Kasvuaastale eelneva aasta kuid kasutati, sest puude kasvu mõjutab ka eelmise 

aasta tingimuste järelmõju (Lõhmus 1992a). Joonistel 3.4 ja 3.5 on esitatud vastavalt 

sambliku ja pohla kasvukohatüübi aastarõngalaiustest moodustatud indeksite ja erinevate 

kliimanäitajate vahelise korrelatsioonanalüüsi tulemused. 

 

 

Joonis 3.4. Sambliku kasvukohatüübi korrelatsioonanalüüs perioodi 1947-2014 kohta 

(tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, jooned 95% usaldusvahemikku, miinus märgiga 

tähistatakse eelmise aasta kuid) 
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Joonis 3.5. Pohla kasvukohatüübi korrelatsioonanalüüs perioodi 1947-2014 kohta (tume 

tulp näitab statistiliselt olulist seost, jooned 95% usaldusvahemikku, miinus märgiga 

tähistatakse eelmise aasta kuid) 

 

Korrelatsioonanalüüsidest selgub, et kliimategurid mõjutasid kuude kaupa erinevalt 

vaadeldavatel kasvukohatüüpidel kasvavaid puid. Sambliku kasvukohatüübis oli radiaalse 

juurdekasvuga positiivselt seotud kasvuaastale eelneva juuni keskmine temperatuur, 

sademetest kasvuaasta ning sellele eelneva augusti sademed. Pohla kasvukohatüübis olid 

eelneva aasta augusti sademed samuti positiivselt seotud, kuid negatiivses seoses oli sama 

kuu keskmine temperatuur. Järelikult on augusti sademed ja keskmised temperatuurid ühed 

olulisemad puude radiaalse juurdekasvu mõjutajatest antud piirkonnas. Samuti on näha, et 

kuivemas sambliku tüübis omavad juba kasvuaasta augusti sademed olulist positiivset 

mõju juurdekasvule, kuid niiskemas pohlatüübis sademed nii kiiresti ei mõju. 

 

Ka äärmuslikumad kliimategurid minimaalse ja maksimaalse temperatuuri näol mõjutasid 

puude radiaalset kasvu kuude lõikes erinevalt. Kui sambliku kasvukohatüübis ei omanud 

minimaalne temperatuur statistiliselt olulist mõju puude radiaalsele juurdekasvule, siis 

pohla tüübis oli oluline mõju olemas. Nimelt oli aprilli minimaalne temperatuur positiivses 

seoses juurdekasvuga. Järelikult on pohla kasvukohatüübis oluline, et peale talve 

möödumist oleks aprilli temperatuur võimalikult madal. Maksimaalsed temperatuurid 

omasid mõlemas kasvukohatüübis olulisi mõjusid. Mõlemas tüübis olid juurdekasvu jaoks 

positiivselt olulised jaanuari ja märtsi ning samblikus lisaks ka mai maksimaalsed 

temperatuurid. Järelikult on puude jaoks oluline, et aasta esimesed kuud oleksid 
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võimalikult soojad. Pohla kasvukohatüübis oli negatiivselt seotud lisaks ka kasvuaastale 

eelneva aasta augusti maksimaalne temperatuur. 

 

Joonistel 3.6 ja 3.7 on esitatud eraldi vara- ja hilispuidu korrelatsioonanalüüsi tulemused 

sambliku ja pohla kasvukohatüübis. 

 

  

Joonis 3.6. Sambliku kasvukohatüübi vara- (vasakul) ja hilispuidu (paremal) 

korrelatsioonanalüüs perioodi 1947-2014 kohta (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, 

jooned 95% usaldusvahemikku, miinus märgiga tähistatakse eelmise aasta kuid) 

 

  

Joonis 3.7. Pohla kasvukohatüübi vara- (vasakul) ja hilispuidu (paremal) 

korrelatsioonanalüüs perioodi 1947-2014 kohta (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, 

jooned 95% usaldusvahemikku, miinus märgiga tähistatakse eelmise aasta kuid) 
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Eraldi hilis- ja varapuitu vaadeldes hakkab kohe silma, et enamus statistiliselt olulisi 

seoseid lõi hilispuit, kuid üksikuid võib leida ka varapuidust. Sambliku kasvukohatüübis 

omasid varapuidule olulist positiivset mõju kasvuaastale eelneva juuni keskmine 

temperatuur ning kasvuaasta ja sellele eelneva augusti sademed, mis mõjusid samuti 

positiivselt tervet aastarõngalaiust arvestades. Pohla kasvukohatüübis varapuit olulist seost 

ei tekitanud. 

 

Hilispuiduga olid positiivselt seotud mõlemas tüübis märtsi keskmine temperatuur ning 

pohlas negatiivselt ka eelneva augusti keskmine temperatuur. Sademetest oli olulise 

positiivse mõjuga mõlemas kasvukohatüübis jaanuar, samblikus lisaks veel juuli ning 

eelneva ja käesoleva aasta august. Negatiivselt olid seotud aprilli sademed sambliku tüübis. 

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemusi aastarõngalaiuste ning hilis- ja varapuidu kaudu vaadeldes 

võib järeldada, et kasvuaastale eelneva juuli keskmise temperatuuri positiivne mõju 

aastarõngalaiustele sambliku kasvukohatüübis oli tingitud varapuidu kasvust, kasvuaastale 

eelneva augusti keskmise temperatuuri negatiivne mõju pohlas aga hilispuidu kasvust. 

Sambliku kasvukohatüübis olid kasvuaasta ning eelneva augusti sademete positiivsed 

mõjud laiustele põhjustatud nii hilis- kui ka varapuidu olulisest kasvust, pohla tüübis 

augusti vara- ja hilispuit statistilisi seoseid ei loonud. 

 

Lisas 3 on välja toodud ka mõlema kasvukohatüübi hilis- ja varapuidu 

korrelatsioonanalüüsi tulemused minimaalsete ja maksimaalsete temperatuuridega. Aprilli 

minimaalse temperatuuri positiivne mõju pohla kasvukohatüübis aastarõngalaiustele oli 

tingitud nii hilis- kui ka varapuidu kasvust. Maksimaalsete temperatuuride olulised 

positiivsed seosed aastarõngalaiustega samblikus olid jaanuaris ja mais põhjustatud 

hilispuidu kasvust ning märtsis nii vara- kui ka hilispuidu poolt. Pohlas olid vastavad 

seosed märtsis tingitud hilispuidust, jaanuaris aga mõlemast. 

