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Eestis on analüüsipuid metsanduslikus uurimustöödes kasutatud üsna vähe, kuna see on pikk 

ja keeruline protsess. See annab aga suurema ja põhjalikuma võimaluse sellega edaspidi 

tegeleda. 

Antud lõputöö eesmärgiks on analüüsida lehise radiaalset juurdekasvu puu tüve erinevatel 

kõrgustel, võttes arvesse sademed ja temperatuuri.  

Töös on kasutatud Järvselja hübriidlehise (Larix x marschlinsii Coaz) ja jaapani lehise (Larix 

kaempferi (Lamb.) Sarg) 17 analüüsipuu kettaid, millelt mõõdeti aastarõngaste laiused 

LINTAB süsteemiga 0,01 mm täpsusega. Mõõdetud juurdekasvuseeriad standardiseeriti 

kasutades spline funktsiooni. Puu kettad jaotati neljaks osaks ehk kännu, rinnaskõrguse, tüve 

ja võra osaks. Statistiliselt olulised piirid on kliima ja radiaalse juurdekasvuvahelistes seostes 

üle korrelatsioonikordaja 0,3 ja alla -0,3. 

Erinevatelt puu kõrgustelt võetud ketastelt ilmnes, et juurdekasvuidneksite kooskõla on üsna 

hea, sama näitavad ka korrelatsioonikordajad.  

Kliima mõju analüüs radiaalsele juurdekasvule näitas, et suurimaks mõjutajaks olid 

sademed. Hübriidlehisel esines positiivne mõju võra osas maikuu temperatuuridega ning 

kännu osa mõjutas negatiivselt juunikuu temperatuurid. Kõige rohkem mõjutasid sademed 

kännu osa. Kõige suurem positiivne mõju oli juunikuu sademetes ning suvekuude sademete 

summas, negatiivne aga oktoobrikuus.  

Jaapani lehisel puudus temperatuuri mõju täielikult ning sademed mõjutasid nii võra,tüve 

kui kännuosa. Kännu osas esines nii negatiivset kui positiivset sademete mõju. Antud töö 

tulemused annavad aimu puus toimuvatele protsessidele nagu näiteks vegetatsiooniperioodi 

algus ja lõpp. 

 

Märksõnad: puu aastarõnga laius, korrelatsioon, aegrida 
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In forestry-related researches of Estonia, analyse trees are slightly used, because it is a long 

and complicated process. That provides larger and more comprehensive opportunity to 

research this in the future. 

The present thesis aims analysing radial increment in larch trunks at different heights, taking 

precipitation and temperatures into account. 

The study used 17 Järvselja analysis trees of hybrid larch (Larix x marschlinsiiCoaz) and 

Japanese larch (Larixkaempferi (Lamb.) Sarg), which widths of annual rings were measured 

with LINTAB system, to an accuracy of 0.01 mm. Measured increment series were 

standardized using a spline function. The tree discs were divided into four parts–stump, 

diameter at breast height (DBH), trunk and crown. 

The discs of different tree heights revealed that the consistency of increment indexes was 

quite good, as was demonstrated also by the correlation coefficients.  

The analysis of the climate impact showed that the biggest factor was precipitation. It came 

out that temperatures in May had a positive impact on the crown of the hybrid larch, and the 

stump was negatively affected by the temperatures in June. The effect of rainfall was seen at 

each height, stump was being affected the most. The rainfall in June and the average amount 

of rain in the summer months had the most positive impact, but the negative effect occurred 

in October.  

The Japanese larch: The effect of temperature missed completely and precipitation was 

affected the trunk, DBH and the stump. The most affected was the stump. The results of the 

present thesis give an idea of processes taking place in the tree, such as beginning and end 

of vegetation period. 

Keywords: width of annual ring of tree, correlation, time series 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti metsad pakuvad meile suurel hulgal väärtusi nagu puit ja elukeskkond. Need väärtused 

aitavad säilitada elurikkust ja maaelu. Mets on üks Eesti suuremaid varasid, millel on nii 

kultuuriline kui majanduslik väärtus (Eesti metsaselts 2016). Püsikatsealadel on Eesti 

metsanduses väga suur osa. Suur osa Eesti metsanduslikest püsikatsealadest asuvad Järvselja 

Õppe- ja Katsemetskonnas (SA Järvselja 2016).  

