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Lehise kasvatamine Eestis on vähe tähelepanu saanud, vaatamata sellele, et enamik 

seda puuperekonda esindavad liigid ületavad kasvukiiruse poolest kodumaiseid 

okaspuuliike. Lehise puit on tänu suurele hilispuidu osakaalule aastarõngas tihe ning 

heade mehaaniliste omadustega. Lehise puidu niiskusjuhtivus on halb, mistõttu säilib 

puit ka niisketes tingimustes kaua. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kliima mõju 

lehiste radiaalsele juurdekasvule SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas.  

 

Töös analüüsiti viite lehise gruppi (liiki): kuriili, vene, jaapani, euroopa ning 

hübriidlehist. Igale lehise grupile koostati kronoloogiad. Kliimanäitajate 

(temperatuurid ja sademed) ja radiaaljuurdekasvude vaheliste seoste kirjeldamiseks 

tehti korrelatsioon- ja liiasusanalüüs. Ekstreemsete (positiivsete ja negatiivsete) 

kasvuaastate leidmiseks tehti näitaasta analüüs. Kliimaandmed pärinevad Järvselja 

ilmaseirepunktist hõlmates ajavahemikku 1979-2013. 

 

Lehiste radiaalkasvu ja kliimanäitajate vahelise korrelatsioonanalüüsi tulemused 

näitavad, et analüüsitavates puistutes limiteerib puude kasvu peamiselt temperatuur. 

Jooksva kasvuaasta märtsi temperatuur avaldab negatiivset mõju kuriili, vene, euroopa 

ning hübriidlehiste aastarõnga laiusele. Analüüsis ilmnes, et vara- ja hilispuidu kasvu 

mõjutavate kliimategurite vahel suuri erinevusi polnud. Ilmastikunäitajate 

(kahenädalaste ning kümne päevaste perioodide kaupa) ja lehise juurdekasvu vahelises 

korrelatsioonanalüüsis avaldus peamiselt jooksva kasvuaasta aprilli esimese poole 

sademete positiivne mõju aastarõnga juurdekasvule. 

 

Liiasusanalüüsis ilmnes vene ja euroopa lehistel sarnast varieeruvust radiaalkasvus, kus 

avaldus sademete oluline mõju. Sarnane oli ka hübriid, kuriili ja jaapani lehiste 

kasvuridade varieeruvus ning neil täheldati temperatuuride olulist mõju. Näitaastate 

analüüsis lehistele avaldunud negatiivsed olid 1964 (põhjuseks põud) ja 1995, 

positiivsed näitaastad olid 2001 ja 2004 (põhjuseks kasvule eelneva aasta soe sügis.  

Märksõnad: kliima, korrelatsioonanalüüs, liiasusanalüüs, näitaastad, 

juurdekasvuindeksid 
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Comparing to our native coniferous tree species, the larch growth have not gained much 

attention, despite that particular tree family is showing faster growth rate. Due to large 

proportion of latewood in larch wood, it is dense and has good mechanical proportions. 

Larch wood is moisture resistant, and maintain in moist conditions for a long time. The 

aim of study was to analyze climate response to radial growth of larch trees in Järvselja 

Training and Experimental Forest Center. 

 

Five groups of larches were analyzed: Russian, Japanese, European, Kuril and Hybrid 

larch. Chronologies were build for every larch group. Correlation and redundancy 

analysis were done to describe relationships between radial increment and climate 

factors (temperature and precipitation). Pointer year analyze was used to detect extreme 

positive and negative event years. Climate data was used from Järvselja weather 

monitoring station, study period 1979-2013. 

 

Results of correlation analysis between radial growth of larch and climate factors 

showed that temperatures mostly influenced larch increment. Current year mean 

temperature in march is influencing negatively tree-ring width of European, Kuril, 

Russian and Hybrid larch. Analysis showed that there was no big differences between 

climate factors that influenced early- or late-wood. Correlation analyze results, 

relationships between climate factors (two-week periods and 10 day periods) and radial 

growth of larch showed that current growing year first half of April had positive 

influence to tree-ring increment.  

 

Redundancy analyze showed similar variability in radial growth of European and 

Russian larch, while influence of precipitation was detected. Hybrid, Kuril and 

Japanese larch showed also similar variability in radial growth, while influence of 

temperatures was detected mainly. Pointer year analyze showed that negative event 

years were 1964 (draught detected from climate data) and 1995, and positive event 

years were 2001 and 2004 (previous year warm autumn). 

Keywords: climate, correlation analysis, redundancy analysis, pointer years, 

increment indices 
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SISSEJUHATUS 
 

Pärast järkjärgulist mandrijää taandumist umbkaudu 14000–10000 aastat tagasi hakkas 

tasapisi toimuma maismaa taasmetsastumine. Pioneerpuuliikideks Põhja-Euroopas olid 

peamiselt kased ja hall lepp, väheviljakatel aladel harilik mänd (Timm 2009; Tullus 2004). 

Lisaks eelpoolnimetatutele levis ajapikku meie aladele palju teisigi leht- ning okaspuuliike, 

mis praegu katavad 51,1% riigi pindalast (Aastaraamat… 2014). 

 

Aastatuhandete vältel on sundinud inimesed metsa taanduma raiudes seda rauamaagi 

sulatamiseks või alepõllunduse tarbeks (Metsanduse… 2015). Esmased teated metsade 

sihipärasest rajamisest Eestis pärinevad aastast 1765, mil riigimõisate rentnikke kohustati 

kohalikele oludele sobivate puuseemnetega väheväärtuslikele maadele metsakülve rajama. 

See tekitas metsanduslikku huvi seni vaid parkides kasvavate võõrpuuliikide vastu (Sander, 

Meikar 2004).  

 

Võõrpuuliike on Eestimaa parkides kasvatatud juba mitu sajandit. Kuigi sajandite tagusest 

ajast Eesti parkides kasvavate puuliikide kohta täielikud inventeerimisandmed puuduvad, 

annab parkides kasvavatest puuliikidest aimu 19. sajandi keskpaigas A. H. Dietrichi poolt 

koostatud Eesti puittaimestiku ülevaade. Enamlevinumate võõrpuuliikide hulgas mainitakse 

ära ka siberi lehis (Larix sibirica). (Palm 2009) 

 

Olenemata sellest, et looduslikult ei jää Eesti ühegi lehise liigi areaali (Kasesalu 2002) siis 

on siin erinevaid lehise liike kultiveeritud alates 18. sajandi algusest- algselt parkidesse, 

hiljem koduõutele ning metsadesse (Paves 1968, 2004). Kuigi esimese lehisekultuuri 

rajamisaasta on siiani jäänud ebaselgeks, siis laialdasemalt hakati neid rajama 19. sajandi 

esimestel aastakümnetel (Paves 2004; Kasesalu 2002).  

 

Eesti Vabariigi perioodil oli metsavalitsuse peamiseks ülesandeks sõjas ning selle järgselt 

tekkinud raielankide metsastamine. Kultuure rajades keskenduti kodumaistele liikidele, 
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võõramaised puuliigid otsustati reeglina kõrvale jätta. Arvestamata esteetilisi väärtusi ning 

rõhudes vaid majanduslikule kasumlikkusele, vaadati üle varasemalt läbi viidud 

võõrpuuliikide kultuuride rajamise katsed, mille käigus jõuti järeldusele, et perspektiivi on 

vaid euroopa ning siberi lehise kasvatamisel. (Sander, Meikar 2004) 

 

Aastatel 1950–1991 rajati riigimetsades ligikaudu 3250 hektarit lehisekultuure, mis 

moodustas sellel perioodil 1,1% kogu rajatud metsakultuuride mahust. Niigi tagasihoidlik 

võõrpuuliikide kasutamine metsade kultiveerimisel vähenes Eesti Vabariigi 

taasiseseisvumise järgselt veelgi. Hoolimata sellest, et 1998. aasta andmeil moodustasid 

lehise enamusega puistud vaid 0,1% kogu Eesti metsade pindalast, siis on erinevad lehise 

liigid vaieldamatult kõige enamlevinuimad võõrpuuliigid meie metsakultuurides (Sander, 

Meikar 2004). 

 

Viimasel kümnendil on tegeletud lehiste kultiveerimismaterjali tootmisega, kuid aasta-

aastalt on mõningal määral taimede tootmine kahanenud (Aastaraamat… 2014). Kehtiva 

metsaseaduse (2006) kohaselt on kodumaiste puuliikide kõrval lubatud metsakultuure rajada 

ka 13 võõrpuuliigiga, sealhulgas kuue lehise liigiga. 

