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Käesolev bakalureusetöö esitab analüüsi lehisepuistute kõrguskasvudest. Töö eesmärgiks on 

uurida erineva põlvkonna lehiseid. Kümme analüüsipuud valiti kahelt Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonna lehise kultuurpuistult. Proovitüki takseerandmete põhjal jaotati puud 

jämedusklassidesse. Igast jämedusklassist valiti analüüsiks kaks klassile iseloomulikku puud. 

Edasised mõõtmised teostati Tartus Eesti Maaülikooli erinevates laborites.  

 

Kõrguskasvude iseloomustamiseks on analüüsitud neid kalendriaastate ja vanuse lõikes. 

Proovitükkide kaupa on analüüsitud kõrguskasvude erinevusi omavahel. Teostatud on 

regressioonanalüüs , et saada usaldusväärne tulemus. 

 

Bakalaureusetöö tulemusel võib väita, et antud töö käigus võetud analüüsipuude 

kõrguskasvud on erinevad. Suurim erinevus avaldub puistu nooremas eas. Analüüsipuude 

kõrguskasvude omavaheliste üldkogumite võrdlemise käigus, proovitükkide vahel, selgus, et 

“p” väärtus on 0,024. Proovitükkide sisesed kõrguskasvude korrelatsioonikordajate 

keskmised olid 0,68 ja 0,58. Need on mõned tunnused, mis näitavad kõrguskasvude erinevust 

proovitükkide vahel.  
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Current thesis presents an analyse about height growth of larch stands. The aim of the thesis 

is to study different generations of larches. Ten analyse trees were chosen from larch stands 

in Järvselja Experimental- and Training District. The trees were divided into diameter classes 

by taxation data of the study site. Two trees were chosen from every diameter class. Futher 

measurements were taken in different laboratories in the Estonian University of Life Science 

in Tartu.  

 

Height growths were analysed by calendar years and age. Differences between study sites 

height growths has been analysed. Regression analysis was performed to get trustworthy 

analyse results. 

 

The results of the bachelor’s thesis show that the height growths of the analyse trees are 

different. The biggest difference between height growths reveals in the younger age of the 

stand. Paired two sample for means T-test reveals that the analyse trees height growth 

differences between study sites is below statistical importance measure, according to “p” 

value which is 0,024. Correlation coefficients mean, between height growths inside study 

sites were 0,68 and 0,58. These are few of the characteristics that show the difference between 

height growths between the study sites.  
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SISSEJUHATUS 

 

Kasvavate globaalsete kliimaprobleemide tõttu oleme üha enam sunnitud tähelepanu pöörama 

metsa seisukorrale ja mõistlikule metsamajandmisele. Pidevalt kasvava rahvaarvu pärast peavad 

inimesed rohkem mõtlema, kuidas rahuldada inimkonna puiduvajadust. Selle kõige juures 

oleme sunnitud puiduvajadust vähendama ja oleme hakanud väärtustama metsa 

kõrvalkasutusest tulenevaid saadusi ja rekreatiivseid väärtuseid. Tarbimise suurenemisel on 

loogiline, et tuleb pidevalt töötada välja erinevaid viise, mis meie vajadusi rahuldaks. 

Efektiivsuse tõstmiseks kasutatakse metsanduses erinevaid kiirekasvulisemaid puuliike ning 

üritatakse pidevalt leida parimaid taimestike kombinatsioone erinevatesse kliimavöötmetesse, 

riikidesse ja kasvukohtadesse. Läbimurrete tegemiseks on vaja pidevalt läbi viia uurimustöid 

ning hoida silma peal seni tehtul. Kasvukiiruse uurimine aitab paremini saada aru metsa 

investeeritud raha tasuvusperioodist ja taastootlikkusest (Wensel jt 1987). 

 

Selleks, et mõista planeedil toimuvaid muutusi, võime vaadata ka puid kui peegleid. Läbi aegade 

toimunud muudatused ja sündmused kajastuvad ka meie ajastus kasvavate puude kasvus. 

Sademete ja temperatuurimuutuste pärast on puude vegetatsiooniperiood oluliselt mõjutatud 

(Rohner jt 2016). Ka lehise peamiseks kasvu mõjutajaks on Eestis on temperatuur. Näiteks 

radiaalkasvude uurimise käigus on jõutud järeldusele, et 1964. ja 1995. aastal on lehistele Eestis 

olnud halb mõju just põua tõttu ning positiivset mõju lehiste radiaalkasvule on põhjustanud 

2001. ja 2004. aasta soe sügis (Kannimäe 2015). 

 

 Kõrguskasvude analüüsimine on üks levinumaid mooduseid, kuidas saada selgust erinevate 

puuliikide kasvukäitumisest. Puude kõrguskasv ei ole nii palju mõjutatud puistus olevast 

konkurentsist, nagu on seda radiaalkasv (Wensel jt 1987). 
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Lehise levikuala on Põhja-Ameerikas, Aasias ja Euroopas. Eestis on lehis naturaliseeritud 

võõrpuuliik ja on siia toodud üle kahesaja aasta tagasi.  Lehist hakati Eestis kultiveerima alates 

18. sajandist, kuid seda peamiselt parkides. Metsamaal ja põllumaal puistutena hakati lehist 

istutama alles 19.saj alguses. Lehise puidu omadused ei jää väga oluliselt alla meil looduslikult 

kasvavatele okaspuude puidu headele omadustele. Teatud lehiseliigid on näidanud väga kiiret 

kasvu ja head külmakindlust meie kliimas (Laas jt 2004). Sellepärast peaks lehise kasvukäigul 

silma peal hoidma. 