Antud uurimustöö on oluline, sest analüüsitulemusi on võimalik kasutada puistu tootlikkuse 

prognoosimisel kliimatingimusi arvesse võttes ning lehiste kultiveerimisel optimaalse kasvuaja 

valimisel erinevates kasvukohtades. Kuna Eestis on aastarõngaste uurimusi tehtud vähe, siis 

annab antud tööd ka edasi arendada, kuna kasutatud ei ole näiteks hilis- ja varapuidu osa. 

Eestis levinum puuliik on harilik mänd (32,5% metsamaast), millele järgneb kask (30,3%) ning 

harilik kuusk (17,6%). Ülejäänud levinumad liigid on haab, hall lepp ning sanglepp 

(Aastaraamat 2014). Viimase paarisaja aasta jooksul on Eestisse mujalt sisse toodud üle 1000 

liigi. Viimastel aastakümnetel on see arv jõudsasti kasvanud (Sander 2011).  

Looduslikult Eestis lehiseid ei kasva, kuid neid võib leida parkides ja metsades, kuhu nad on 

istutatud. Rohkem kui sajand tagasi hakati rajama ka lehisepuistuid. Neist kõige vägevamad 

kasvavad Vigalas, Loodi Püstmäel ja Vastseliinas (Kasesalu 2002). Enim kultiveeritud 

lehisteks on euroopa-, siberi-, jaapani-, vene-, kuriili- ja eurojaapani lehis (Paves 2004). 

Varasematest uuringutest on teada, et Eestis kasvavatel lehiseliikidel algab juurdekasv mai 

lõpus või juuni alguses. Jaapani ja eurojaapani lehisel kestab kasvuperiood kõige kauem 

(septembri lõpuni). Pika kasvuperioodi tõttu võib hübriidlehisel esineda esimestel aastatel 

varakülmakahjustusi, ent kui see juhtub, siis järgmisel kevadel moodustab puu omale uue 

ladva. Varakülma mõjutust võib enim märgata vanemate puude kännuosas. Varakülma ohtu 

hilisemas eas ei esine  (Eurojaapani lehis 2016). Areaalis kasvavad lehised väga mitmesugustel 

muldadel, paiguti väga kehval mullal (Paves 2004).  

Hübriidlehis (Larix x marschlinsii Coaz) on Eestis kõige kiirekasvulisem puu. Euroopas ja 

Põhja-Ameerikas on eurojaapani ehk hübriidlehist kasvatatud juba sadakond aastat. Eestis on 

selle liigi vanimad puud üle viiekümne aasta vanad (Erik 2012). Hübriidlehist kutsutakse eesti 

keeles dendroloogiakirjanduses ka värdlehiseks. Eurojaapani hübriidlehis on kasvatatud 
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euroopa lehise õietolmuga tolmeldatud jaapani lehise käbialges arenenud seemnest (Erik 2012; 

Kask 2009).  

Jaapani lehis (Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.) kasvab looduslikult Jaapani Honsdü saare 

mägimetsades. Jaapani lehis toodi euroopasse 1861. aastal ning on kiirekasvuline, külmakindel 

ja laiuva võraga pargipuu. Jaapani lehist on sobilik kasvatada üksikult või väikese rühmana. 

Puu võib sirguda kuni 30 m kõrguseks (Sander 2011). 

Dendrokronoloogia on noor teadus. 19. sajandi teisest poolest on teada aastarõngaste alaseid 

uurimusi Euroopast (näit. Stoeckhardt 1871, uuris õhusaastuse mõju aastarõngastele). 19. saj. 

lõpul - 20. saj. algul on enam-vähem üheaegselt hakatud aastarõngaid uurima nii Euroopas kui 

Põhja-Ameerikas (Läänelaid 1999). 

Eestis on dendrokronoloogiaga tegeletud vähest aega. Alates 1970. aastast alustas Kalvi Aluve 

ajaloolistelt ehitistelt aastarõngaste mõõtmist ja dateerimist. Henn Pärn (2002, 2004, 2008) on 

uurinud hariliku männi puistute radiaalkasvu ja kliimategurite vahelisi seoseid ajalises 

varieeruvuses. Maris Hordo (2011) on oma doktoritöös uurinud puistu kasvukäigu 

modelleerimist dendroklimatoloogiliste meetodite abil. Puu aastarõnga laiuse varieeruvuse ja 

kliimategurite vahelist seost on võimalik kirjeldada dendroklimatoloogilisi meetodeid 

kasutades ning analüüsida kliima mõju puu radiaalsele juurdekasvule (Hordo 2012). 