 

Eelnevalt sai kliimat ning juurdekasvu analüüsitud kuude kaupa, kuid kliimateguritel võib 

mõju olla ka teatud perioodi jooksul. Joonisel 3.8 on välja toodud korrelatsioonanalüüsi 

tulemused, kus sademete ja keskmise temperatuuri ning juurdekasvu vahelisi seoseid uuriti 

erinevate perioodide jooksul ajavahemikus 1947-2013. 
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Joonis 3.8. Sambliku (ülemine) ja pohla (alumine) kasvukohatüübi korrelatsioonanalüüsi 

tulemused erinevate perioodide kaupa (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost; jooned 

95% usaldusvahemikku; Tveg – mai kuni augusti keskmine temperatuur; TvegI – mai kuni 

juuni keskmine temperatuur; TvegII – juuli kuni augusti keskmine temperatuur; Tsum –

kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti temperatuuride summa; Tkesk – 

kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti keskmine temperatuur; Ttalv – 

detsembri kuni veebruari keskmine temperatuur; Tkevad – märtsi kuni mai keskmine 

temperatuur; Tsuvi – juuni kuni augusti keskmine temperatuur; Tsügis – septembri kuni 

novembri keskmine temperatuur; Sveg – mai kuni augusti sademete summa; SvegI – mai 

kuni juuni sademete summa; SvegII – juuli kuni augusti sademete summa; Ssum – 

kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti sademete summa; Stalv – 

detsembri kuni veebruari sademete summa; Skevad – märtsi kuni mai sademete summa; 

Ssuvi – juuni kuni augusti sademete summa; Ssügis – septembri kuni novembri sademete 

summa) 

 

Jooniselt 3.8 on näha, et pohla kasvukohatüübis ei ole sademetel ega temperatuuril 

erinevatel perioodidel statistiliselt olulist mõju radiaalsele juurdekasvule, kuid sambliku 

tüübis on sademetel positiivne mõju olemas. Nimelt on juurdekasvuga positiivselt seotud 

http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
http://et.wiktionary.org/w/index.php?title=%C2%B0C&action=edit&redlink=1
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mai kuni augusti (Sveg), juuli kuni augusti (SvegII), juuni kuni augusti (Ssuvi) ja 

kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti sademete summad (Ssum). 

 

Joonistel 3.9 ja 3.10 on esitatud vastavalt sambliku ja pohla kasvukohatüüpide 

korrelatsioonanalüüsi tulemused perioodide kaupa ka vara- ja hilispuidu kohta. 

 

 

 

Joonis 3.9. Sambliku kasvukohatüübi korrelatsioonanalüüsi tulemused vara- (ülemine) ja 

hilispuiduga (alumine) erinevate perioodide kaupa (tume tulp näitab statistiliselt olulist 

seost; jooned 95% usaldusvahemikku; perioodide tähendusi vaata joonise 3.8 allkirjast) 

 

Periooditi puudub mõlemas kasvukohatüübis varapuidu ja kliimategurite vahel statistiliselt 

oluline seos. Küll on seosed olemas hilispuidu juurdekasvuga. Mõlemas kasvukohatüübis 

on positiivne seos hilispuidu juurdekasvul ja märtsi kuni mai keskmisel temperatuuril 

(Tkevad). Samuti mõjusid positiivselt kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta 

augusti (Ssum) ning ka detsembri kuni veebruari sademete summad (Stalv). Sambliku 

tüübis olid juurdekasvuga positiivselt korreleerunud veel sademete summad perioodidel 

mai kuni august (Sveg), juuli kuni august (SvegII) ja juuni kuni august (Ssuvi). 
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Joonis 3.10. Pohla kasvukohatüübi korrelatsioonanalüüsi tulemused vara- (ülemine) ja 

hilispuiduga (alumine) erinevate perioodide kaupa (tume tulp näitab statistiliselt olulist 

seost; jooned 95% usaldusvahemikku; perioodide tähendusi vaata joonise 3.8 allkirjast) 

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused 3- ja 6-kuuliste hooaegade kaupa temperatuuri ja 

sademete kohta on välja toodud joonistel lisas 4. Sambliku kasvukohatüübi juurdekasvude 

indeksid ei moodusta keskmise temperatuuriga olulisi seoseid, kuid sademetel on 

statistiliselt oluline seos olemas. Nimelt on positiivselt juurdekasvuga seotud sademete 

summad kasvuaastale eelnevast augustist kuni oktoobrini ning kasvuaasta juunist kuni 

augustini. 6-kuulistest perioodidest mõjutavad kasvu oluliselt sademete summad 

kasvuaastale eelnevast augustist kuni kasvuaasta jaanuarini ning  kasvuaasta märtsist kuni 

augustini. Pohla kasvukohatüübis temperatuur ega sademed ei loonud 3- ja 6-kuuliste 

perioodide kaupa olulisi statistilisi seoseid. 

 

Lisas 4 on eraldi välja toodud ka vara- ja hilispuidu korrelatsioonanalüüsi tulemused 3- ja 

6-kuuliste hooaegade kaupa. Kummagi kasvukohatüübi varapuit ei loo periooditi 

temperatuuri ega sademetega olulisi seoseid, kuid hilispuiduga on olukord teistsugune – 

seoseid on mitmetel erinevatel perioodidel mõlema kliimateguriga. Ühisteks seosteks 
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mõlemas tüübis on märtsi kuni mai temperatuuri ning kasvuaastale eelneva juuli kuni 

septembri ja augusti kuni oktoobri sademete statistiliselt positiivne mõju. Samuti on 

sademetel positiivne mõju mitmetel ühistel 6-kuulistel ajavahemikel, kus perioodide 

lõpukuudeks on kasvuaastale eelnev september kuni kasvuaasta veebruar. 