 

Arvestades erinevaid faktoreid, mis võiksid mõjutada lehise kasvukäiku, võib oletada, et 

erinevate põlvkondade lehise puistud kasvavad samuti erinevalt. Samuti võib eeldada, et lehised 

on keskkonna muutustest häirimata ja põlvkonniti erinevusi ei ole. Käesolevas bakalaurusetöös 

uuribki autor, kas on võimalik eelpool nimetatud hüpoteesidega nõustuda või ümber lükata. 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda panus lehise kasvukäigu uurimisele. Peamiselt tekkis huvi 

selle vastu, kuna Eestis on lehis võrdlemisi eksootiline puuliik ja sedavõrd vähem uuritud kui 

kodused okaspuuliigid. Samuti ei ole ka Baltikumis autorile teadaolevalt sarnast lehise 

kasvukäigu uurimist tehtud.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

Järvselja taimeaedades on kunagise EPA õppe- ja katsemajandi ajal teostanud lehise 

kõrguskasvu mõõtmisi E. Laas. Juurdekasvude mõõtmisi teostati erinevatel lehise liikidel 

aastatel 1954, 1955 ja 1957. Analüüsipuude mõõtmist alustat 2-3 -aastastel lehistel. 

Kõrguskasvude mõõtmine oli võrldemisi täpne, kuna seda tehti kogu vegetatsiooniperioodi ajal, 

kümne kuni kaheksateistkümne päeva järel. Juurdekasvude algused varieerusid nii puuliikide 

vaheliselt kui ka puuliigisiseselt. Peamiseks põhjuseks, miks 10-18 päeva järel tehtud 

kõrguskasvude mõõtmised omavahel erinesid tõi E. Laas oli temperatuuride kõikumise. 

Mõõtmisi tehti puuliikide lõikes ning kiirekasvulisemad olid hübriid (Larix eurolepsis), korea 

(Larix koraiensis) ja kuriili lehis (Larix kurilensis) ja aeglasema kasvuga vene lehis (Larix 

rossica). Erinevus tekkis peamiselt sellepärast, et vegetatsiooniperioodid on erinevad, vene 

lehisel 60-80 päeva ja teistel katsepuudel 105-115 päeva. Hübriidlehisel oli aastaseks 

kõrguskasvuks mõõdetud 1954. aastal 56,5 cm ja 1955. aastal 76,0 cm. Mainimata ei saa jätta, 

et taimede üldkõrgust mõõdeti 5 mm ja  kõrguskasvude pikkust 1 mm täpsusega. (Laas 1959) 

 

Lehisekultuure on rajatud Eestisse periooditi. Hea ülevaate 1947. – 1963. aastal rajatud 

kultuuride pindala kohta saab raamatust “Lehis, metsa- ja pargipuu” (Laas 2004). Raamatus on 

antud väga hea ülevaade märkimisväärivatest lehisekultuuridest üle Eesti. Kohati on räägitud 

ka lehise kõrguskasvudest, kuid selle juures mitte pikemalt peatudes. Aastatel 1983 – 2001 on 

tehtud üksikuid kõrgusmõõtmisi samuti nooremate lehistega, kuni 20 aastastega (Laas 2004). 

Täpsemat kõrguskasvude analüüsi põlvkondade lõikes ei ole andmete puudumisel olnud 

võimalik teha. Heade takseeriseloomustuste kõrval on võimalik raamatust leida väga hea 

määramistabel erinevate lehise liikide määramiseks. 

 

Lehiste kasvukõrgust Järvseljal on kirjeldatud Heino Kasesalu ja Andres Kiviste artiklis: “The 

Kuril Larch (Larix glemenii var. japonica (Regel) Pilger) at Järvselja”. Võrreldud on erinevate 
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lehise kasvukäike ja omadusi Kuriili lehisel, võrreldes teiste lehiseliikidega. Kuriili lehise 

kasvukõrgus ületab Vene lehise kasvukõrgust. Sealjuures on Järvseljal täheldatud, et kvartalil 

JS017 kasvav värdlehise ja Jaapani lehise kultuur ületab kasvukõrguselt kui ka radiaalkasvult 

Kuriili lehist (Kasesalu jt 2001). 

 

Kliimamuutuste kohta on läbi aegade tehtud väga palju erinevaid uurimusi ja selleteemaaline 

kirjandus on väga mitmekesine. Enamik kirjandusest jõuab siiski ühele järelduse, et kliima 

soojenemine on reaalne ja mõjutab kindlasti tervet planeeti. Leedu teadlaste uurimustöös on 

tähendatud, et globaalne keskmine temperatuur on alates 19. sajandi teisest poolest tõusnud kuni 

0,6°C. (Ozolinčius 2008). Rahvusvahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) kohaselt on samuti 

aastatel 1950 – 2000 keskmine temperatuur muutunud 0,5°C-0,7°C . Sealjuures ennustatakse 

käesoleva sajandi lõpuks ülemaailmse keskmise temperatuuri muutust 2,0°C – 4,5°C. (Climate 

Change 2007: Synthesis Report 2007). Puistute ja puude kasvu erinevuste kohta läbi aastate ja 

kliimamuutuste mõju kohta puude kasvule on erinevaid arvamusi. Euroopas on täheldatud, et 

aastas 0,1°C suurune hälve temperatuuris võib kaasa tuua 2 – 4% puu kasvu suurenemise 

(Ozolinčius 2008). Alaskal on tehtud uurimus, mis väidab vastupidist, et näiteks Kanada kuuse 