Vitas (2015) on Leedus uurinud euroopa lehise (Larix decidua Mill.) radiaalkasvu kliima 

suhtes. Uuringu tulemusena selgus, et aastarõngaste laius on pöördvõrdelises suhtes 

kasvuaastale eelneva suve temperatuuridega ning sademed mõjutavad otseselt käesolevat 

kasvuperioodi. Järsk radiaalse kasvu langus oli tingitud suve põuast. 

Käesolevas töös uuritakse lehise radiaalkasvude varieeruvust ja ilmastiku mõju puu tüve 

erinevatel kõrgustel. Kakskümmend analüüsipuud on võetud kahest puistust SA Järvselja 

Õppe- ja Katsemetsakonnas, kuhu on ka rajatud proovitükid metsa kasvukäigu uurimiseks.  

Kirjanduses on kasutatud varasemate aastate bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid ning 

erinevaid artikleid. Interneti allikaid on kasutatud enamasti metsanduslikest ajakirjadest ja 

metsandusega seotud kodulehtede tekste. Suureks abiks on olnud Maris Hordo (2015 a,b,c) 

loengumaterjalid. Kaardid on pärit Järvselja andmebaasidest ( Järvselja MMIS).  
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1. MATERJAL JA METOODIKA 
 

1.1 Proovitükkide iseloomustus 

 

Käesoleva lõputöö andmed on kogutud SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast projekti 

„Lehise puistute kasvukäik ja majandamine Järvseljal“ raames. Projekti käigus langetati kahelt 

erivanuselisest lehisepuistust kokku 20 analüüsipuud. 2015. aasta mais kvartali JS279 eraldiselt 

7 (joonis 1) kümme hübriidlehist (Larix x marschlinsii Coaz) ning 2014. aasta veebruaris 

langetati kvartali JS017 eraldiselt 15 (joonis 2) kümme jaapani lehist (Larix kaempferi (Lamb.) 

Sarg.). Nimetatud eraldistel asuvad ka lehise kasvukäigu proovitükid.  

 
Joonis 1. Proovialal JS279-7 on hübriidlehised (Larix x marschlinsii Coaz) (Metsaregister 

2016) 
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Joonis 2. Prooviala JS017-15 on jaapani lehised (Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.) 

(Metsaregister 2016) 

 

Tabelis 1 on toodud proovialade eraldiste 2011. aasta metsakorralduse andmete ülevaade 

(Metsaregister 2016). Mõlemas puistus domineerib lehis, mis on neile aladele kultiveeritud, 

kasvukohatüübiks on jänesekapsas ning puistu peapuuliigi vanused on vastavalt 60 ja 36 aastat. 

Rinnaspindalad on vastavalt 30 𝑚2/ha ja 28 𝑚2/ha, tagavarad on 408 tm/ha ja 276 tm/ha kohta. 

Vanema puistu keskmine kõrgus on 31 m ja puude rinnasläbimõõt 35 cm. Noorema puistu 

keskmine kõrgus on 21 m ja puude rinnasläbimõõt 22 cm. Tabelis 2 on toodud proovitükkide 

andmed on arvutatud 2015. aasta mõõtmiste andmeil.  

Tabel 1. Eraldiste takseerandmed 

Kvartal-

eraldis 

Metsakorralduse andmed (2011) 

Pindala Kkt Vanus Osakaal Pe G M (tm/ha) H (m) D (cm) 

JS017-15 1,0 JK 60 100 LH 30 408 31 35 

JS279-7 2,2 JK 36 80 LH 28 276 21 22 
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Tabel 2. Proovitükkide takseerandmed 

Kvartal-eraldis Proovitükkide andmeil (2015) arvutatud 

Prt pindala N (tk/ha) G D (cm) H (m) M (tm/ha) 

JS017-15 0,280 321 39,1 39,4 34,4 580,6 

JS279-7 0,071 789 26,9 20,8 22,3 296,7 

 

 

1.2 Analüüsipuude valik ja labortööd 

 

Lehiste analüüsipuud valiti vastavalt Hari, P ja Kulmala, L raamatus „Boreal Forest and 

Climate Change“ ilmunud artiklis „Test with six stands near SMEAR II“ autoriteks Havimo, 