 

 

 
Joonis 3.11. Sambliku kasvukohatüübi libisev korrelatsioonanalüüs (KeskT – keskmine 

temperatuur; Sad – sademed; MinT – minimaalne temperatuur; MaxT – maksimaalne 

temperatuur)  

 

Juurdekasvu ja kliimanäitajate vahelise seose muutust aja jooksul peegeldab hästi libisev 

korrelatsioonanalüüs. Käesolevas töös valiti uuritavate perioodide pikkuseks 25 aastat, kus 

iga perioodi nihkeks oli üks aasta. Vaadeldavateks kuudeks valiti ajavahemik aprillist kuni 

septembrini, millal peaks puude kasv olema kõige intensiivsem. Joonistel 3.11 ja 3.12 on 

esitatud sambliku ja pohla kasvukohatüübi libiseva korrelatsioonanalüüsi tulemused. Lisas 

5 on eraldi välja toodud ka vastavate kuude temperatuurid ja sademed ning nende 
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trendijooned, et seostada viimati mainitud trendijoone juurdekasvu ning kliimanäitajate 

vaheliste seoste muutustega aja jooksul. 

 

 

 

Joonis 3.12. Pohla kasvukohatüübi libisev korrelatsioonanalüüs (KeskT – keskmine 

temperatuur; Sad – sademed; MinT – minimaalne temperatuur; MaxT – maksimaalne 

temperatuur) 

 

Libiseva korrelatsioonanalüüsi joonistelt 3.11 ja 3.12 on näha, et vaadeldavate kuude 

mõjud juurdekasvule ei ole perioodide jooksul konstantsed ning samuti on suured 

erinevused kasvukohatüüpide lõikes. Kui sambliku tüübis olid augusti ja juuli keskmised 

temperatuurid enamjaolt negatiivselt seotud, siis pohlas oli augusti mõju negatiivseks 

muutunud alles uuritava perioodi teises pooles ning juulis vaheldusid negatiivsed perioodid 

positiivsetega. Pohla kasvukohatüübis oli näiteks septembri keskmistel temperatuuridel 
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üldiselt positiivne mõju, kuid samblikus olid vastava kuu mõjud viimasel viieteistkümnel 

perioodil negatiivse mõjuga. Sademete puhul hakkab silma, et samblikus olid augusti 

sademed igal perioodil positiivse mõjuga, kuid pohlas esines vastav mõju vaid viimasel 

kümnel perioodil.  

 

Mõlemas kasvukohatüübis on juuni keskmise temperatuuri ja juuli sademete mõju 

muutunud perioodi jooksul negatiivsest positiivseks ning vastavate kuude trendijooni 

vaadates selgub (lisa 5), et juuni keskmise temperatuuri trend ei ole muutunud, juuli 

sademed on natuke langenud. Järelikult ei ole juuni keskmise temperatuuri mõju muutus 

seotud vastava kuu temperatuuriga, vaid mingi muu teguriga. Juuli sademete mõju muutus 

võib olla seotud vastava kuu sademete trendi langusega – vähem sademeid mõjub kasvule 

paremini. Lisaks on sambliku kasvukohatüübis perioodi jooksul muutunud positiivsest 

negatiivseks septembri keskmise temperatuuri ning juuni sademete mõju. Kliimatrende 

lisast 5 vaadeldes selgub, et septembri keskmise temperatuuri trend ei ole aja jooksul 

muutunud, kuid juuni sademed on märkimisväärselt tõusnud. Järelikult ei ole ka septembri 

keskmise temperatuuri mõju muutus seotud antud kuu temperatuuriga, vaid mingi teise 

teguriga. Juuni sademete positiivse mõju muutus võib olla tingitud vastava kuu sademete 

trendi märkimisväärsest tõusust – liigniiskus antul kuul pärsib juurdekasvu. Pohla tüübis 

on perioodi jooksul muutunud positiivsest negatiivseks augusti keskmise temperatuuri ning 

aprilli sademete mõju. Kliimatrend esimesel on tõusnud, teisel märkimisväärselt langenud 

ja seetõttu võib järeldada, et kõrgem temperatuur augustis ning vähem sademeid aprillis 

piiravad juurdekasvu pohlas. 

 

Sambliku kasvukohatüübis äärmuslikke temperatuure vaadeldes selgub, et maksimaalsed 

temperatuurid juunis olid enamasti positiivse ja juulis negatiivse mõjuga. Pohla 

kasvukohatüübis olid augusti minimaalsed temperatuurid üldiselt negatiivse ning mai 

maksimaalsed temperatuurid positiivse mõjuga. Ülejäänud kuudel olid perioodide jooksul 

ebaühtlasemad mõjud.  

 

Mõlemas tüübis on ühiseks muutuseks septembri maksimaalse temperatuuri positiivse 

mõju kadumine perioodi teises pooles. Vastava kuu trend (lisa 5) on tõusva joonega, 

järelikult võib positiivse seose kadumise põhjuseks olla tõusev maksimaalne temperatuur 

septembris. Samblikus on perioodi jooksul muutunud negatiivseks ka septembri 

minimaalse temperatuuri seos juurdekasvuga, kuid vastava kuu trendijoon on püsinud 



 

42 

 

sirgena. Pohlas on uuritavas ajavahemikus negatiivsest positiivseks muutunud juuni 

maksimaalse temperatuuri seos. Vastava kuu trend on olnud tõusvas joones, järelikult 

tõusvad maksimaalsed temperatuurid juunis võivad kasvu positiivselt mõjutada. 

 

Joonistel 3.13 ja 3.14 on esitatud sambliku ja pohla kasvukohatüübi libiseva 

korrelatsioonanalüüsi tulemused vara- ja hilispuidu lõikes. 

 

 

Joonis 3.13. Sambliku kasvukohatüübi vara- (ülemine) ja hilispuidu (alumine) libisev 

korrelatsioonanalüüs (KeskT – keskmine temperatuur; Sad – sademed) 
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Joonis 3.14. Pohla kasvukohatüübi vara- (ülemine) ja hilispuidu (alumine) libisev 

korrelatsioonanalüüs (KeskT – keskmine temperatuur; Sad – sademed) 

 

Sambliku kasvukohatüübis olid mitmel kuul erinevad mõjud hilis- ja varapuidu kasvule. 

Järgnevalt on välja toodud enim silma hakanud lahknevused. Kui maikuu keskmisel 

temperatuuril ja hilispuidu kasvul oli positiivne seos, siis varapuidul oli seos üldiselt 

negatiivne. Sademetest oli mai ja varapuit enamjaolt positiivselt seotud, hilispuit 

negatiivselt. Juuli sademed olid hoopis hilispuiduga positiivselt seotud, varapuiduga seos 

oli periooditi vahelduv. 