 

Võõrpuuliike hakati Järvseljale kultiveerima juba 19. sajandi 80-ndatel kui esimesed 

euroopa (Larix decidua) ja vene lehised (Larix russica) istutati metskonna parki ja 

ümberkaudsetesse metsadesse. Aastatel 1887–1912 rajati Järvseljal põllumaale ja 

raiesmikele kokku kümme lehisepuistut. Pärast Esimest maailmasõda läks Kastre-Peravalla 

metsandik Tartu Ülikooli alluvusse ning nimetati ümber õppemetskonnaks. Andres 

Mathieseni juhtimisel alustati 1921. aastal uute taimlate rajamisega, et toota istutusmaterjali. 

Kodumaiste puuliikide kõrval hakati taas kasvatama ka võõrpuuliike, sealhulgas ka lehiseid 

(Kasesalu 1999). 

 

Lehise kasvatamine Eestis on vähe tähelepanu saanud, vaatamata sellele, et enamik seda 

puuperekonda esindavad liigid ületavad kasvukiiruse poolest kodumaiseid okaspuuliike 

(Paves 1969). Eriti kiiret kasvu on näidanud eurojaapani lehis (Larix x eurolepis), mis 

kasvatab vähem kui 30 aastaga samaväärse hulga puitu, mida suudavad kuusk ja mänd 80 

aastaga (Erik 2004). Kuna lehise hilispuidu osakaal aastarõngas on suurem kui kuusel ja 

männil (Veermets 1937), siis on ka suurem puidu tihedus ning sellest tulenevalt ka paremad 
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mehaanilised omadused (Paves 2004). Lehise puidu niiskusjuhtivus on halb, mistõttu säilib 

puit ka niisketes tingimustes kaua (Paves 2004). 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kliima mõju lehiste radiaalsele juurdekasvule SA 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Töös analüüsitakse keskmiste temperatuuride ja 

sademete summade mõju nii jaapani (Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.), kuriili (Larix gmelinii 

var. Japonica (Maxim. ex Regel) Pilg), euroopa (Larix decidua Mill.) ning vene lehistele 

(Larix russica (Endl.) Sabine ex Trautv) ja hübriidlehiste aastarõngastele sh vara- ja 

hilispuidule. Töös kasutatud ilmastikuandmed pärinevad kohalikust Järvselja 

ilmaseirepunktist.  

 

Töö autor soovib tänada oma juhendajaid Maris Hordot ja Vivika Kängseppa asjatundlike 

nõuannete ning toetava suhtumise eest töö valmimisel.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

Teatavasti on kliima peamine faktor, mis mõjutab puude kasvu. Kliima varieerumine 

avaldab mõju puu aastarõnga kasvule ning puidu formeerumisele. Aastarõngastena puudesse 

talletatud infot kasutatakse laialdaselt väga mitmetes uurimisvaldkondades (kliimauuringud, 

arheoloogia, ökoloogia, keskkonnaseisundi uuringud, metsateadus jne.) (Speer, 2010). 

Samas on dendroklimatoloogia üks esmaseid ja enim rakendust leidnud uurimisvaldkond 

dendrokronoloogias s.o alamharu, mis kasutab puude dateeritud aastarõngaid nii mineviku 

kui tänapäeva kliima uurimiseks ja rekonstrueerimiseks (Fritts, 1976; Läänelaid, 1976).  

 

Fritts (1976) oli esimeste hulgas, kes uuris hoolikalt anatoomilisel tasemel kollase männi 

puu aastarõnga moodustumist, tuues välja kuidas kasvuaasta ja sellele eelneva aasta 

ilmastikutingimused avaldavad mõju sesoonsele kasvule ja aastarõnga rakkude suurustele. 

Taolised uuringud aitavad täiendada ja laiendada teadmisi, millised protsessid rakkude 

produtseerimist puu kasvamisel mõjutavad ning mis määravad nende rakkude omadused mis 

moodustati. Puu aastarõngas moodustub aktiivsel vegetatsiooniperioodil ning eelneva ja 

jooksva kasvuaasta tingimused on integreeritud aastarõnga tekke protsessi (Vaganov et al., 

2006). Erinevates uuringutes on kliimasignaalide kirjeldamiseks (Fritts 1976, Bergh et al. 

1998, Briffa et al. 2001, Vaganov et al. 2006) kasutatud erinevaid puu aastarõngaste 

morfoloogilisi ja anatoomilisi omadusi nagu aastarõnga laius, tihedus, raku diameeter, 

samuti raku sein paksus. Enim kasutatud karakteristik kliima rekonstrueerimiseks on puu 

aastarõnga laius, kuna seda on kõige lihtsam mõõta võrreldes teiste näitajatega. Kliima ja 

puude kasvu vaheliste seoste kirjeldamine on keeruline, kuna lühi- ja pikaajalised 

ilmastikusündmused ning ka kohalikud ökoloogilised tingimused avaldavad erinevat mõju 

juurdekasvule (Schweingruber 1996). 

 

Viimastel kümnenditel on dendroklimaatilisi uurimistöid tehtud ka Eestis. Läänelaid (1987) 

avaldas esimese lühiartikli, kus analüüsis kliima ja radiaalse juurdekasvu vahelisi seoseid. 

Pärn (1990) uuris mõnede kliimanäitajate ja Tallinna männipuistute vahelisi seoseid. Kask 

(1992) analüüsis Eesti okaspuistute seisundit dendroklimatoloogilisi meetodeid kasutades. 
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Tuntud metsakorüfee Lõhmus koostas männi (1992a) ja kuuse (avaldamata) dendroskaalad 

ning uuris kliima mõju puu radiaalkasvule erinevates metsatüüpides (Lõhmus, 1992b). 

Viimasel ajalt avaldatud uurimistööd on peamiselt hariliku männi ja kuuse kohta (Pärn 2002; 

Pärn 2004; Pärn 2006; Pärn 2008; Läänelaid, Eckstein 2003; Hordo et al. 2009; Hordo et al. 

2011; Henttonen et al. 2014; Läänelaid et al. 2015; Hordo et al. 2015). Kliima ja lehise 

radiaalkasvu vahelisi seoseid on viimastel aastatel analüüsitud ka lõputöödes (Kajaste 2013; 

Dubolazov 2014). Aidu karjääri Siberi lehiste (Kajaste 2013) ning Sirgala karjääri lehiste 

(Dubolazov 2014; Hordo et al. 2015) uuritavad andmeread ei ole eriti pikad, kuid 

võimaldavad analüüsida kliima mõju ekstreemsetes kasvutingimustes, mida varem tehtud ei 

ole.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Proovide päritolu 

 

Antud töös kasutatud materjal on kogutud SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

kasvavatest lehise puistutest. Proovid koguti projekti: „Lehise puistute kasvukäik ja 

majandamine Järvseljal“ raames 2014. aasta sügisel. Lisas 1 on Järvselja kaardil välja toodud 

analüüsis kasutatud puistute asukohad.  

 

 

2.2. Välitööd  

 

Puursüdamikud koguti 24-st Järvselja lehise puistust. Eesmärgiks oli võtta igalt väljavalitud 

puistust puursüdamikud kümnelt puult. Vältimaks haiguste ning muude mehaaniliste 

vigastuste mõju analüüsitavale puude valimile, võeti analüüspulgad vaid silmnähtavalt 

tervetelt ning elujõulistelt puudelt. Kuna aga proovipuurimiste käigus esines mõningates 

puistutes hulgaliselt tüvemädanikku ning visuaalsel hinnangul esines palju analüüsiks 

mittesobilike puid, siis koguti viielt proovialadelt proove vähem kui kümnelt puult. Lõplik 

puude arv, millelt puursüdamikke koguti, oli 233. 