(Picea glauca) kasv on hoopis vähenenud, tõusnud aastaste temperatuuride tõttu (Ozolinčius 

2008). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Peatükis tuleb juttu analüüsipuude metsakultuuride asukohast ja selle kirjeldusest. Autor 

selgitab, millistel alustel analüüsipuud puistus valiti ja kuidas neid raiuti, transporditi ja 

mismoodi mõõtmisandmeid koguti. Välitööde, andmete kogumise ja mõõtmiste juures osales 

autor proovitüki nr. 17 puhul. Proovtüki LH5 analüüsipuude andmed on kogutud Eesti 

Maaülikooli Metsakorralduse osakonna töötajate ja kraadiõppurite poolt ning andmed on ette 

valmistanud nooremteadur Vivika Kängsepp. Samuti teostati proovitüki 17 lehiste 

radiaalkasvude lugemine Vivika Kängseppa poolt. Kogu metoodiline osa on omandatud Ahto 

Kanguri juhendamisel lõputöö käigus. 

 

 

2.1. Proovitükkide kirjeldus 
 

Analüüsipuud on raiutud kahest Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsades asuvalt kvartalilt: 

JS017 eraldiselt 15 ja JS279 eraldiselt 7. Kaitsealuse kvartali JS017 eraldise 15 pindala on 

0,99ha (Järvselja Metsamajandamise Infosüsteem). Kasvukohatüübiks on jänesekapsa ja 

peapuuliigiks on lehis. Eraldis asub ca. 3,5 km kaugusel Ahunapalu külast Võnnu vallas 

(Metsaregistri avalik veebiteenus). Ristkülikukujulise proovitüki tähis on 17 ja suurus on 0,28ha 

(40x70m). Proovitüki asukoht on kujutatud joonisel 1. 
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Joonis 1. Proovitüki 017 asukoha plaan Järvselja Metsanduse Infosüsteemi kaardil 

 

Kvartalil JS279 eraldisel 7 asuva proovitüki tähis on LH5. Proovitükk asub ca. 4,5km Järvselja 

keskusest. Eraldise kasvukohatüübiks on samuti jänesekapsa ja pindala on 2,18 ha. Peale lehise 

on esimeses rindes esindatud ka kuuske ja kaske. Proovitüki koordinaadid ja asetus eraldisel on 

kujutatud joonisel 2. 

 

 

Joonis 2. Proovitüki LH5 asukoha plaan Metsaregistri kaardirakenduse kaardil 
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2.2. Analüüsipuude valik 

 

Selleks, et analüüsipuud välja valida, oli vaja teha kogu proovitüki peal põhjalik takseerandmete 

kogumine. Selle käigus märgiti ära kvartalil JS279 proovitükil LH5 puude asukoht proovitüki 

märgise suhtes, mõõtes ära kauguse märgistusest ja asimuudi. Puudel mõõdeti ära 

rinnasdiameeter ja mudelpuudel kõrgus (kõrgusmõõtja VERTEXiga), ning kirjutati üles 

märkusi puude seisukorra kohta.  

 

Kluppimisandmete põhjal, rinnasdiameetrite järgi jagati lehised viide diameetriklassi, mis on 

välja toodud tabelis 1. Klassidesse jagamine on tähtis selleks, et oleks võimalik analüüsipuudeks 

võtta iga klassi iseloomustavad  analüüsipuud. 

 

Tabel 1. Proovitükil 17 olevate puude jagunemine diameetriklassidesse 

Klass % Puude arv 

I 5 4 

II 15 13 

III 30 28 

IV 30 27 

V 20 18 
 

Peale seda, kui oli teada kasvuklassidesse kuuluvate puude rinnasdiameetri vahemikud, valiti 

välja igast kasvuklassist kaks lehist, mõlema proovitüki puhul. Välja valitud lehiste andmed 

pärast selekteerimist on välja toodus tabelis 2. 
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Tabel 2. Esmased analüüsipuude andmed 

Asukoht Raie aasta Puu nr. Puu kõrgus (m) 

Elusvõra algus 

(m) 

Rinnasdiameeter 

(cm) Läbimõõduklass 

KS017 er.15 2014 1 33 24 45,2 III 

KS017 er.15 2014 2 32,7 24,7 31,95 IV 

KS017 er.15 2014 3 34,8 19,2 57,55 I 

KS017 er.15 2014 4 36,4 25,2 46,7 II 

KS017 er.15 2014 5 36 24,8 31,45 V 

KS017 er.15 2014 6 35,5 17,4 51,15 I 

KS017 er.15 2014 7 34,3 22,3 44,8 II 

KS017 er.15 2014 8 34,9 25,3 41 III 

KS017 er.15 2014 9 33,3 25,8 28,55 V 

KS017 er.15 2014 10 34,1 22,9 32,3 IV 

KS279 er.7 2015 11 25 14,7 23,9 II 

KS279 er.7 2015 12 25,1 14,5 30,15 I 

KS279 er.7 2015 13 25,1 15,34 30,45 I 

KS279 er.7 2015 14 19,5 15,42 16,95 IV 

KS279 er.7 2015 15 15,1 6,04 8,5 V 

KS279 er.7 2015 16 21,9 16,49 19,7 III 

KS279 er.7 2015 17 20,1 10,6 11,45 V 

KS279 er.7 2015 18 23,7 17,19 19,7 III 

KS279 er.7 2015 19 27,2 14,41 27,4 II 

KS279 er.7 2015 20 22,2 14,62 17,6 IV 

 

 

2.3. Analüüsipuude raie ja esmaste mõõtmiste tegemine 
 

Mõlemal proovitükil viidi raie läbi vahetult peale takseerimist ja analüüsipuude valikut. 