 

Sarnaseid seoseid kahe puiduosa vahel lõi augustikuu, kus keskmine temperatuur omas 

mõlemas üldiselt negatiivset ning sademed positiivset seost. Samuti olid enamjaolt 

negatiivsed juuli keskmised temperatuurid. 
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Pohla kasvukohatüübis esines sarnaseid või vastupidises suunas signaale hilis- ja 

varapuidus vähem, tulemused olid periooditi rohkem muutuvamad. Selge erinevuse lõi 

maikuu, mil keskmine temperatuur oli varapuiduga üldiselt negatiivses ning sademed 

positiivses seoses, hilispuidus olid seosed aga vastupidised. Mõlemat aastarõnga osa 

mõjutas sarnaselt juuni keskmine temperatuur, kus perioodide alguses oli negatiivne, 

hiljem positiivne suhe. 

 

Kui otsida kasvukohatüüpidest sarnaseid signaale, siis maikuu sademed ning keskmine 

temperatuur olid mõlema hilis- ja varapuidus sarnastes seostes. 

 

Mõlema kasvukohatüübi varapuidus on ühiseks tunnuseks juuni keskmise temperatuuri ja 

juurdekasvu vahelise seose muutumine negatiivsest positiivseks ning aprilli ja juuni 

sademetel positiivsest negatiivseks. Samuti on mõlema tüübi hilispuidu seos juuni 

keskmise temperatuuriga muutunud perioodi jooksul negatiivsest positiivseks. Nagu 

eelnevalt selgus, oli juuni keskmise temperatuuri trend peaaegu sirge, mille tõttu ei ole 

juuni keskmise temperatuuri mõju muutus seotud vastava kuu temperatuuriga, vaid mingi 

muu teguriga. Aprilli ja juuni sademetel on vastavalt langev ning tõusev trend, millest võib 

järeldada, et aprillis on rohked sademed varapuidu juurdekasvule vajalikud, juunis mitte.  

 

Lisas 6 on esitatud mõlema kasvukohatüübi libiseva korrelatsioonanalüüsi tulemused vara- 

ja hilispuidu lõikes ka minimaalsete ja maksimaalsete temperatuuridega. Sarnaseid ja 

ühtlaselt kestvaid seoseid tekkis vähe, ainult sambliku tüübis oli juuli maksimaalsel 

temperatuuril negatiivne seos nii hilis- kui ka varapuiduga. 

 

Korrelatsioonanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et vaatamata proovitükkide paiknemisele 

küllaltki lähedases piirkonnas, mõjutasid sademed ja temperatuurid kuude lõikes pigem 

erinevalt pohla ja sambliku kasvukohatüüpe, kuid kasvuaastale eelneva augusti sademed 

ning kasvuaasta jaanuari ja märtsi maksimaalsed temperatuurid omasid mõlemas tüübis 

statistiliselt olulist positiivset mõju. Augusti klimaatilisi tingimusi võib pidada üheks 

olulisemaks teguriks, mis mändide kasvu antud piirkonnas mõjutavad. Samuti on 

juurdekasvu seisukohast tähtsad aasta esimesed kuud, et temperatuur oleks võimalikult 

kõrge. Hilis- ja varapuitu võrreldes võib öelda, et esimene peegeldas paremini juurdekasvu 

ja kliimategurite vahelist seost. Pohla kasvukohatüübi juurdekasvu ning erinevate 

perioodide vahel statistilisi seoseid ei esinenud, küll esinesid seosed sambliku tüübis 
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erinevate perioodide sademetel. Mõlemas kasvukohatüübis puudusid seosed erinevate 

perioodide kliimategurite ning varapuidu kasvu vahel, kuid hilispuiduga olid positiivselt 

seotud kevade temperatuur, talve sademed ning kasvuaastale eelneva septembri kuni 

kasvuaasta augusti sademete summad. Kliimategurite ning juurdekasvu vaheliste mõjude 

muutusi ning temperatuuri ja sademete trendijooni kõrvutades ei tulnud välja kindlaid 

seaduspärasusi, et muutuv kliima mõjutaks kindlas suunas ka radiaalse juurdekasvu 

suurust. Kliimamuutuse mõjusid tuleks põhjalikumalt uurida, milleks oleks vaja kliima 

andmeid varasemast perioodist ning rohkem aastarõngaste laiuste väärtusi erinevatest 

piirkondadest üle Eesti. 

 

Kui võrrelda saadud korrelatsioonanalüüsi tulemusi teiste autorite töödega, siis kerkivad 

esile mitmed sarnasused. Näiteks Hordo jt (2009) uurisid hariliku männi 

radiaaljuurdekasvu sõltuvust kliimatingimustest üle Eesti erinevates piirkondades ja 

kasvukohtades. Sarnaselt käesoleva töö tulemustele selgus, et pohla kasvukohatüübis olid 

juurdekasvuga statistiliselt seotud kasvuaastale eelneva augusti tingimused – keskmine 

temperatuur negatiivselt ning sademed positiivselt. Seejuures tulid vastavad seosed välja 

nii Kirde-Eestist kui ka saartelt kogutud andmetelt. Sambliku kasvukohatüübis ühtisid 

kasvuaastale eelneva augusti sademete ning lisaks ka kasvuaastale eelneva juuni keskmise 

temperatuuri positiivsed mõjud. Jällegi tulid vastavad seosed välja Kirde-Eesti andmetest 

ning sademete mõju ka saarte omadest. Valdaru (2012) uuris bakalaureusetöö käigus 

kliima mõju puude radiaalsele juurdekasvule erinevatel Järvselja jänesekapsa-pohla 

kasvukohatüübiga proovialadel ning käesoleva tööga ühisteks tulemusteks tulid ka sellel 

korral kasvuaastale eelneva augusti sademete ja temperatuuride olulised mõjud. Järelikult 

on augusti tingimused olulised peale Kirde-Eesti ka teistes piirkondades nagu saared ja 

Kagu-Eesti. 

 

 

3.5. Võrrandid diameetrite leidmiseks suvalises vanuses 

Nagu metoodilises osas kirjutati, siluti Artur Nilsoni andmeread Hossfeld IV funktsiooniga 

(Sibul jt 2014: 228-229) 

                    
      ,              (3.1) 

kus D1 on diameetri väärtus suvalises vanuses A1; 

      D50 – keskmine diameeter vanuses 50 aastat; 
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      bd, cd – võrrandi parameetrid. 