 

Igalt analüüsipuult koguti juurdekasvupuuriga puursüdamik (joonis 1). Kui puu diameeter 

oli väiksem kui puuri pikkus puuriti tüvest läbi ja saadi terviklik puursüdamik (A ja B proov 

koos). Jämedate puude korral puuriti tüve mõlemalt poolt kuni säsini ja saadi kaks proovi 

(A ja B proov eraldi). Kõik proovid võeti puu tüvedelt 1,3 meetri kõrguselt. Puursüdamike 

proovid koguti joogikõrte sisse ning lisati märgis puu asukoha ja parameetrite (kõrguse ja 

läbimõõdu) kohta. Töö autor osales kirjeldatud välitöödel. 
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Joonis 1. Juurdekasvupuur ja puursüdamik (Foto autor: Taavi Kannimäe) 

 

 

2.3. Labortööd 

 

Proovid liimiti selleks spetsiaalselt ettevalmistatud puidust alustele. Ühele alusele liimiti 

analüüsipuu mõlemad proovid. Puursüdamikud lihviti siledaks, kasutades selleks mitut 

erineva jämedusastmega liivapaberit. Esmalt lihviti jämedamate liivapaberitega, ning 

lõppviimistluseks kasutati liivapaberit karedusastmega 400. Puursüdamikud peavad 

mikroskoobiga mõõtmiseks olema võimalikult siledaks lihvitud, et üleminekud ühelt 

aastarõngalt teisele ja varapuidult hilispuiduks oleks võimalikult selgesti eristatav. 

 

Puursüdamike mõõtmiseks kasutati mõõteseadet LINTAB (joonis 2). Puurproovid mõõdeti 

suunaga koorest säsini 1/100 mm täpsusega. Vara- ja hilispuit mõõdeti eraldi, et saaks 

hinnata kliimatingimuste mõju mõlema puiduosa kohta eraldi. LINTAB mõõtmissüsteem 

koosneb mikroskoobist ning sellega ühenduses olevast arvutist. Mõõtmisandmed koondati 

programmiga TSAP-WIN. Omavahel võrreldi kontrolliks iga puu A ja B proovi ja kogu 

puistu puude proove omavahel. Kuna osad puurproovid koguti 2014. aasta augustis, mil 

lehiste vegetatsiooniperiood veel kestis, siis viimast kasvuaastat analüüsis arvesse ei võetud. 
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Joonis 2. Astarõngaste mõõteseade LINTAB (Foto autor: Taavi Kannimäe) 

 

 

2.4. Ilmastikuandmed 

 

Töös kasutatud kliimaandmed pärinevad Järvselja ilmaseirepunktist. Joonisel 3 on välja 

toodud aastate 1979–2013 kalendrikuude keskmised temperatuurid ja sademete summad. 

Antud ajaperioodi aastased keskmised temperatuurid jäid vahemikku 3,97°C kuni 8,4°C. 

Aasta keskmine sademete hulk jäi vahemikku 449,5 mm kuni 939,9 mm. Kogu vaadeldud 

perioodi aastane keskmine sademete hulk oli 667 mm ning keskmine temperatuur aastate 

lõikes oli 6,73°C. 2007. aasta veebruarist kuni 2008. aasta märtsini Järvselja ilmajaamas 

sademete kohta andmed puudusid, mistõttu asendati need Riigi Ilmateenistuse vaatlusvõrku 

kuuluva Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama andmetega. Kohalikus Järvselja 

ilmaseirepunktis on järjepidevalt vaatlusi tehtud enam kui 80 aasta vältel ja parameetreid 

mõõdetakse kolm korda ööpäevas (kell 9.00, 15.00 ja 21.00). Järvseljas kogutud 

ilmastikuandmed on digitaliseeritud aastani 1979.  
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Joonis 3. Järvselja ilmajaama kuude keskmised temperatuurid ja sademete summad 

perioodil 1979-2013: analüüsitava perioodi keskmisi tulemusi tähistavad joonisel 

horisontaalsed kriipsud; ekstreemsemad väärtused on joonisel kujutatud tähisega °; 

ristküliku kujulised kastid tähistavad ülemise ja alumise kvantiili vahemikku 

 

Kliimaanalüüsiks leiti ilmastikuandmetest esmalt kuukaupa keskmised temperatuurid (°C) 

ja sademete summad (mm), samuti arvutati vegetatsiooniperioodi (mai kuni september) 

keskmised temperatuurid ja sademete summad ning aasta (eelneva kasvuaasta oktoober kuni 

jooksva aasta september) keskmine temperatuur ja sademete summad. Detailsemaks 

kliimaanalüüsiks leiti ka iga kuu kümnepäevaste perioodide (J1 – 1…10; J2 – 11-20 ja J3 – 

21…31 kuupäev) ja kahenädalaste perioodide (kuu esimese ja teisepoole; vastavalt W1 – 

1…15; W2 – 16…31 kuupäev) ilmastikunäitajad. Nimetatud andmeid kasutati 

korrelatsioon- ja liiasusanalüüsiks. 

 

2.5. Statistiline analüüs 

 

Statistilise analüüsi tegemiseks kasutati vabavara R (R Core Team 2015). R’i vahenditega 

arvutati liikide kaupa lehiste aastarõngaste naturaalväärtuste statistikud, mis standardiseeriti, 

koostati liikide kronoloogiad (dplR pakett; Bunn et al. 2015) ja tehti korrelatsioonanalüüs 

(bootRes pakett; Zang 2015) radiaalse juurdekasvu ja kliimanäitajate vaheliste seoste 

analüüsimiseks. Lisaks leiti näitaastad (Bunn et al. 2015) ja tehti liiasusanalüüs (Remm et 

al. 2012). 

 

Iga analüüsitava lehise grupi (liigi) kohta leiti ka statistikud, et selgitada puu aastarõngaste 

seeriate sobivust kliimaanalüüsiks. Puu aastarõngaste seeriate kooskõla hindamiseks leiti 

Gini koefitsient, keskmine tundlikus, Gleichläufigkeit ehk märgitest (protsentides) ja EPS 
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ehk expressed population signal. Täpsemad selgitused nende kohta on toodud tulemuste 

peatükis.  

 

Aastarõngaste laiuste naturaalväärtused standardiseeriti ehk asendati indeksitega, 

detrendimiseks kasutati R-is funktsiooni spline (dplR pakett; Bunn et al. 2015). 

Standardiseerimine on puu aastarõngaste aegreast pikaajaliste muutuste kõrvaldamine, kus 

jagatakse mõõdetud väärtused mingisuguse silumisfunktsiooniga ning teisendatakse need 

mõõtühikuta aastarõnga indeksite aegreaks (Läänelaid 1976). Sellega eemaldatakse 

bioloogilise vanuse mõju, et välja selgitada kasvu limiteerivad välistegurid. 

 

Lehiste kasvus positiivsed ja negatiivsed aastad leiti näitaasta analüüsiga. Näitaastana 

defineeritakse kalendriaastaid, mil vähemalt 75 % aastarõngastest on 10 % kitsamad või 

laiemad kui sellele eelnenud aastal (Becker et al. 1994). Näitaastate puhul on tegemist puu 

kasvu negatiivselt või positiivselt mõjutanud ekstreemsete kasvuaastaga. 

 

Dendroklimatoloogias kasutatakse enamasti korrelatsioon- või vastavusanalüüsi, et 

kirjeldada puu aastarõngaste indeksite ja kliimanäitajate vahelist seost. Leitakse 

korrelatsioonikordaja, et iseloomustada uuritavate tunnuste (indeksite ja kliimanäitajate) 

vahelise seose tugevust (Remm et al. 2012). Puu aastarõngaste aegridade analüüsil peetakse 

statistiliselt oluliseks tunnuste vahelist seost, kui korrelatsioonikordaja absoluutväätus on 

suurem kui 0,3 (Hordo 2011). 

 

Liiasusanalüüsi (RDA – redundancy analysis) (Remm et al. 2012; Tartif, Conciatori 2006) 

kasutatakse selleks, et hinnata kliimanäitajate ja radiaalse juurekasvu vahelist seost kõikide 

analüüsitavate lehisegruppide osas vaadeldava perioodi (1979–2013) jooksul. See meetod 

võimaldab mitme funktsioonitunnusega (antud juhul viie lehisegrupi juurdekasvuindeksid) 

ja mitme argumenttunnusega (kliimanäitajad – kuukaupa keskmised temperatuurid ja 

sademete summad jt) regressioonanalüüsi, kuhu lisandub ennustatud väärtuste 

peakomponentanalüüs (Remm et al. 2012). Vabavara R pakett vegan-iga tehti RDA koos 

peakomponentanalüüsiga (PCA). PCA pöörab ja nihutab vaatlusparvi tunnusruumis nii, et 

koondtunnused, mis on telgedele moodustunud, omavahel ei korreleeruks (Ibid.). Sealjuures 

rakendati Monte Carlo permutatsioonitesti (nimetatakse ka randomisatsioonitestiks) (Ibid.), 
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et hinnata millised kliimanäitajad on statistiliselt olulised (p<0,01). Tulemused väljastati 

ordinatsioonigraafikule. 
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3. TULEMUSED 
 

Käesolevas töös analüüsiti kliima mõju SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas kasvavate 

lehise puistutele. 24-lt alalt koguti puursüdamikud 233-lt puult. Tabelis 1 on välja toodud 

mõõtmistulemused viie erineva uurimisgrupi kohta. Kuriili, vene, jaapani ja euroopa lehise 

kõrval moodustasid mahukaima osa hübriidsed lehised. Viimaste hulka loeti hübriidsed 

lehised ja erinevate lehiseliikide segakultuurid. Hübriidide grupi puhul kasutatakse selle 

kirjeldamiseks nime „hübriid“. 