Proovitükil 17 toimus raiumine 2014. aasta talvel jaanuarikuus ja proovitükil LH15 toimus 

raiumine 2015. aasta kevad- talvel. Sellepärast võib öelda, et viimane kasvuaasta oli proovitükil 

17 2013. aastal ja proovitükil LH5 2014. aastal.  

 

Enne langetamist oli tähtis, et puud oleks tähistatud ja neilt vastavad andmed mõõdetud. Selleks, 

et mitte ära kaotada puu põhja suunda, pidi see kindlasti enne langetamist olema peale märgitud. 

Samamoodi oli tähtis 1,3m märgis maapinnast, et hiljem oleks võimalik õigest kohast, 

radiaalkasvude analüüsimise jaoks, ketas lõigata. Langetada tuli nii, et puu puutuks langemise 
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käigus võimalikult vähe kokku teiste kasvama jäävate puudega. Sealjuures pidi tähele panema 

seda, et latv ei tabaks mõnda maapinnal lamavat notti või kändu. Töö muutus tunduvalt 

mahukamaks, kui see juhtus, sest siis pidi kõikide ladva osade asukoha kindlaks tegema. 

Raskeks muutus sel juhul tüve pikkuse mõõtmine, sest ladva tükid oli vaja kokku panna ja saada 

võimalikult täpne pikkus. 

 

Peale puu langetamist tuli ettevaatlikult tegeleda laasimisega, kuna autoriga koos kogusid 

teadustöö jaoks andmeid ka teised mõõtjad. Selleks mõõdeti osadel puudel okste diameetrid ja 

kasvunurgad tüve suhtes ning koguti ja kaaluti oksad. Peale laasimist tuli ära mõõta võimalikult 

täpselt tüve pikkus ning jagada tüvi võimalusel võrdse pikkusega kaheteistkümneks notiks. Selle 

käigus värviti tervele tüvele selgelt peale ka põhjasuund. Peale sektsioonipikkuse arvutamist 

märgiti tüvele järkamiskohad, kust võeti ka järkamise käigus kettad radiaalkasvude lugemiseks. 

Pärast järkamist tehti jooksvalt igale notile ja kettale vastav märgistus, et need oleks 

tuvastatavad. Oksad kaaluti ja mõõdeti. Edasine tüve osade töötlemine ja mõõtmine toimus juba 

Tartus Kreutzwaldi 56 Tehnikamaja laboris (joonis 3) ja ketaste töötlemine ja mõõtmine 

Kreutzwaldi 5 erinevates laborites. 

 

 

Joonis 3. Tehnikamaja labori platsil asuvad proovitüki 17 notid 
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2.4. Tüvenottide ja ketaste ettevalmistamine 
 

Selleks, et kõrguskasve ja radiaalkasve mõõta, on vaja kettad ja notid ette valmistada. Lõigatud 

ketaste puhul oli tähtis see, et nad oleksid pidevalt töötlemise ja mõõtmiste vahel külmas. 

Selleks, et nottide ketastega edaspidiseid mõõtmisi teha, pidi need alati peale kasutamist tagasi 

külmkambrisse tooma (joonis 4). Külmas säilivad paremini puidu füüsikalised omadused ja ei 

toimu kahanemist ja lõhenemist, mis võiksid mõõtmistulemusi mõjutada. Täieliku kuivamise 

puhul võib okaspuu kahaneda ristikiudu radiaalsuunas 4,4 – 5,3% ja tangensiaalsuunas 9,6 – 

10,4% (Just jt 2015). Nottide puhul ei olnud külmas säilitamine nii tähtis, kuna kõrguskasve 

mõõtes ei avalda kuivamine suurt mõju  mõõtmistulemustele. 

 

 

Joonis 4. Lehise kettad EMÜ Metsamajas Puiduteaduse laboris 
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Selleks, et ketastelt edukalt välja lugeda aastaste radiaalkasvude laiused, pidi neid eelnevalt 

töötlema. Peamine ettevalmistuse meetod oli ketaste lihvimine . Sellega sai parema pildi 

ristlõikepinnalt (joonis 5), millega oli edaspidi tunduvalt lihtsam töötada. Suuremate ketaste 

puhul oli vajalik välja lõigata põhja-lõuna suunas säsist läbi riba, sest vastasel juhul ei oleks 

võimalik aastarõngaid lugeda.  

 

 

Joonis 5. Lihvitud pinnaga ketas 

 

Nottide puhul oli põhiline ettevalmistustöö põhja-lõuna suunas nende lahtilõikamine. See on 

vajalik noti radiaallõike paljastamiseks, mis peaks võimalikult ideaalselt jooksma mööda säsi. 

Saagimine toimus lintsaeraamiga, mis asus Tehnikamaja Kreutzwaldi 56 laboris. Kõverate 

nottide ja latvade puhul osutus see üsna keeruliseks. Üldiselt toimus mööda säsi lõikamine ühe 

lõikega, millega lõhuti nott pooleks ja oli võimalik aastakasve jälgida mõlema poole pealt. 

Suurema diameetriga nottide puhul tuli teha mitu lõiget, et saaks samasuguse lõikega plangu. 