 

Tabelis 3.3 on välja toodud Nilsoni ja käesoleva töö autori andmete lähendite parameetrite 

hinnangud ülalkirjutatud funktsioonile ning samuti lähendite jääkstandardhälbe hinnangud 

kasvukohatüüpide lõikes. Kuna Nilsoni andmeridade hinnangutes ei olnud eraldi välja 

toodud sambliku kasvukohatüüpi, siis võrdles töö autor sambliku andmeid kanarbiku 

kasvukohatüübi omadega, mis peaksid olema omadustelt kõige sarnasemad. Tabelis on 

eraldi välja toodud hinnangud nii kooreta kui koorega diameetri kasutamise kohta. 

 

Tabel 3.3. Nilsoni ja käesoleva töö autori andmete lähendite parameetrite hinnangud 

funktsioonile Hossfeld IV ning lähendite jääkstandardhälbe (se) hinnangud  

Andmed Kasvukohatüüp D50 bd cd se 

Nilsoni kanarbiku 10,52 0,86 1,31 0,97 

 pohla 14,71 0,85 1,14 0,85 

Töö autori 

koorega 
sambliku 15,44 1,13 0,54 3,38 

 pohla 17,54 1,80 0,36 2,77 

Töö autori 

kooreta 
sambliku 12,98 0,77 0,90 2,82 

 
pohla 14,81 1,07 0,70 2,35 

 

Ülalolevalt tabelist selgub, et Nilsoni ning käesoleva töö autori andmete lähendite 

parameetrite hinnangud ning jääkstandardhälbed on küllaltki erinevad. Kasutades 

diameetrit, kust koort ei ole maha lahutatud, oleksid vastavad hinnangud Nilsonist veelgi 

rohkem erinevad kui ilma kooreta diameetri kasutamise puhul. Pohla kasvukohatüübis on 

keskmine diameeter Nilsoni ja käesoleva töö autori andmetest ilma kooreta arvutatuna 50 

aasta vanuselt küllaltki sarnane, erinedes ainult ühe millimeetri võrra, kuid parameetrite 

ning jääkstandardhälbe hinnangud on tunduvalt erinevad. Nilsoni andmetel diameetrit 

prognoosides oleks keskmiselt eksimus 0,85 cm, antud töö autori andmetega aga 2,35 cm. 

Sambliku ja kanarbiku tüüpe võrreldes erineb keskmine diameeter üle 2 cm võrra. Samuti 

on jääkstandardhälbe hinnangud erinevad – Nilsoni andmetel diameetrit prognoosides 

oleks keskmiselt eksimus 0,97 cm, antud töö autori andmetel 2,82 cm. Koorega diameetri 

puhul on diameetrid 50 aasta vanuselt juba tunduvalt erinevad võrreldes Nilsoni andmetega 

ja sellest tingituna on ka jääkstandardhälbe hinnangud suuremad. Selgub, et Hossfeld IV 
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funktsiooniga diameetri väärtuse arvutamine suvalises vanuses ei ole käesoleva töö autori 

andmetega väga täpne – keskmiseks eksimuseks tuleks üle 2 cm. 

 

Tabelis 3.4 on esitatud erinevate mudelite võrrandeid diameetri arvutamiseks suvalises 

vanuses. Samuti on välja toodud kasvukohatüüpide kaupa parameetrite ja 

jääkstandardhälbe hinnangud ning determinatsioonikordajad. Tabelis 3.4 olevatest 

mudelitest sobib kõige paremini sambliku kasvukohatüübis kasvavate puude diameetri 

leidmiseks ruutparabool, kus keskmine eksimus diameetri prognoosimisel oleks 2,82 cm 

ning mille võrrandiga kirjeldatakse 69% diameetri varieeruvusest. 

 

Tabel 3.4. Erinevate kasvumudelite võrrandid, parameetrite ja jääkstandardhälbe (se) 

hinnangud ning determinatsioonikordajad (R
2
) kasvukohatüüpide kaupa, kus D on 

diameetri väärtus suvalises vanuses A 

 

 

Pohla kasvukohatüübis kasvavate mändide diameetri leidmiseks sobivad paremini 

ruutparabooli ja sirge mudelid. Esimesel juhul oleks keskmiseks eksimuseks 2,34 cm ja  

diameetri varieeruvuse kirjeldatuse tasemeks 77% ning teisel juhul oleksid vastavad arvud 

2,35 ning samuti 77%. 

 

Mudel Võrrand Kasvukohatüüp

Parameetrite 

hinnangud se
R2

pohla

a = 2,87           

b = 0,23 2,35 0,77

sambliku

a = 3,23          

b = 0,18 3,89 0,68

pohla

a = 2,18            

b = 0,28            

c = -0,00050 2,34 0,77

sambliku

a = 1,36              

b = 0,27             

c = -0,00085 2,82 0,69

pohla

a = 18,39          

b = -184,44 3,10 0,60

sambliku

a = 16,68             

b = -175,86 3,49 0,53

pohla

    a = -15,66           

b = 7,83 2,53 0,73

Sambliku

    a = -14,88          

b = 7,19 2,94 0,66

Sirge

Ruutparabool

Hüperbool

Logaritm

D = a + b*A

D = a + b*A + c*A^2

D = a + b/A

D = a + b*ln(A)
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Andres Kiviste 1997 a. puistute vanuseridade mudel diameetri leidmiseks suvalises 

vanuses on järgmine (Kiviste 1999: 28-36): 

                        
                ,            (3.2) 

kus D2 on diameeter suvalises vanuses A2; 

                           ;                                                                         (3.3) 

                 ;                                                                                                       (3.4) 

                             
   

;                                                               (3.5) 

      D1 – diameeter antud hetkel A1; 

      OHOR – mulla kõduhorisondi tüseduse keskmine väärtus cm; 

      BD1, BD2 – peapuuliigist sõltuvad konstandid. 

 

Mõlemas uuritavas kasvukohatüübis on kõduhorisondi tüseduse keskmine väärtus (OHOR) 

4 cm ning konstandid BD1 ja BD2 männi puhul vastavalt 6051 ja 1,33 (Kiviste 1999). 

 

Kiviste 1997 a. mudeli kaudu diameetri tuletamisel suvalises vanuses oleks keskmine viga 

pohla kasvukohatüübis 2,61 cm ning samblikus 3,07 cm.      

 

Kui võrrelda ülalesitatud mudelite täpsust, siis pohla kasvukohatüübis diameetri 

prognoosimiseks oleks täpseim ruutparabool, kus keskmine eksimus tuleks 2,34 cm. 