 

Tabel 1. Aegridade statistilised omadused 

Liik 

D 

cm 

Dmin 

cm 

Dmax 

cm 

Alade 

arv 

Proovide 

arv 

 Naturaalväärtus Indeks 

A.r. arv MS EPS Gini Glk 

hübriid 32 13 62 16 159 40[16;81] 0,261 0,992 0,799 0,61 

kuriili 33 26 60 5 45 76[65;83] 0,295 0,993 0,671 0,61 

vene 53 43 67 1 10 102[95;105] 0,218 0,925 0,592 0,58 

jaapani 38 30 47 1 10 59[55;62] 0,244 0,983 0,593 0,61 

euroopa 38 30 51 1 9 67[56;71] 0,332 0,974 0,584 0,66 

kokku    24 233      

(D – keskmine diameeter; Dmin – minimaalne diameeter; Dmax – maksimaalne diameeter; A.r. 

arv – keskmine aastarõngaste arv (kandilistes sulgudes minimaalne ja maksimaalne 

aastarõngaste arv proovide kohta); MS – keskmine tundlikkus; EPS – keskmise kronoloogia 

vastavus hüpoteetilisele; Gini – (Gini koefitsient) vaheldusrikkus e. mitmekesisus 

juurdekasvuseeriates; Glk – märgitest ehk Gleichläufigkeit 

 

Töös analüüsitud puude vanused kui ka diameeterid olid varieeruvad. Keskmine tundlikkus, 

mis näitab aastarõnga laiuse suhtelist muutust aastast aastasse (User guide... 2015) jäi 

vahemikku 0,22…0,33. Seejuures keskmise tundlikkuse keskpärased väärtused jäävad 

vahemikku 0,2…0,29 ning kõrgeks peetakse väärtust mis ületab 0,3 piiri (Grissino-Mayer 

2001). EPS ehk „Expressed population signal“ väljendab valimil põhineva keskmise 

kronoloogia vastavust prognoositavale kronoloogiale (Pruuli 2014, Speer 2010, Wigley et 

al. 1984). Kui EPS-i väärtus kukub alla 0,85 (Wigley et al. 1984) mis tähendab, et seeriate 

vahelist kooskõla ei peeta väga heaks, et neid kasutada edaspidises kliimaanalüüsis. Tabelis 



 

17 

 
 

1 toodu lehiste EPS väärtused jäävad vahemikku 0,925…0,993 mis näitab seeriate 

omavahelist head kooskõla ning aastarõngaste andmed on sobilikud kasutada 

kliimaanalüüsiks. Glk näitab üleüldist seeriate vahelist kooskõla protsentides (Speer 2010), 

mis on välja töötatud spetsiaalselt aastarõngaste (naturaalväärtuste) ristdateerimiseks. Gini 

ehk ebaühtluse koefitsient, mida kasutatakse laagide (ulatuse; ajavahemiku) (Remm jt. 2012) 

mitmekesisuse mõõtmiseks puu aastarõngaste seeriates (reeglina detrenditud aastarõngaste 

seeriatest) (Bunn et al. 2012; Biondi, Qeadan 2008). Tabelis 1 väja toodud Gini koefitsiendid 

jäävad vahemikku 0,584…0,799.  

 

 

3.1. Kronoloogiad 

 

Joonisel 4 on välja toodud puursüdamike standardiseeritud mõõtmistulemuste andmetel 

koostatud jääkindeksite kronoloogia. Viimane tagab juurdekasvu indeksite vaheliste seoste 

usaldusväärse uurimise, kuna selle käigus viiakse juurdekasvu indeksite vaheline 

autokorrelatsioon miinimumini (User guide… 2015). Kronoloogiad on koostatud 

kokkulangeva periood (1953 – 2013) kohta. 

 

 
Joonis 4. Järvseljal kasvavate lehiste kronoloogiad: horisontaalteljel on kasvuaastad; 

vertikaalteljel aastarõngaste juurdekasvu indeksid 
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3.2. Järvselja kliimaandmete ja lehiste radiaalse juurdekasvu indeksite 

vaheliste seoste analüüs 

 

Antud alapeatükis on toodud korrelatsioonanalüüsi tulemused, kus leiti kuukaupa 

kliimanäitajate ja radiaalkasvude vahelised seosed. Joonistel 5–9 on horisontaalteljel 

kujutatud kalendrikuid. Väikesed tähed j, a,…d tähistavad kasvule eelneva aasta juulit, 

augustit … detsembrit ja J, F,…O tähistavad kasvuaasta jaanuari, veebruari,…oktoobrit. 

Vertikaalteljel on välja toodud korrelatsioonikordaja (joonisel - Response coefficients). 

Jooniste horisontaaltelgedel on kujutatud väikesed tähed o, n, d tähistavad kasvule eelneva 

aasta oktoobrit, novembrit ja detsembrit ja suured tähed J, V,…S tähistavad jooksva 

kasvuaasta kalendrikuid: jaanuar, veebruar,…september.  

 

Joonisel 5 on näha, et sademetel on hübriidlehiste radiaalkasvule oluliselt väiksem mõju kui 

temperatuuridel. Kasvule eelneva aasta novembri sademed mõjutavad negatiivselt varapuidu 

juurdekasvu ning kasvuaasta maikuu sademed hilispuidu kasvu. Eelneva aasta novembri 

sademed mõjutavad negatiivselt varapuidu kasvu ning kasvuaasta mai sademed hilispuidu 

kasvu. Lehiste aastarõnga ja varapuidu juurdekasvule avaldavad positiivset mõju kasvule 

eelneva aasta oktoobri temperatuur ning negatiivset mõju kasvuaasta märtsi temperatuur. 

Lehiste hilispuidu radiaalsele juurdekasvule avaldas positiivset mõju kasvuaasta aprillikuu 

temperatuur.  
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Joonis 5. Hübriidlehiste aastarõngaste (AR), vara- (EW) ja hilispuidu (LW) radiaalse 

juurdekasvu indeksite ja keskmiste temperatuuride (Temperatuur) ning sademete summade 

(Sademed) vahelised seosed: (statistiliselt olulised (p < 0,05) näitajad on joonisel välja 

toodud tumehalliga) 

 

Joonisel 6 on näha kliima mõju sarnasust kuriili lehisele kogu aastarõnga ulatuses. Kasvule 

eelneva aasta novembri sademetel ja kasvuaasta jaanuari ja märtsi temperatuuril oli 

negatiivne mõju vara- ja hilispuidule. Aastarõngakasvu mõjutasid negatiivselt samad 

näitajad, kuid kasvuaasta märtsikuu temperatuuri sealjuures oluliseks pidada ei saa. 

Kasvuaasta oktoobri keskmine temperatuur avaldas aastarõnga kasvule olulist positiivset 
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mõju. Hilispuidu negatiivseks mõjutajaks peale eelpool mainitud tegurite oli veel kasvuaasta 

oktoobrikuu sademed ning kasvu soosivaks teguriks oli kasvule eelneva aasta novembrikuu 

temperatuur.  

 

 

 
Joonis 6. Kuriili lehise aastarõngaste (AR), vara- (EW) ja hilispuidu (LW) radiaalse 

juurdekasvu indeksite ja keskmiste temperatuuride (Temperatuur) ning sademete summade 

(Sademed) vahelised seosed: (statistiliselt olulised (p < 0,05) näitajad on joonisel välja 

toodud tumehallina) 
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Joonis 7. Vene lehise aastarõngaste (AR), vara- (EW) ja hilispuidu (LW) radiaalse 

juurdekasvu indeksite ja keskmiste temperatuuride (Temperatuur) ning sademete summade 

(Sademed) vahelised seosed: (statistiliselt olulised (p < 0,05) näitajad on joonisel välja 

toodud tumehallina) 

 

Joonisel 7 näeme, et kuude keskmised temperatuurid avaldavad vene lehise kasvule üldiselt 

negatiivset mõju, sademetel aga oluline negatiivne mõju puudub. Statistiliselt oluliseks 

kasvu pärssivaks teguriks aastarõngale, vara- ja hilispuidule on kasvule eelneva aasta 

jaanuari ja kasvuaasta märtsi keskmine temperatuur. Aastarõnga kasvu soodustas kasvuaasta 
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augusti sademed ning varapuidu kasvule avaldasid olulist positiivset mõju kasvuaasta 

septembrikuu sademed.  