Selleks tuli parima lõikega poolelt lõigata välja umbes 5cm paksune plank. Peamiselt oli see 
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vajalik selleks, et oleks parem nottide lõikeid liigutada, sest suuremate nottide puhul võinuks 

see osutuda keeruliseks (joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Lehise nott lintsaeraamil 

 

 

2.5. Radiaalkasvu mõõtmine 
 

Selleks, et saada teada puu jämeduskasvude suurusi ja üldiselt puu vanust, on vaja saetud ketaste 

aastarõngad ära lugeda. Aastaste radiaalkasvude mõõtmist on vaja teha puusiseseks kõrgus ja 

radiaalkasvude omavaheliseks ristdateerimiseks (D’Arrigo jt 2014). Peamine tööriist 

aastarõngaste lugemiseks ja nende pikkuse mõõtmiseks on Lintab joonisel 7. 
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Joonis 7. Lehise ketas Lintabil 

 

Kõrguskasvude seisukohalt on ristdateerimine tähtis selleks, et saada aimu, kui palju peaks tüvel 

kõrguskasve olema. Kui kõrguskasvud ei klappinud radiaalkasvudega, siis tuli hakata probleemi 

otsima. Peamiselt oligi probleem radiaalkasvudega, kuna aastakasvude lugemisel võib esineda 

eksimusi. Radiaalkasvude lugemist segavad valeaastarõngad, mis tekivad aeglustunud kasvu 

tõttu, kui puiduraku seinad paksenevad (D’Arrigo 2014). 
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2.6. Kõrguskasvude mõõtmine 
 

Kõrguskasvude mõõtmine toimus nottide ristlõikepinnalt. Puu latvu reeglina täielikult lahti ei 

lõigatud, kuna need olid liiga peenikesed ja lugemit oli võimalik teha koore pealt, männaseid 

jälgides. Enamikul juhtudel andis lehis üsna selge pildi kõrguskasvudest (joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Noti lõikepind 

 

Peamiseid probleeme tekitas kõrguse mõõtmise juures murdunud ladvaosa. Veendumaks, et 

ühtegi ladvatükki puudu pole, pidi ladva korduvalt üle vaatama ja kokku sobitama. Vaatamata 

sellele, et ladvatükid olid märgistatud, oli näiteks eraldunud puidukildude tõttu seda keerulisem 
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teha. Kõrguskasvud mõõdeti 0,1 cm täpsusega ja näitena toodud välja LH 1 puu tabeli näide, 

kuhu kõrguskasvud märgiti, on lisas 1. 

 

 

2.7. Andmete analüüsi metoodika 

 

Andmete analüüsiks kasutati peamiselt Microsoft Office Excel keskkonda. Andmeid sisestati 

sinna jooksvalt mõõtmiste vältel.  

 

Kõrguskasvude mõõtmiseks mittesobilikud puud 4, 9 ja 15 jäid analüüsist välja. Nimetatud 

puudel teostati ainult radiaalkasvude mõõtmisi. Kõrguskasve proovitükkide vahel on võrreldud 

peamiselt esimese kolmekümne seitsme kasvuaasta jooksul. 

 

Mõistmaks kahe puistupõlvkonna erinevusi, tuli esmalt võrrelda kõrguskasve proovitüki 

siseselt, et siis hiljem võrrelda tulemusi proovitükkide vahel. Selleks, et iseloomustada vanuse 

vahelisi erinevusi, tuli analüüsida igal puul kõrguskasve olenevalt tema vanusest. See võimaldab 

edasiselt analüüsida ja omavahel võrrelda mõlema proovitüki puude andmeid. Kõrguskasvude 

kumulatiivne analüüs andis hea esmase ülevaate puude kasvust kasvuperioodil. 

 

Proovitükkide omavaheliseks kõrguskasvude võrdlemiseks oli mõistlik läbi viia 

regressioonianalüüs. Korrelatsioonikordaja iseloomustamiseks on arvutatud lineaarsed 

korrelatsioonid. Proovitükkidel asuvate kõrguskasvude omavaheliseks võrdlemiseks on 

kasutatud funktsiooni t-Test: Paired Two Sample for Means. Funktsiooniga on võrreldud 

mõlema proovitüki analüüsipuude kõrguskasvude keskmisi.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Kõrguskasvude kumulatiivne analüüs 

 

Proovitükil 17 on kõrguskasvud loetavad alates 1951. aastast. Kõrgeima puu pikkus alates 

juurekaelast ulatub 36,1 meetrini ja kõige lühema puu pikkus 32,8 meetrini. Alates 1951. aastast 

kuni 1961. – 1963. aastani on puude kasv olnud vägagi sarnane. Joonisel 9 on näha, et  peale 

1963. aastat on hakanud puude kasv rohkem üksteisest erinema. Kõige suurem puude kõrguste 

vahe raiumise aastal on 3,3 meetrit. 

 

 

Joonis 9. Proovitüki 17 lehiste kõrguskasv kasvuperioodi lõikes 
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Proovitükil LH5 on võimalik kõrguskasve lugeda alates 1973. aastast. Joonisel 10 on puude 

kõrguskasvud läbi aastate kulgenud ebaühtlaselt. Lehis 12 puhul on näha, et puu on olnud 

parema kasvuga, kui teised proovitükil olevad puud, kuni 1999. aastani. Raiumise aastal on 

suurem puude kõrguste vahe olnud kuni 6,76 m. 