Sambliku tüübis oleksid võrdselt täpseimad Hossfeld IV ning ruutparabool, kus keskmine 

eksimus tuleks 2,82 cm. 

 

Joonisel 3.15 on esitatud ülaltoodud mudelite regressioonikõverad ka graafiliselt 

kasvukohatüüpide kaupa, kus taustaks on iga mõõdetud puu diameetri kasvukõver. 

Mõlemas kasvukohatüübis eemaldati liiga vanad ja noored aastad, et mudel paremini 

kirjeldaks. Kuna paljudel juhtudel puudusid esimeste kasvuaastate diameetrite väärtused, 

valiti mõlemal kasvukohatüübil esimeseks väärtuseks 10 aastat. Kui suures vanuses oli 

vähe väärtusi, siis eemaldati ka need, seega jäi samblikul lõpuks 120 ja pohlal 80 aastat. 

Seetõttu kirjeldavad mudelid paremini vastavaid vahemikke. 
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Joonis 3.15. Puude diameetrite kasvukõverad vanuse lõikes (tumedad jooned) ning 

erinevate mudelite regressioonikõverad sambliku ja pohla kasvukohatüübis 

 

Visuaalselt vaadeldes on näha, et uuritavad mudelid kirjeldavad kasvukõveraid erinevalt. 

Selgelt on näha, et hüperbool on mõlemas kasvukohatüübis kõige ebatäpsem, sest alguses 

ennustab diameetrit liiga suurelt, hiljem väikselt. Ka logaritm on sama tendentsiga, kuid 

natuke väiksemas ulatuses. Kiviste mudel ennustab kõrges vanuses diameetrit küllaltki 

hästi, kuid noores eas mudel alahindab diameetrit. Teiste mudelite vahel on visuaalselt 

vaadeldes väiksemad erinevused. 

 

Puistu kasvumudelid on pigem lokaalsed ning sõltuvad sellistest teguritest nagu kohalik 

kliima, mullastik, metsakasvatuse võtted jne, seetõttu kaugemalt pärit mudelite puhul 

tuleks need enne kasutuselevõttu kalibreerida kohalikele tingimustele (Kiviste 1999). 

Antud juhul on üllatav, et Eesti tingimustes kasutatud Kiviste ja Hossfeld IV mudelid ei 

kirjelda uuritava piirkonna mändide kasvu paremini võrreldes lihtsamate mudelitega. 

Põhjuseid võib olla mitu – puude diameetrite kasv on olnud liiga erinev proovitükiti; 

mudelites ei kasutatud proovitükkide keskmisi väärtusi, vaid kõiki mõõdetuid puid; 

kasvutingimuste muutumise tõttu ei ole vanemad mudelid enam nii täpsed. 

Kasvutingimuste muutusi põhjustab sealhulgas ka muutuv kliima. Kui soovitakse 

efektiivset männikute majandamist antud piirkonnas, siis ei tasuks otsustamisel tugineda 

ülaltoodud täpsusega mudelitel, sest tulemuseks võivad olla ebaratsionaalsed 

metsamajanduslikud otsused ja väiksem kasum.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö peaeesmärgiks oli analüüsida kliima mõju mändide radiaalsele 

juurdekasvule endise Sagadi metskonna männikutes Lääne-Viru maakonnas. Peaeesmärgi 

täitmiseks koostatud uurimisülesanneteks oli leida 1) ajaperioodid, mis mõjutasid 

peamiselt juurdekasvu, 2) kuidas hilis- ja varapuidu juurdekasv on seotud kliimaga ning 

3) kuidas juurdekasv ja selle seos kliimaga on muutunud aja jooksul. Samuti oli ülesandeks 

võrrelda erinevate kasvumudelite võimekust kirjeldada uuritava piirkonna mändide 

diameetri kasvu. Kogu analüüs toimus kasvukohatüüpide kaupa. Kasutatud materjalideks 

olid kliimaandmed, mis saadi Keskkonnaagentuurilt, ning aastarõngaste laiuste väärtused, 

mis mõõdeti välitööde käigus puuritud analüüsipulkadelt. 

 

Sagadi piirkonna kliimaandmetest selgus, et sarnaselt maakera kui ka Eesti keskmise 

temperatuuri tõusule, on ka uuritava piirkonna temperatuuri trendijoon tõusev. Sarnane 

trend esineb ka sama asukoha sademetes. Seega võib Sagadi piirkonna kliimat pidada 

muutuvaks, mille tõttu kehtinud või kehtivad seosed/seaduspärasused kasvu ja kliima vahel 

ei pruugi tulevikus enam samas ulatuses kehtida. 

 

Kliima ja juurdekasvu vahelisest analüüsist selgus, et sademed ja temperatuurid mõjutasid 

kuude lõikes pigem erinevalt pohla ja sambliku kasvukohatüüpe, kuid kasvuaastale eelneva 

augusti sademed ning kasvuaasta jaanuari ja märtsi maksimaalsed temperatuurid omasid 

mõlemas tüübis statistiliselt olulist positiivset mõju. Lisaks mõjus sambliku 

kasvukohatüübis radiaalsele juurdekasvule positiivselt kasvuaastale eelneva juuni 

keskmine temperatuur ning sademetest kasvuaasta augusti sademed. Pohla 

kasvukohatüübis mõjutas negatiivselt kasvuaasta augusti keskmine temperatuur. Augusti 

klimaatilisi tingimusi võib antud piirkonnas pidada üheks olulisemaks teguriks, mis 

mändide kasvu mõjutavad. Samuti olid juurdekasvu seisukohast tähtsad aasta esimesed 

kuud, et temperatuur oleks võimalikult kõrge. Kui vaadelda erinevaid perioode, siis pohla 

kasvukohatüübis ei olnud sademetel ega temperatuuril erinevatel perioodidel statistiliselt 

olulist mõju radiaalsele juurdekasvule, kuid sambliku tüübis oli sademetel positiivne mõju 

olemas. Nimelt olid juurdekasvuga positiivselt seotud mai kuni augusti, juuli kuni augusti, 

suve ja kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti sademete summad. Teiste 
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autorite tulemustega võrreldes ühtisid augusti klimaatiliste tingimuste olulised mõjud, ning 

seda nii uuritavas piirkonnas, saartel kui ka Kagu-Eestis. 