 

 

 

 
Joonis 8. Jaapani lehise aastarõngaste (AR), vara- (EW) ja hilispuidu (LW) radiaalse 

juurdekasvu indeksite ja keskmiste temperatuuride (Temperatuur) ning sademete summade 

(Sademed) vahelised seosed: (statistiliselt olulised (p < 0,05) näitajad on joonisel välja 

toodud tumehallina) 

 

Jooniselt 8 on jälgitav, et ainsaks statistiliselt oluliseks jaapani lehise hilispuidu kasvu 

mõjutavaks teguriks on kasvule eelneva aasta oktoobri temperatuur. Sama näitaja on olulist 
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positiivset mõju avaldanud ka aastarõnga ja varapuidu kasvule. Sademed on positiivselt 

mõjunud varapuidu laiusele kasvuaasta augustis. Negatiivselt on sademed mõjutanud 

aastarõnga ja varapuidu laiust kasvule eelneva aasta septembris. Varapuidu kasvule on 

negatiivset mõju avaldanud ka kasvule eelneva aasta augusti ja kasvuaasta juuni 

temperatuurid. 

 

 

 

 
Joonis 9. Euroopa lehise aastarõngaste (AR), vara- (EW) ja hilispuidu (LW) radiaalse 

juurdekasvu indeksite ja keskmiste temperatuuride (Temperatuur) ning sademete summade 

(Sademed) vahelised seosed: (statistiliselt olulised (p < 0,05) näitajad on joonisel välja 

toodud tumehallina) 
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Jooniselt 9 on näha, et kliimategurite positiivne mõju euroopa lehisele avaldub vaid 

hilispuidu osas kasvule eelneva aasta oktoobri sademete kujul. Sademete negatiivne mõju 

avaldub vaid aastarõngale ning seda kasvule eelneva aasta novembris. Joonisel tuleb välja, 

et kõigi uuritavate lehise liikide seas avaldavad temperatuurid kõige enam negatiivset mõju 

just euroopa lehise radiaalsele juurdekasvule. Kasvule eelneva aasta juuli ning kasvuaasta 

märtsi keskmised temperatuurid on negatiivse mõjuga nii aastarõngale, vara- kui ka 

hilispuidule. Aastarõnga ja hilispuidu juurdekasvule osutas olulist negatiivset mõju ka 

kasvuaasta juuni keskmine temperatuur.  

 

 

3.3. Kliima ning puu radiaalse juurdekasvu vahelised seosed vaadatuna 

kuu esimese ja teise poole osas eraldi 

 

Joonisel 10 on näha, et lehise aastarõnga laiust mõjutab positiivselt kasvule eelneva aasta 

oktoobri teine pool ning kasvuaasta augusti esimese poole sademed. Negatiivset mõju lehise 

aastarõnga kasvule avaldavad kasvuaasta juunikuu esimese poole temperatuurid ning 

kasvuaasta jaanuarikuu esimese poole sademed.  

 

Kuriili lehise aastarõnga juurdekasvule avaldavad positiivset mõju kasvule eelneva aasta 

oktoobri teise poole ja detsembri esimese poole temperatuurid ning kasvuaasta märtsi teise 

poole sademed. Statistiliselt olulist negatiivset mõju kuriili lehise aastarõnga kasvule avaldas 

vaid kasvuaasta märtsikuu esimese poole sademed.  

 

Jooniselt 10 avaldub vene lehise aastarõngaste juurdekasvule avaldavad negatiivset mõju 

kasvuaasta veebruari esimese poole ning märtsi temperatuurid ning veebruari teise poole 

sademed. Positiivset mõju lehise juurdekasvule avaldas vaid kasvuaasta aprilli esimese 

poole sademed. 

 

Jaapani lehisele kasvu positiivselt mõjutavad kasvule eelneva aasta oktoobri teise poole, 

novembri esimese poole ning kasvuaasta mai esimese poole temperatuurid ja kasvuaasta 

augusti esimese poole sademed. Kasvuaasta juunikuu esimese poole temperatuur ning 
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kasvule eelneva aasta novembri teise poole sademetel on jaapani lehise aastarõnga kasvule 

negatiivne mõju. 

 

Sademetel statistiliselt oluline seos euroopa lehise aastarõnga juurdekasvule puudub. 

Aastarõnga juurdekasvu mõjutab positiivselt vaid kasvule eelneva aasta oktoobri teise poole 

temperatuur. Negatiivselt mõjutab euroopa lehise kasvu kasvuaasta veebruari-, märtsi- ja 

juuni esimese poole ning aprilli teise poole temperatuurid. 

 

 
Joonis 10. Hübriid, kuriili, vene, jaapani ja euroopa lehise aastarõngaste juurdekasvu 

indeksite ja keskmiste temperatuuride ning sademete summade vaheline 

korrelatsioonanalüüs: W1 – kuu esimene pool; W2 – kuu teine pool 
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Joonis 10 järg. Hübriid, kuriili, vene, jaapani ja euroopa lehise aastarõngaste juurdekasvu 

indeksite ja keskmiste temperatuuride ning sademete summade vaheline 

korrelatsioonanalüüs: W1 – kuu esimene pool; W2 – kuu teine pool 

 

 

3.4. Keskmiste temperatuuride ning lehiste radiaalse juurdekasvu 

indeksite vahelised seosed kümnepäevaste perioodide kaupa 

 

Joonisel 11 on näha, et lehise aastarõnga kasvule avaldavad statistiliselt olulist positiivset 

mõju kasvule eelneva aasta oktoobri alguse ning lõpuosa ja jooksva kasvuaasta aprilli ja 

märtsi alguse temperatuurid. Eelneva aasta novembri keskpaiga sademete avaldasid lehise 

kasvule negatiivset mõju, positiivset mõju avaldasid eelneva aasta detsembri keskpaiga, 

kasvuaasta aprilli keskpaiga ning juuni ja septembri alguse sademed. 

 

Kuriili lehise aastarõnga kasvule on statistiliselt olulist positiivset mõju avaldanud kasvule 

eelneva aasta oktoobri lõpu temperatuur ning detsembri alguse sademed. Negatiivselt mõjub 

kuriili lehise aastarõngale on kasvule eelneva aasta novembri keskpaiga- ja kasvuaasta 

maikuu alguse sademed ning kasvuaasta veebruari lõpu ja märtsi alguse temperatuur. 
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Kasvuaastal on aastarõnga laiusele positiivset mõju avaldanud aprilli alguse temperatuur 

ning märtsi lõpu ja mai keskpaiga sademed. 

 

Keskmised temperatuurid avaldasid vene lehisele (joonis 11) vaid negatiivset mõju. 

Statistiliselt olulisteks negatiivseteks mõjutajateks on kasvuaasta jaanuari keskpaiga-, 

veebruari alguse ja lõpu, kogu märtsi, aprilli ja augusti keskpaiga ning septembri lõpu 

keskmised temperatuurid. Sademete negatiivne mõju vene lehise kasvule avaldus kasvule 

eelneva aasta detsembri lõpus. Positiivset mõju aastarõnga kasvule avaldasid aprilli ja 

septembri keskpaiga sademed. 

 

 
Joonis 11. Hübriid, kuriili, vene, jaapani ja euroopa lehise aastarõngaste juurdekasvu 

indeksite ja keskmiste temperatuuride ning sademete summade vaheline 

korrelatsioonanalüüs: J1 – kuu algus; J2 – kuu keskpaik; J3 – kuu lõpp 
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Joonis 11 järg. Hübriid, kuriili, vene, jaapani ja euroopa lehise aastarõngaste juurdekasvu 

indeksite ja keskmiste temperatuuride ning sademete summade vaheline 

korrelatsioonanalüüs: J1 – kuu algus; J2 – kuu keskpaik; J3 – kuu lõpp 

 

Jaapani lehise aastarõnga laiust kasvuaastale eelneval aastal on positiivselt mõjutanud 

oktoobri ja novembri alguse temperatuurid ning negatiivselt novembri keskpaiga sademed. 