 

 

Joonis 10. Proovitüki LH5 lehiste kõrguskasv kasvuperioodi lõikes 

 

Keskmise kõrguskasvu kõvera järgi on näha, et puud on kasvu algusaastatel olnud madalama 

kasvukiirusega. Raiumise hetkel on analüüsipuude keskmine kõrgus olnud 23,03 meetrit. 
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3.1.1. Proovitükkide vaheline kõrguskasvude võrdlus kasvuperioodi lõikes 

 

Mõlema proovitüki kõrguskasvude võrdlemiseks kalendriaastate lõikes on kõrguskasvu kõverad 

kujutatud ühel joonisel 11. Kõverad erinevad esmasel analüüsil üksteisest peamiselt sellepärast, 

et esimesed kasvuaastad on proovitükkide vahel võrdlemisi erinevad. 

 

 

Joonis 11. Proovitükkide analüüsipuude keskmised aastakasvud kasvuperioodi lõikes 

 

 

3.2. Kõrguskasvude analüüs puude vanusest lähtuvalt 

 

Kõrguskasvude analüüsis puude vanuse suhtes proovitükil LH5 selgus, et kõige pikemad 

kõrguskasvud proovitükil võetud analüüsipuudel olid aastates vahemikus 8-15 aastat. Kõik 

analüüsipuud ületasid nende aastate jooksul 120 -sentimeetrise kõrguskasvu (joonis 12). 

Kõrguskasvude keskmiste kõver iseloomustab selgelt, et alates 1. vanuseaastast toimub pidev 

kõrguskasvude suurenemine kuni 13. kasvuaastani. Peale seda hakkab toimuma pidev langus 
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kõrguskasvudes, tõusude ja mõõnadega. Joonise põhjal on näha, et puude kasv on olnud üsnagi 

ebastabiilne ja muutused kõrguskasvude vahel muutuvad väiksemaks alles vanemas eas. 

 

 

Joonis 12. Kõrguskasvude dünaamika proovitükil LH5 

 

 

Joonis 13. Kõrguskasvude dünaamika proovitükil 17 
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Proovitüki 17 analüüsipuude kõrguskasvude koondgraafiku pealt on võimalik näha, et 3. – 16. 

kasvuaastal ületasid kõik puud 120 cm pikkuse juurdekasvu (joonis 13). Puud on kujutatud 

vanuses 1 – 63 aastat. Selgelt on näha, et juurdekasvu keskmiste suhtes on olnud kõige suurema 

juurdekasvuga puud 5. – 10. kasvuaastal. Peale seda on hakanud kõrguskasvude pikkused 

allapoole liikuma, kuid oluliselt rohkem peale 21. kasvuaastat. 

 

 

3.2.1. Proovitükkide vaheline analüüsipuude kõrguskasvude võrdlemine lähtuvalt 

vanusest 

 

Kahe proovitüki puid eraldi analüüsides on näha, et mõlemad põlvkonnad kasvavad puu 

vanusest sõltuvalt erinevalt (joonis 14).  

 

 

Joonis 14. Kahe proovitüki puude keskmise aastaste kõrguskasvude dünaamika 

 

Kõige paremad kasvuaastad on ühiselt  8. – 11. kasvuaastal. Proovitükil 17 on selgesti näha, et 

nooremas eas on puud kasvanud tunduvalt paremini, kui proovitükil LH5 asuvad puud. Selleks 

võib olla erinevaid põhjuseid: 1) uuendusmeetodite erinevus proovitükkide, 2) puistu 
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hooldusmeetodite erinevus. Kindlasti on on aeglasem kasv proovitükil LH5 põhjustatud ka 

konkurentsist. Puistu kirjelduse põhjal asub seal peale lehise ka kaske ja kuuske, mis pakuvad 

lehisele konkurentsi. Juurdekasvude pikkused hakkavad stabiilsemalt sarnanema alates 8. 

kasvuaastast. Kahe eraldi proovitüki lehiste 37 kasvuaasta jooksul keskmised kõrguskasvud on 

välja toodud lisas 2. 

 

 

3.3. Kõrguskasvude analüüs korrelatsiooni- ja kahe üldkogumi 

keskväärtuste kaudu 

 

Mõlema proovitüki kohta on leitud proovitüki siseselt puude vaheline kõrguskasvude 

korrelatsioon. Proovitüki 17 puhul ei ole märgata suurt erinevust puude vahelises kasvus (tabel 

3). Madalaim korrelatsioonikordaja on 0,54 ja suurim 0,83, mis teeb keskmiseks 0,68. Selle 

alusel võib väita, et puud korreleeruvad omavahel väga hästi.  

 

Tabel 3. Puude omavaheline korrelatsioon proovitükil 17 

 

 

Proovitükil LH5 on märgata suuremat korrelatsiooni hajuvust (tabel 4). Madalaim 

korrelatsioonikordaja on 0,33 ja kõrgeim 0,78, mis teeb keskmiseks 0,58. Selle alusel võib 

samuti väita, et puude kasvukäik on samasugune ja korreleeluvad omavahel hästi. 

 

LH1 LH2 LH3 LH5 LH6 LH7 LH8 LH10

LH1 0,73 0,77 0,64 0,81 0,70 0,81 0,71

LH2 0,73 0,70 0,61 0,68 0,60 0,61 0,68

LH3 0,77 0,70 0,68 0,82 0,78 0,74 0,65

LH5 0,64 0,61 0,68 0,68 0,68 0,63 0,54

LH6 0,81 0,68 0,82 0,68 0,83 0,82 0,71

LH7 0,70 0,60 0,78 0,68 0,83 0,77 0,67

LH8 0,81 0,61 0,74 0,63 0,82 0,77 0,69

LH10 0,71 0,68 0,65 0,54 0,71 0,67 0,69
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Tabel 4. Kõrguskasvude korrelatsioon proovitükil LH5 

 

 