 

Hilis- ja varapuitu võrreldes võib öelda, et esimene peegeldas paremini juurdekasvu ja 

kliimategurite vahelist seost, sest hilispuidu juurdekasvul esines statistilisi seoseid rohkem. 

Varapuidus kasvukohatüüpidel ühised seosed puudusid, kuid hilispuidus mõjusid 

positiivselt mõlemas tüübis märtsi keskmine temperatuur ning jaanuari sademed. 

Perioodide kaupa puudusid mõlemas kasvukohatüübis varapuidu ja kliimategurite vahel 

statistiliselt olulised seosed, kuid hilispuidus olid seosed olemas. Mõlemas 

kasvukohatüübis oli positiivne seos hilispuidu juurdekasvul ja kevade keskmisel 

temperatuuril. Samuti mõjusid positiivselt kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta 

augusti ning ka talve sademete summad. 

 

Kui vaadelda juurdekasvusid pikema perioodi jooksul, siis sambliku kasvukohatüübis on 

olnud diameetri kasv rohkem kõikuvam, sest esineb enam näitaastaid ehk tunduvalt 

väiksema või suurema kasvuga aastaid kui pohlas. Samblikus oli näitaastaid 12 ning 

pohlas 5. Samuti tasuks äramärkimist asjaolu, et samblikus esineb uuritava ajaperioodi 

teises pooles rohkem näitaastaid võrreldes esimese poolega, mis viitab, et puude kasv on 

viimastel aastakümnetel muutunud ebaühtlasemaks. Teiste uurimistöödega võrreldes 

ühtisid mitmel korral positiivsed näitaastad 1967 ja 1980 ning negatiivsed 1940 ja 1969. 

Kliimategurite ning juurdekasvu vaheliste mõjude muutusi ning temperatuuri ja sademete 

trendijooni kõrvutades ei tulnud välja kindlaid seaduspärasusi, et muutuv kliima mõjutaks 

kindlas suunas ka radiaalset juurdekasvu. Kuna kliimamuutuse mõistmine ning 

tagajärgedest arusaamine on keeruline protsess, siis tuleks mõjusid põhjalikumalt uurida 

ning selleks oleks vaja täiendavaid materjale – kliima andmeid varasemast perioodist ja 

rohkem aastarõngaste laiuseid nii vanematelt puudelt kui ka erinevatest piirkondadest üle 

Eesti. 

 

Kasvumudelite võrdluses selgus, et keerukamad Kiviste ja Hossfeld IV mudelid ei 

kirjeldanud uuritava piirkonna mändide kasvu paremini võrreldes lihtsamate mudelitega. 

Üldiselt tuli mudelitega diameetri ennustamisel eksimuseks 2-3 cm, mis võib piisavalt 

mõjutada mudeli põhjal tehtavatest metsamajanduslikest otsustest saadava kasumi suurust. 
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Saadud uurimuse tulemusi on võimalik kasutada suurendamaks metsast saadava 

puidukoguse suurust, kui negatiivse või positiivse mõjuga kuudel rakendada teatud 

metsakasvatusvõtteid, mis vastava kuu mõju vähendavad või suurendavad. Samuti on 

võimalik männikute majandamist paremini planeerida, kui on teada mändide kasvu 

reageering erinevate kuude ning perioodide sademetele ja temperatuurile. 
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RADIAL GROWTH ANALYSIS OF SCOTS PINE STANDS 

IN FORMER SAGADI FOREST DISTRICT 

Summary 

The main aim of the thesis was to analyse the impact of climate on the radial growth of 

Scots pine stands in the former Sagadi forest district in Lääne-Viru county. In order to 

reach the aim, the following objectives were set: 1) finding time periods which had the 

most significant effect on radial growth; 2) defining the ways late and early wood growth 

is related to climate; 3) studying the ways radial growth and its relationship with climate 

has changed over the years. In addition, another objective was to compare the capability of 

different growth models in describing the diameter growth of pines in the observed area. 

The entire analysis was done based on two forest site types represented in the area. 

 

Once the tree ring widths were measured, the data was crossdated and the received results 

were used in a pointer year analysis as well as in finding increments. Radial growth 

indices, which were obtained via detrending, were used for correlation analysis. The 

purpose of detrending was to eliminate noise, i.e. any trends dependent on the age of a tree. 

  

The climatic data gathered for the Sagadi area revealed that the trend line indicating the 

area’s temperature and precipitation sum is ascending. Thus we can consider the climate of 

Sagadi area to be variable, as a result of which the relations/patterns between growth and 

climate that applied in the past or are currently relevant may not apply in the same extent 

in the future. 

 

The results gathered from the analysis focusing on relations between climate and growth 

showed that, over the months, precipitation and temperatures had a relatively different 

effect on the two site types under observation (Cladina boreal heath and Vaccinium vitis-

idaea boreal forest site type). However, precipitation in August in the year preceding the 

growth year as well as maximum temperatures in January and March in the growth year 

had a statistically significant positive effect on both forest site types. Therefore, climatic 

conditions in August in the given area can be considered as one of the most important 

factors affecting pine growth.  
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Observing the results over different periods of time, it can be concluded that in Vaccinium 

vitis-idaea boreal forest site type, precipitation and temperature did not have a statistically 

significant effect on radial growth. However, in Cladina boreal heath forest site type, 

precipitation showed a positive effect. Namely, precipitation sums had a positive effect on 

growth during the following periods: May-August, July-August, summer, September in the 

year preceding the growth year until August in the growth year. Compared to similar 

studies by other authors, some common results could be detected: the climatic conditions 

of August had a significant impact, both in the area observed in the thesis, on islands as 

well as in South-East Estonia.  

 

The comparison of late and early wood showed that the relations between radial growth 

and climatic conditions were more prominent in case of the former (i.e. the growth of late 

wood indicated more statistical relationships). 

 

Upon observing growth over a longer period of time, it can be noted that diameter growth 

has been more varied in Cladina boreal heath forest site type, because more pointer years 

(i.e. years with a considerably smaller or bigger growth) can be detected than in Vaccinium 

vitis-idaea boreal forest site type. In the former the number of pointer years was 12 and in 

the latter 5. Compared to other studies on the topic, in several cases the years 1967 and 

1980 were mentioned as positive pointer years and 1940 and 1969 as negative ones. 