Positiivselt on jaapani lehiste aastarõngaste kasvu mõjutanud kasvuaasta aprilli keskpaiga ja 

septembri alguse sademed ning mai alguse temperatuur. Kasvuaastal on negatiivse mõjuga 

juuni alguse ning septembri lõpu sademed.  

 

Euroopa lehise aastarõnga kasvu on positiivselt mõjutanud kasvule eelneva aasta 

detsembrikuu alguse sademed ning kasvuaasta augusti alguse temperatuur. Negatiivselt on 
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euroopa lehise aastarõnga kasvule mõjunud kasvuaasta veebruari ja märtsi alguse ning 

veebruari ja aprillikuu keskpaiga temperatuurid. Negatiivset mõju avaldasid veel kasvule 

eelneva aasta novembri keskpaiga, detsembri lõpu ja kasvuaasta märtsi keskpaiga sademed. 

 

 

3.5. Korrelatsioonanalüüsi tulemused teiste kliimanäitajatega (eelneva 

kasvu- ja kalendriaastal ning vegetatsiooniperioodil) 

 

Joonisel 12 on näha, et keskmiste temperatuuride osas statistiliselt oluline positiivne mõju 

puudub, samas avaldub oluline negatiivne mõju vene ja euroopa lehise aasta pikkune periood 

kasvule eelneva aasta oktoobrist kasvuaasta septembrini.  

 

 
Joonis 12. Temperatuuri mõju lehiste aastarõngaste radiaalsele juurdekasvule (eelneva 

kasvu- ja kalendriaastal ning vegetatsiooniperioodil): VegTa - vegetatsiooniperioodi (mai-

sept) keskmine temperatuur (°C); VegTaI - vegetatsiooniperioodi I poole (mai-juuli 

keskpaik) keskmine temperatuur (°C); VegTaII - vegetatsiooniperioodi II poole (juuli 

keskpaik-sept) keskmine temperatuur (°C); Ta_oS - aasta keskmine temperatuur (eelmise 

kasvuaasta oktoobrist kuni kasvuaasta septembrini) ; Ts0 - üle 0°C temperatuuride summa 

aastane; Ts5 - üle +5°C temperatuuride summa aastane; Ts10 – üle +10°C temperatuuride 

summa aastane 

 

Joonisel 13 on näha, et sademed üldiselt negatiivset mõju erinevatele lehise liikide 

aastarõngaste juurdekasvule ei avalda. Statistiliselt oluliseks vene lehise aastarõnga kasvu 

mõjutavaks teguriks on vegetatsiooniperioodi esimese poole keskmine temperatuur. 
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Joonis 13. Sademete mõju lehise aastarõngaste radiaalsele juurdekasvule (eelneva kasvu- ja 

kalendriaastal ning vegetatsiooniperioodil): VegP - sademete summa (mm) vegetatsiooni 

perioodil (mai-sept); VegPI - sademete summa (mm) vegetatsiooni I perioodil (mai-juuli 

keskpaik); VegPII - sademete summa (mm) vegetatsiooni II perioodil (juuli keskpaik-sept); 

Psum - aasta sademete summa (mm), eelmise kasvuperioodi oktoober kuni kasvuaasta 

september; PsumJD - aasta sademete summa (mm), jaanuar kuni detsember 

 

 

3.6. RDA analüüs 

 

Joonisel 14 toodud RDA analüüsiga kirjeldatakse ära 69,4 % (Lisa 2) indeksite 

varieeruvusest perioodil 1979-2013. Kasvuperioodi esimese poole (VegSI) märtsi lõpu 

(SMarJ3), aprilli keskpaiga (SAprJ2) ja septembri (SSep) sademed ning aprillikuu alguse 

keskmised temperatuurid (TAprJ1) on positiivselt seostatud esimese ordinatsiooniteljega. 

Vene ja euroopa lehiste kasvuindeksite varieeruvust kirjeldavad positiivsete näitajatega 

VegSI, SAprJ2 ja SSep sademed ning negatiivne mõju on SMaiJ3. 
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Joonis 14. Liiasusanalüüs (RDA) lehiste juurdekasvuindeksite ja kliimanäitajate vahel. 

Indikaatorite pikkus viitab korrelatsiooni tugevusele ordinatsiooni teljel ning näitab 

kliimanäitaja maksimaalse muutuse suunda. VegSI – vegetatsiooniperioodi I poole sademed; 

TMarJ1 – keskmine temperatuur märtsikuu alguspoole; TMarJ2 – keskmine temperatuur 

märtsikuu keskel; SMarJ3 – sademed märtsikuu lõpupoole; TAprJ1 – keskmine temperatuur 

aprillikuu alguspoole; SAprJ2 – kasvuaasta aprilli keskpaiga sademed; TAprJ1 – aprillikuu 

alguse keskmine temperatuur; SMaiJ3 - sademed kasvuaasta aprillikuu lõpupoole; SSep – 

septembrikuu sademed; SoktJ3 - sademed kasvule eelneva aasta oktoobrikuu lõpupoole 
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3.7. Näitaastate analüüs 

 

Tabelis 2 on välja toodud erinevate lehise liikide positiivsed ja negatiivsed näitaastad. 

Negatiivsetest näitaastatest paistavad kõige enam silma 1964 ja 1995 aastad. Positiivsetest 

näitaastatest võib esile tuua 2001 ja 2004 aastad.  

 

Tabel 2. Positiivsed (+) ja negatiivsed (-) näitaastad 

 

  

Aasta Lehis

Kuriili 

lehis

Vene 

lehis

Jaapani 

lehis

Euroopa 

lehis Aasta Lehis

Kuriili 

lehis

Vene 

lehis

Jaapani 

lehis

Euroopa 

lehis

1954 - + - 1986 +

1955 - + 1987 -

1957 + 1989 - -

1958 - - 1990 + +

1963 + - - 1991 + -

1964 - - - - 1992 -

1965 + 1994 + +

1966 + 1995 - - -

1968 + 1996 + +

1969 - 2000 -

1970 + + 2001 + + +

1971 - 2003 -

1975 + 2004 + + + +

1977 - - 2005 +

1979 - 2006 -

1980 + 2008 + +

1981 + + 2010 -

1983 + + 2011 -

1984 - - 2012 +

1985 + 2014 - -

Liik Liik
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ARUTELU 
 

Käesolev magistritöö on keskendunud lehiste radiaalkasvu ja kliimavaheliste näitajate 

analüüsile. Saadud tulemused näitavad, et analüüsitavates puistutes limiteerib puude kasvu 

peamiselt temperatuur. Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitavad, et võrreldes teiste lehise 

liikidega eristub jaapani lehis, kus puude kasvu mõjutavad teised kliimafaktorid. Kasvuaasta 

märtsi temperatuur avaldab negatiivset mõju kuriili, vene, euroopa ning hübriidlehiste 

aastarõnga laiusele sh vara- ja hilispuidu jämeduskasvule. Samas jaapani lehisele antud seos 

ei avaldunud. 

 

Jooksva kasvuaasta märtsi keskmiste temperatuuride negatiivne mõju lehiste radiaalsele 

juurdekasvule on tingitud madalast märtsikuu keskmisest temperatuurist või täpsemat 

korrelatsioonanalüüsi järgides madalatest keskmistest temperatuuridest märtsi esimesel 

poolel. Märtsi temperatuuride negatiivne mõju ilmneb ka korrelatsioonanalüüsides, kus 

analüüsitavaks ajaperioodiks on kümne päevased perioodid ning kuu esimene ja teine pool. 

Kasvule eelneva aasta novembrikuu sademed avaldasid sarnaselt hübriidide varapuidu 

kasvule negatiivset mõju ka kuriili lehise aastarõngaste, vara- ja hilispuidu ning euroopa 

lehise aastarõngaste juurdekasvule.  

 

Kuriili, vene ning euroopa lehise vara- ja hilispuit on kliimanäitajatele reageerinud sarnaselt, 

samas hübriid ja jaapani lehise puhu ilmneb, et kliimatingimused on varapuidule hoopis 

teistsuguse mõjuga kui hilispuidule. Jaapani ja hübriidlehiste varapuidu juurdekasvu 

indeksite ja kliimanäitajate vahel avaldub palju rohkem statistiliselt olulisis seoseid kui 

hilispuidu osas. Mõlema grupi varapuidule avaldas positiivset mõju kasvule eelneva aasta 

oktoobri keskmine temperatuur, mis oli ka ainus nende vahel olnud oluline sarnane seos. 