Exceli funktsiooni t-Test: Paired Two Sample for Means on leitud kahe kogumi keskmine, mis 

proovitüki LH5 puhul on 60,35 ja proovitüki 17 puhul 70,16. Kogumi keskmine iseloomustab 

proovitüki kõrguskasvu keskmist sentimeetrites. Nullhüpoteesi kinnitamiseks peaks “p” väärtus 

olema >0,05. Kõrguskasvude võrdlemise puhul sai  “p” väärtuseks 0,024, ehk nullhüpoteesi 

saab ümber lükata ja võib öelda, et küll nõrgalt, kuid statistiliselt siiski oluliselt on kahe valimi 

keskväärtused erinevad. Testi tulemuse alusel saavad kinnitust varem teostatud võrdluste puhul 

tehtud järeldused. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LH11 LH12 LH13 LH14 LH16 LH17 LH18 LH19 LH20

LH11 0,46 0,67 0,40 0,53 0,33 0,59 0,56 0,51

LH12 0,46 0,61 0,55 0,77 0,55 0,69 0,55 0,64

LH13 0,67 0,61 0,39 0,52 0,45 0,67 0,70 0,58

LH14 0,40 0,55 0,39 0,74 0,69 0,61 0,36 0,63

LH16 0,53 0,77 0,52 0,74 0,74 0,73 0,44 0,73

LH17 0,33 0,55 0,45 0,69 0,74 0,63 0,35 0,67

LH18 0,59 0,69 0,67 0,61 0,73 0,63 0,78 0,69

LH19 0,56 0,55 0,70 0,36 0,44 0,35 0,78 0,48

LH20 0,51 0,64 0,58 0,63 0,73 0,67 0,69 0,48
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KOKKUVÕTE 

 

Analüüsipuudeks võeti lehised kahelt Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnale kuuluva eraldise 

proovitükilt. Pärast proovitüki takseerimist valiti välja kaks puud igast kasvuklassist, mille 

põhjal käesolev analüüs tehti. Analüüsipuud raiuti, tehti esmased mõõtmised ja seejärel 

transporditi edasiseks mõõtmiseks Tartusse Eesti Maaülikooli laboritesse. Andmete analüüsist 

välistati kaks puud puudulike andmete tõttu. Proovitükilt LH5 võetud puudest 15. lehis oli 

selgelt allajäänud ja kuivanud ladvaga puu, mis samuti analüüsist välja jäi. 

 

Edasiseks analüüsiks lõigati suuremad notid lahti ja valmistati ette kõrguskasvude mõõtmise 

jaoks. Et oleks võimalik lugeda radiaalkasve, lihviti saetud kettad. Ketaste nõuetekohane 

säilitamine kogu uurimuse vältel oli väga tähtis. Kõrguskasvude mõõtmine oli aeganõudev töö 

ning võimalikult täpsete tulemuste saamiseks oli vaja teha pidevaid kordusmõõtmisi. Mõõtmiste 

käigus oli vaja pidevalt kontrollida ketaste radiaalkasvude  ja kõrguskasvude lugemite kattuvust. 

 

Kalendriaastate lõikes on proovitükkide siseselt nähtav selge sarnasus kõrguskasvude vahel. 

Proovitükkide kasvukõrguse omavaheline erinevus on selgelt märgatav puude kõrguskasvu 

alguses. Kuna tegemist oli erineva põlvkonna puudega, siis oli mõistlik võrrelda neid omavahel 

vanusest lähtuvalt. Ühiselt oli mõlema proovitüki puude kõrguskasv kõige suurem 8. – 11. 

kasvuaastal. Vanusest lähtuvalt oli märgata, et nooremas eas on kasvukäigus olulised 

erinevused. 

 

Täpsustavaks analüüsiks oli tarvis leida mõlema proovitüki puudele sisemine 

korrelatsioonikordaja, mis aitaks puude kõrguskasvu iseloomustada. Proovitükil 17 oli 

analüüsipuude kõrguskasvude vahel madalaim korrelatsioonikordaja 0,54 ja kõrgeim 0,83. 

Sellest tulenevalt võib öelda, et kõrguskasvud korreleeruvad omavahel hästi. Proovitüki LH5 
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puhul oli madalaim korrelatsioonikordaja 0,33 ja kõrgeim 0,78. Funktsiooni tulemusel 

proovitükkide analüüsipuude kõrguskasvude omavaheline usaldusnivoo osutus väiksemaks kui 

0,05, mis näitab antud uurimustöö põhjal, et proovitükkide vaheline kõrguskasvude erinevus on 

antud kontekstis suur.  

 

Bakalaureusetöö käigus tehtud kõrguskasvude analüüs nõustub autori poolt püstitatud 

hüpoteesiga, et erinevate põlvkondade lehiste kõrguskasvud on erinevad. Sealjuures lükkab 

ümber hüpoteesi, et põlvkonniti lehise kõrguskasvudes erinevusi ei ole. 
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AN ANALYSIS OF LARCH STANDS ANNUAL HEIGHT 

GOWTH IN JÄRVSELJA EXPERIMENTAL AND TRAINING 

FOREST DISTRICT 

SUMMARY 
 

Analyse trees were taken from two larch stands in Järvselja Experimental- and Training District. 

After the taxation of the study site, two trees from every growth class were chosen. Current 

analysis is based on those larches. Analyse trees were cut off, first measurements were taken 

and the trees were transported to laboratories of the Estonian University of Life Science in Tartu 

for further measurements. Three trees were excluded from the analysis due to incomplete data. 