 

The comparison of growth models revealed that more complex Kiviste’s and Hossfeld IV 

models did not describe the growth of pines in the observed area better than simpler 

models. In general, the average error in predicting diameters via using different models 

was 2-3 cm. This can have a considerable impact on the amount of profit gained from the 

forest management decisions made on the basis of these models.   

 

The results of the present study can be used in order to enhance the amount of wood 

collected from the forest: e.g. by implementing certain silvicultural practices during the 

months of negative or positive effect, which, as a result, will either decrease or increase the 

impact those months would have on the forest. In addition, it is possible to plan the 

management of pine stands more efficiently once it is known how pine growth is affected 

by the precipitation and temperature of different months and periods. 
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Lisa 1. Erinevate ajaperioodide keskmised temperatuurid ning sademete 

ja temperatuuride summad 

 

Joonis 4.1. Kunda rannikujaama mõõtmisandmetest arvutatud temperatuuride summad 

kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti kohta (Tsum) ajavahemikus 1947-

2013 

J  

 

Joonis 4.2. Kunda rannikujaama mõõtmisandmetest arvutatud keskmised temperatuurid 

erinevate ajaperioodide kohta vahemikus 1947-2013 (Tveg – mai kuni august; TvegI – mai 

kuni juuni; TvegII – juuli kuni august; Tkesk – kasvuaastale eelnev september kuni 

kasvuaasta august; Ttalv – detsember kuni veebruar; Tkevad – märts kuni mai; Tsuvi – 

juuni kuni august; Tsügis – september kuni november) 
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Lisa 1 järg 

 

Joonis 4.3. Kunda rannikujaama mõõtmisandmetest arvutatud sademete summad 

kasvuaastale eelneva septembri kuni kasvuaasta augusti kohta (Ssum) ajavahemikus 1947-

2013 

 

Joonis 4.4. Kunda rannikujaama mõõtmisandmetest arvutatud sademete summad erinevate 

ajaperioodide kohta vahemikus 1947-2013 (Sveg – mai kuni august; SvegI – mai kuni 

juuni; SvegII – juuli kuni august; Stalv – detsember kuni veebruar; Skevad – märts kuni 

mai; Ssuvi – juuni kuni august; Ssügis – september kuni november) 
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Lisa 2. LINTAB mõõtmislaud 

 

Joonis 4.5. LINTAB mõõtmislaud ühendatud arvutis programmiga TSAP-Win 
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Lisa 3. Sambliku ja pohla kasvukohatüübi hilis- ja varapuidu 

korrelatsioonanalüüsi tulemused minimaalsete ja maksimaalsete 

temperatuuridega 

  
Joonis 4.6. Sambliku kasvukohatüübi vara- (vasakul) ja hilispuidu (paremal) 

korrelatsioonanalüüs minimaalsete ja maksimaalsete temperatuuridega perioodi 1947-2014 

kohta (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, jooned 95% usaldusvahemikku, miinus 

märgiga tähistatakse eelmise aasta kuid) 

  

Joonis 4.7. Pohla kasvukohatüübi vara- (vasakul) ja hilispuidu (paremal) 

korrelatsioonanalüüs minimaalsete ja maksimaalsete temperatuuridega perioodi 1947-2014 

kohta (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, jooned 95% usaldusvahemikku, miinus 

märgiga tähistatakse eelmise aasta kuid) 
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Lisa 4. Korrelatsioonanalüüsi tulemused 3- ja 6-kuuliste hooaegade 

kaupa 

 

 

Joonis 4.8. Sambliku (ülemine) ja pohla (alumine) kasvukohatüübi korrelatsioonanalüüsi 

tulemused 3- ja 6-kuuliste hooaegade kaupa (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, 

tähed tähistavad hooaja lõpukuud, väikesed tähed tähistavad eelmise aasta kuid) 
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Lisa 4 järg 

 

 

Joonis 4.9. Sambliku vara- (ülemine) ja hilispuidu (alumine) korrelatsioonanalüüsi 

tulemused 3- ja 6-kuuliste hooaegade kaupa (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, 

tähed tähistavad hooaja lõpukuud, väikesed tähed tähistavad eelmise aasta kuid) 
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Lisa 4 järg 

 

 

Joonis 4.10. Pohla vara- (ülemine) ja hilispuidu (alumine) korrelatsioonanalüüsi tulemused 

3- ja 6-kuuliste hooaegade kaupa (tume tulp näitab statistiliselt olulist seost, tähed 

tähistavad hooaja lõpukuud, väikesed tähed tähistavad eelmise aasta kuid) 

  



 

69 

 

Lisa 5. Aprilli kuni septembri keskmised, minimaalsed, maksimaalsed 

temperatuurid ja sademete summad ning nende trendijooned perioodil 

1947-2014 

 

Joonis 4.11. Kunda rannikujaama mõõtmisandmetest arvutatud keskmised temperatuurid 

aprilli kuni septembri kohta ning nende trendijooned vahemikus 1947-2014 

 

Joonis 4.12. Kunda rannikujaama poolt mõõdetud minimaalsed temperatuurid aprilli kuni 

septembri kohta ning nende trendijooned vahemikus 1947-2014 
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Lisa 5 järg 

 

Joonis 4.13. Kunda rannikujaama poolt mõõdetud maksimaalsed temperatuurid aprilli kuni 

septembri kohta ning nende trendijooned vahemikus 1947-2014 

 

Joonis 4.14. Kunda rannikujaama mõõtmisandmetest arvutatud sademete summad aprilli 

kuni septembri kohta ning nende trendijooned vahemikus 1947-2014 
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Lisa 6. Sambliku ja pohla kasvukohatüübi hilis- ja varapuidu libiseva 

korrelatsioonanalüüsi tulemused minimaalsete ja maksimaalsete 

temperatuuridega 

 

 

Joonis 4.15. Sambliku kasvukohatüübi vara- (ülemine) ja hilispuidu (alumine) libisev 

korrelatsioonanalüüs minimaalsete ja maksimaalsete temperatuuridega (MinT – 

minimaalne temperatuur; MaxT – maksimaalne temperatuur) 
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Lisa 6 järg 

 

 

Joonis 4.16. Pohla kasvukohatüübi vara- (ülemine) ja hilispuidu (alumine) libisev 

korrelatsioonanalüüs minimaalsete ja maksimaalsete temperatuuridega (MinT – 

minimaalne temperatuur; MaxT – maksimaalne temperatuur) 
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