Jaapani ja hübriidlehise vara- ja hilispuidu kasvu mõjutavad tegurid olid küll erinevad, kuid 

temperatuuride ja sademete mõju oli neile üsnagi sarnane varapuidu ning kogu aastarõnga 

osas.  
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Kuriili, vene ning euroopa lehiste puhul varapuidu kasvu mõjutanud kliimatingimused 

mõjusid sarnaselt ka hilispuidule. Kui võrrelda nende kolme liigi vahelisi kasvu oluliselt 

mõjutanud tegureid, siis sarnaselt kogu aastarõnga kasvu mõjutanud teguritega, erineb kuriili 

lehis oluliselt teistest, olles ainus lehise liik uuritavate hulgast millele vara- ja hilispuidule 

ning ka kogu aastarõngale avaldab olulist negatiivset mõju kasvuaasta jaanuarikuu 

temperatuur. Ka ei avaldu kuriili lehise puhul sarnaselt vene ja euroopa lehisele kasvule 

eelneva aasta juuli sademete negatiivne mõju. 

 

Kõigis käesolevas töös tehtud korrelatsioonanalüüsidest avaldub keskmiste temperatuuride 

negatiivne mõju vene ja euroopa lehistele. Nii vara-, hilispuidu kui ka aastarõnga laiuse 

kasvule on negatiivset mõju avaldanud kasvuaasta märtsi kui ka kasvule eelneva aasta juuli 

keskmised temperatuurid. Korrelatsioonanalüüsid poolkuude ning kümne päevaste 

perioodidena näitavad aastarõnga juurdekasvule olulist negatiivset mõju ka kasvuaasta 

jaanuari ja veebruari temperatuurid. Sademete puhul mõjude sarnasused puuduvad. Leedus 

tehtud kliima mõju uuringus euroopa lehise aastarõnga juurdekasvule (Vitas, Žeimavičius 

2010) jõuti järeldusele, et selgelt negatiivset mõju külmadel talvedel euroopa lehise 

juurdekasvule pole, kuid selgelt laiemad aastarõngad kasvasid puudel pärast sooja sügist ja 

talve. Sooja talve positiivne mõju lehiste radiaalsele juurdekasvule avaldus ka käesolevas 

uurimuses. Samas on kuivematel kasvualadel ka Kirdyanov et al. (2013) täheldanud 

sademete positiivset mõju ning temperatuuri negatiivset mõju kuriili lehise radiaalkasvule 

ning vastupidiselt madalates (niiskust talletavates, lohukohtades, viljakates vms) 

kasvukohtades sademete negatiivset ja temperatuuri positiivset mõju Kesk-Siberi põhjaosas. 

 

Kasvuaasta aprilli esimese poole temperatuurid avaldavad positiivset mõju kuriili, vene, 

jaapani ja hübriidlehise liikidele. Samasugune mõju tuleb välja ka analüüsides kümne 

päevaseid perioode. Võrreldes poolkuudega, kus mõju avaldas just kuu esimene pool, siis 

10 päeva analüüsis avaldas positiivset mõju kuu keskpaik. Statistiliselt olulist negatiivset 

mõju hübriid, kuriili, jaapani ja euroopa lehisele avaldas kasvule eelneva aasta novembrikuu 

keskpaiga sademed.  

 

Sarnaselt Dubolazovi (2014) lehiste kasvu analüüsiga Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri 

puistangul avaldus jaapani lehise aastarõngaste vara- ja hilispuidu kasvule eelneva aasta 

oktoobri keskmiste temperatuuride positiivne mõju ka käesolevas analüüsis. Ka praeguses 
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uurimuses, kus analüüsiti juurdekasvuindeksite ja kliimanäitajate mõjusid poolkuude kaupa, 

tuli välja kasvule eelneva aasta oktoobrikuu teise poole temperatuuride positiivne mõju 

jaapani lehise aastarõnga juurdekasvule. Euroopa lehiseid mõjutavate tegurite vahel töödes 

sarnasused puudusid (Hordo et al. 2015). Jansons et al. (2015) leidsid, et Lätis limiteerivad 

euroopa lehise radiaalkasvu kasvuperioodi sademed.  

 

Tuginedes Tartu-Tõravere ilmajaama andmetele võib väita, et negatiivne 1964. aasta on 

tingitud vähesest sademete hulgast. Samal aastal on Riigi Ilmateenistuse andmeil mõõdetud 

rekordid, kus Narvas märgiti aasta sademete hulgaks 355 mm (kõige kuivem aasta 

vaatlusperioodi algusest), Tõraveres mõõdeti sademete hulgaks toona 420 mm. Positiivsed 

näitaastad 2001 ja 2004 on tingitud soojast kasvule eelneva aasta sügisest. Seega puude 

valmistumist talviseks puhkeperioodiks soodustab õigeaegne järkjärguline temperatuuri 

alanemine (Lõhmus1992b).  

 

Näitaastate analüüsis tuli välja palju sarnasusi Dubolazovi magistritööga (2014), kus 

ühilduvad jaapani lehise positiivsed näitaastad 1996, 2004 ja 2008 ning negatiivsed 

näitaastad 2003 ja 2010. 1996. aasta positiivse näitaasta tingis kasvule eelneva aasta soe 

sügis. 2004. aasta positiivse näitaasta on tingitud kasvule eelneva aasta soojast ning ühtlaselt 

jahenevast sügisest ning võrdlemisi soojast kasvuaasta kevadest. 2008. aasta positiivne 

näitaasta on ilmselt tingitud kasvuaasta temperatuurist, 2008. aastal mõõdeti Järvseljal 

analüüsitava ajaperioodi kõrgeim keskmine temperatuur, milleks oli 8,4°C. 2003. aasta 

negatiivne näitaasta on tingitud kasvule eelneva aasta külmast sügisest, ning 2010. aastat on 

negatiivselt mõjutanud erakordselt soojad juuli ja august. Samuti on Koprowski (2012) 

analüüsinud Poolas euroopa lehise aastarõngaste seeriaid kliimanäitajatega ning toob välja 

oma uurimuses, et suvised kõrged temperatuurid limiteerivad ka seal diameetri kasvu. 

 

Lehiste aastarõngaste seeriad on heaks „indikaatoriks“, et analüüsida kliima mõju pikema 

perioodi jooksul. Kitsamad või laiemad aastarõngad puidu mustris viitavad vastavalt 

limiteerivatele või soodsamatele kasvuaastatele.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kliima mõju Järvselja lehise puistutele. Valitud 24 

proovialal analüüsiti kokku 233 puud. Igalt puult võeti juurdekasvupuuriga puursüdamik, 

mis mõõdeti laboris 0,01 mm täpsusega kasutades LINTAB mõõtmisseadet. Vara- ja 

hilispuidu osa mõõdeti eraldi, et saaks hinnata temperatuuride ja sademete mõju mõlemale 

puiduosale eraldi. Kliimaandmed pärinevad Järvselja ilmaseirepunktist. Analüüsitavaks 

perioodiks oli 1979-2013. 

 

Töös analüüsiti nelja lehiseliiki: kuriili, vene, jaapani, euroopa lehist ja hübriidlehised. Igale 

lehisegrupile koostati kronoloogiad. Kliimanäitajate ja radiaaljuurdekasvude vaheliste 

seoste kirjeldamiseks tehti korrelatsioon- ja liiasusanalüüs. Ekstreemsete (positiivsete ja 

negatiivsete) kasvuaastate leidmiseks tehti näitaasta analüüs.  

 

Puude radiaalse juurdekasvuindeksite ja kuukaupa kliimaandmete vahelises 

korrelatsioonanalüüsis selgus, et enamus lehisegruppe (v.a jaapani lehiseid) mõjutas 

negatiivselt jooksva kasvuaasta märtsikuu keskmised temperatuurid. Varapuidu kasvu 

mõjutavad kliimafaktorid varieeruvad grupiti, kuid peamiseks kasvu limiteerivaks faktoriks 

on temperatuur (märtsikuu) ja vähesel määral sademed. Hilispuidu kasvu mõjutab peamiselt 

temperatuur. Analüüsi ilmnes, et vara- ja hilispuidu kasvu mõjutavate kliimategurite vahel 

suuri erinevusi polnud. Erinevused ilmnesid pigem liigipõhiselt. 