 

For further analysis bigger logs were cut open and prepared for the measurement of height 

growths. The cut discs were sanded to be able to count the radial growths. Proper preparation of 

the discs was very important during the whole study, because measuring the height growths was 

time consuming and repetitive measurements had to be made in order to get the most accurate 

results. While measuring the trees, the connection between the radial growths on the discs and 

height growths had to be checked constantly. 

 

The resemblance between height growths in study sites is clearly visible through calendar years. 

The difference between the study sites is noticeable in the beginning of the height growth. As 

the analyse trees were from different generations, it was rational to compare them according to 

their age. On both study sites, height growth was the biggest from 8th to 11th year of growth. In 

the earlier age of trees the differences in growth are clearly visible. 

 

For a qualifying analysis it was necessary to find a correlation coefficient for all analyse trees, 

to help describe the height growths of the trees. The lowest correlation coefficient between 

analyse trees on study site number 17 was 0,54 and the highest 0,83, mean was 0,68. According 

to this, it can be said that the height growths correlate well between eachother. On study site 

LH5 the lowest correlation is 0,33 and the highest 0,78. Function showed that the significance 
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level between analyse trees height growth in study sites, was smaller than 0,05, which shows, 

that the difference between height growths in the study sites is noticeable in the given context.  

 

The analysis made during the bachelor's study agrees to the author's hypothesis, that the height 

growths of larches from different generations are different. On the other hand, it disproves the 

hypothesis, that there is no differences in height growths through generations. 
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Lisa 1. Kõrguskasvude tabeli näide (analüüsipuu LH1) 
 

 Puu LH 1     

 Aasta 

Kõrguse juurdekasv 

(cm) Ketas Aastarõngaste arv kettal Kõrgus (cm) 

Ketta paksus 

(cm) 

1 2013 23     3371,74   

2 2012 24     3348,74   

3 2011 24,5     3324,74   

4 2010 17     3300,24   

5 2009 23     3283,24   

6 2008 21     3260,24   

7 2007 22     3239,24   

8 2006 20     3217,24   

9 2005 33,5     3197,24   

10 2004 26,7     3163,74   

11 2003 25,35 K 11 3137,04 4,55 

12 2002 40,7     3111,69   

13 2001 18,2     3070,99   

14 2000 32,4     3052,79   

15 1999 9,7     3020,39   

16 1998 36,9     3010,69   

17 1997 42,4     2973,79   

18 1996 58,2     2931,39   

19 1995 46,2 J 19 2873,19 6 

20 1994 21,4     2826,99   

21 1993 22,4     2805,59   

22 1992 51,9     2783,19   

23 1991 43,1     2731,29   

24 1990 54,8     2688,19   

25 1989 45,1     2633,39   

26 1988 38,45 I 26 2588,29 4,95 

27 1987 33,8     2549,84   

28 1986 64,1     2516,04   

29 1985 44,7     2451,94   

30 1984 37,2     2407,24   

31 1983 42,7     2370,04   

32 1982 49,5     2327,34   

33 1981 53,6 H 33 2277,84 5,1 

34 1980 53,5     2224,24   

35 1979 61,8     2170,74   

36 1978 55,1     2108,94   
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Lisa 1 järg 

 

35 1979 61,8     2170,74   

36 1978 55,1     2108,94   

37 1977 54,6     2053,84   

38 1976 66,9 G 38 1999,24 5,2 

39 1975 65,8     1932,34   

40 1974 43,8     1866,54   

41 1973 61,8     1822,74   

42 1972 84,5 F 42 1760,94 5,5 

43 1971 49,6     1676,44   

44 1970 76,4     1626,84   

45 1969 74,7     1550,44   

46 1968 90,3 E 46 1475,74 5,4 

47 1967 85,4     1385,44   

48 1966 93,1     1300,04   

49 1965 87,05 D 49 1206,94 5,45 

50 1964 66,9     1119,89   

51 1963 88,5     1052,99   

52 1962 82,7     964,49   

53 1961 108,7 C 53 881,79 4,4 

54 1960 93,4     773,09   

55 1959 122,24 B 55 679,69 5,4 

56 1958 78,7     557,45   

57 1957 108,4     478,75   

58 1956 102,35 A 58 370,35 4,25 

59 1955 101,6     268   

60 1954 30,9 1,3 60 166,4 4,9 

61 1953 64,8     135,5   

62 1952 70,7 0 62 70,7 18,1 
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Lisa 2. Keskmised kõrguskasvud proovitükkidel 

 

Vanus 

JS279 

kõrguskasvude 

keskmine pikkus 

(cm) 

JS017 

kõrguskasvude 

keskmine pikkus 

(cm) 

37 49,69 35,14 

36 42,58 44,59 

35 52,37 47,96 

34 47,84 40,33 

33 53,73 42,69 

32 47,02 45,36 

31 43,88 58,60 

30 55,93 46,13 

29 59,79 53,33 

28 59,99 52,81 

27 58,79 48,00 

26 44,76 38,83 

25 51,83 52,25 

24 61,77 66,11 

23 60,78 62,53 

22 62,64 71,92 

21 54,29 84,44 

20 56,67 73,37 

19 68,63 80,94 

18 69,46 79,96 

17 63,21 85,64 

16 77,26 88,91 

15 85,22 73,19 

14 93,35 72,55 

13 106,44 72,59 

12 100,19 79,88 

11 101,33 85,44 

10 85,44 106,90 

9 96,98 101,05 

8 81,26 92,89 

7 46,60 91,51 

6 43,84 98,74 

5 41,67 106,99 

4 30,02 98,31 

3 32,68 79,95 

2 25,08 76,75 

1 19,92 59,26 
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