 

Ilmastikunäitajate (kahe nädalase perioodide kaupa (W1 kuu esimene ja W2 kuu teine pool)) 

ja lehiste radiaalkasvu vahelisest korrelatsioon analüüsist võib esile tuua peamiselt 

temperatuuride mõju olulisust võrreldes sademetega. Leiti kasvule eelneva aasta 

oktoobrikuu teise poole statistiliselt oluline positiivne mõju enamusele lehistest ja jooksva 

kasvuaasta märtsikuu esimese poole temperatuuride negatiivne mõju. Samas aprillikuu 

esimese poole sademetel leiti positiivne seos enamuse lehisegruppidega. 
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Kümne päevaste perioodide ilmastikunäitajate ja lehiste radiaalkasvude vahel täheldati 

statistiliselt olulist seost kasvuperioodi alguse temperaruutidega (aprilli algus…mai algus), 

liigiti näitajat erinesid. Eelneva kasvuaasta novembrikuu keskpaiga sademete negatiivne 

mõju ilmnes enamuse lehisegruppidega, teistest eristus vene lehis.  

 

Aasta keskmise temperatuuriga (eelneva kasvuaasta oktoober kuni kasvuaasta september) 

leiti statistiliselt oluline negatiivne seos vene ja euroopa lehiste radiaalkasvuga. 

Vegetatsiooniperioodi esimesel poolele avaldavad sademed positiivset mõju vene lehise 

juurdekasvule. 

 

Liiasusanalüüsiga hinnati kliimanäitajate ja radiaalse juurekasvu vahelist seost kõikidele 

analüüsitavatele lehisegruppidele. Vene ja euroopa lehistel täheldati sarnast varieeruvust 

radiaalkasvus, kus positiivset mõju avaldasid vegetatsiooniperioodi esimese poole, jooksva 

aasta aprilli keskpaiga ja septembri sademed ning negatiivset mõju avaldas maikuu lõpu 

sademed. Hübriid, kuriili ja jaapanil lehiste kasvuridade varieeruvus on sarnane ja neil 

täheldati ka temperatuuride olulist mõju. 

 

Näitaastate analüüsiga leiti ekstreemsed kasvuaastad, perioodil 1953-2013. Uuritud 

ajaperioodil avaldus antud analüüsis kaks negatiivset (1964 ja 1995) ja kaks positiivset 

näitaastat (2001 ja 2004). Positiivseid näitaastaid põhjustas kasvule eelneva aasta soe sügis 

ning negatiivse näitaasta põhjuseks oli põud.  

 

Analüüsi tulemusel leiti mitmeid olulisi lehiste kasvu positiivselt ning negatiivseid 

mõjutavaid tegureid. Osalt paistsid korrelatsioonanalüüside tulemused liigiti sarnased, teisalt 

esines ka palju liikide kavu mõjutavate tegurite erinevusi. Mitmed uurimistulemused leidsid 

sarnasusi ka varasemalt tehtud uuringutega. Kuna antud töö puhul oli tegemist kliima mõju 

uurimisega kindla piirkonna lehiste kasvule, oleks sarnastel alustel võimalik uurida ka kliima 

mõju lehiste kasvule ka teistes Eesti piirkondades, et tekiks juurde võrreldavaid uuringuid. 

Lisaks kliima mõjude analüüsimisele tuleks veel uurida ka muude tegurite mõju (kasvukoht, 

valgustingimused, mullastik jne), et saaks hinnata kasvu mõjutavate tegurite olulisust ka 

teistele näitajatele tuginedes. 
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Lisa 1. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kaart 

  

 

Lisa 1. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kaart, pruunide täppidega on märgitud töös 

analüüsitavate lehisepuistute asukohad. Metsakorralduse osakonna kaardiserver 
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Lisa 2. Liiasusanalüüsi (RDA) arvutused 
 
Call: 
rda(formula = Mtyyp ~ TMarJ1 + SSep + SAprJ2 + TAprJ1 + SoktJ3 +      VegSI + SMarJ3 + TMarJ2 + SMaiJ3, data = Klim.
env)  
 
Partitioning of variance: 
              Inertia Proportion 
Total         0.14484     1.0000 
Constrained   0.10051     0.6939 
Unconstrained 0.04433     0.3061 
 
Eigenvalues, and their contribution to the variance  
 
Importance of components: 
                        RDA1    RDA2     RDA3    RDA4     RDA5     PC1     PC2      PC3      PC4      PC5 
Eigenvalue            0.0765 0.01421 0.007226 0.00187 0.000702 0.01526 0.01197 0.009058 0.005642 0.002408 
Proportion Explained  0.5282 0.09811 0.049890 0.01291 0.004850 0.10533 0.08264 0.062540 0.038950 0.016620 
Cumulative Proportion 0.5282 0.62627 0.676160 0.68907 0.693920 0.79925 0.88189 0.944420 0.983380 1.000000 
 
Accumulated constrained eigenvalues 
Importance of components: 
                        RDA1    RDA2     RDA3    RDA4     RDA5 
Eigenvalue            0.0765 0.01421 0.007226 0.00187 0.000702 
Proportion Explained  0.7611 0.14138 0.071900 0.01860 0.006980 
Cumulative Proportion 0.7611 0.90251 0.974410 0.99302 1.000000 
 
Scaling 2 for species and site scores 
* Species are scaled proportional to eigenvalues 
* Sites are unscaled: weighted dispersion equal on all dimensions 
* General scaling constant of scores:  1.489682  
 
 
Species scores 
 
          RDA1     RDA2     RDA3     RDA4      RDA5      PC1 
lehis   0.2777 -0.04680  0.05662 -0.05009 -0.093198  0.15281 
vene    0.5928  0.28903  0.01203  0.09383 -0.009183 -0.07405 
kuriili 0.4325 -0.33543 -0.12377  0.07278 -0.001841  0.19797 
jaapani 0.4000 -0.12636  0.27577 -0.01120  0.032608  0.40656 
euroopa 0.6296  0.05925 -0.12649 -0.10914  0.030305 -0.02050 
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Biplot scores for constraining variables 
 
           RDA1    RDA2     RDA3     RDA4     RDA5 PC1 
TMarJ1 -0.57107 -0.1082  0.35091 -0.08198 -0.24978   0 
SSep    0.40831  0.1987  0.36984 -0.32706  0.42962   0 
SAprJ2  0.33885  0.2670  0.44386  0.66504 -0.37242   0 
TAprJ1  0.44301 -0.4257 -0.08834 -0.39668 -0.52684   0 
SoktJ3 -0.05336 -0.6600  0.07845 -0.11546  0.30778   0 
VegSI   0.22708  0.4025  0.35197 -0.18676  0.16235   0 
SMarJ3  0.38419 -0.2292 -0.46720  0.55298 -0.10551   0 
TMarJ2 -0.14221 -0.6055  0.35338  0.11203 -0.06747   0 
SMaiJ3 -0.11013  0.1269  0.14173 -0.06840  0.26294   0 
 
> ## Permutation test for all variables 
> anova(mod) 
Permutation test for rda under reduced model 
Permutation: free 
Number of permutations: 999 
 
Model: rda(formula = Mtyyp ~ TMarJ1 + SSep + SAprJ2 + TAprJ1 + SoktJ3 + VegSI + SMarJ3 + TMarJ2 + SMaiJ3, data = Kli
m.env) 
         Df Variance      F Pr(>F)     
Model     9 0.100509 6.2975  0.001 *** 
Residual 25 0.044334                   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> ## Permutation test of "type III" effects, or significance when a term 
> ## is added to the model after all other terms 
> anova(mod, by = "margin") 
Permutation test for rda under reduced model 
Marginal effects of terms 
Permutation: free 
Number of permutations: 999 
 
Model: rda(formula = Mtyyp ~ TMarJ1 + SSep + SAprJ2 + TAprJ1 + SoktJ3 + VegSI + SMarJ3 + TMarJ2 + SMaiJ3, data = Kli
m.env) 
         Df Variance       F Pr(>F)     
TMarJ1    1 0.018826 10.6159  0.001 *** 
SSep      1 0.007002  3.9485  0.021 *   
SAprJ2    1 0.007689  4.3358  0.015 *   
TAprJ1    1 0.013402  7.5573  0.001 *** 
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SoktJ3    1 0.006736  3.7986  0.021 *   
VegSI     1 0.011744  6.6228  0.004 **  
SMarJ3    1 0.007874  4.4404  0.009 **  
TMarJ2    1 0.006150  3.4679  0.032 *   
SMaiJ3    1 0.004976  2.8057  0.052 .   
Residual 25 0.044334                    
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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