M. Kivekäs. R. Aalto, J. (Junkin 2011) poolt välja töötatud metoodikal. Proovitüki puude 

rinnaskõrguse mõõtmisandmetel leiti puude jaotus, mille alusel jagati puud viide 

diameetriklassi ning igast klassist valiti kaks puud langetamiseks. Valitud puudel mõõdeti 

kõrgus (lisaks ka võraalguse kõrgus) ja märgistati puude rinnaskõrgus (1,3 m). Seejärel puud 

langetati, mõõdeti tüve pikkused ja järgati metsas kümneks võrdseks osaks (vastavalt tüve 

pikkusele jagati kümneks palgiks/notiks). Kõik palgid märgistati vastavalt numeratsioonile. Iga 

palgi alumisest otsast saeti ketas, mis samuti märgistati (puu number (LH1, LH2 jne), ketta 

tähis (0, A, B, C jne), põhjasuund). Kõigilt puudelt võeti analüüsiketas ka rinnaskõrguselt (1,3 

m). Kõik palgid ning kettad toodi Tartu EMÜ laborisse. Notid saeti pooleks ning neilt mõõdeti 

aastased kõrgusjuurdekasvud. Antud töös kasutati 17. analüüsipuu ketaste mõõtmisandmeid, 

erinevatel põhjustel jäid kolme puu andmed analüüsist välja. 

Analüüsipuude kettad lihviti ja seejärel mõõdeti LINTAB süsteemiga ketastelt puu 

aastarõngaste laiused. Kettad jagati analüüsiks neljaks erinevaks osaks – 0-ketas, rinnaskõrguse 

(1,3 m) ketas, tüvi ja võra. Seejuures kuulusid tüve ketaste hulka kõik puu kettad peale 0-ketta 

(joonis 3). Labortöid teostas Vivika Kängsepp. Aastarõnga laiused ristdateeriti TSAPWin 

programmiga ning standardiseeriti programmiga R juhendaja Maris Hordo abiga. 

Lehise analüüsiketastelt mõõdeti puude aastarõngaste osade laiused 0,01 mm täpsusega, 

kasutades mõõtmisseadet LINTAB ja arvutiprogrammi TSAP-Win (Rinn 2003), mis 

võimaldab lisaks aastarõngaste mõõtmisele ja visuaalsele dateerimisele teostada 

juurdekasvuseeriate graafilist analüüsi ja redigeerimist, aegridade ristdateerimist, statistikute 

arvutamist ja mitmete matemaatiliste operatsioonide läbiviimist (Hordo, Kiviste 2008, Hordo 
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2012). LINTAB on aastarõngaste mõõteseade ning TSAP-Win on programm, millega tehakse 

graafilist aastarõngaste võrdlust, mida kasutatakse visuaalsel võrdlusel. LINTABi süsteemi 

kuulub pealtvalgustusega stereomikroskoop ja mõõtmisalus, millel asuvat proovi saab 

käsivändaga sujuvalt liigutada, et mõõtmine kulgeks ilma takistusteta (Hordo 2012). 

Ristdateerimine on dendrokronoloogia aluseks. Ristdateermine on mitme aastarõngalaiuste rea 

kõrvutamise protseduur, mis võimaldab puude iga aastarõnga moodustumise täpse 

kalendriaasta kindlakstegemise või puude geograafilise päritolu määramise (Holmes 1983, 

Hordo 2015b). Ristdateerimata andmed võivad olla nihkega või sisaldavad vigaseid mõõtmisi, 

näiteks osaliselt puuduvate või väär- ehk valeaastarõngaste tõttu (Hordo 2015b). 

 

 
Joonis 3. Analüüsipuude ketaste jaotus 
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Indeksseeriad on kokku pandud vastavalt lehiste kändude (0-ketas), rinnaskõrguse (D1,3-

ketas), kogu tüve (D1,3 kuni I-kettad) ja võra (vastavalt võraalguse kõrgusele) indeksseeriad. 

Juurdekasvu indeksseeriad saadi aastarõnga laiuse naturaalväärtuse asendamisega indeksiks 

(Kannimäe 2013). 

Mõõdetud juurdekasvuseeriad standardiseeriti kasutades spline funktsiooni, mis on 

arvfiltreerimisel põhinev meetod (Hordo 2015c). Standardiseerimine on aastarõngalaiuste 

ridade viimine vastavusse tingimustega, mis esitatakse parameetriliste meetoditega 

töödeldavatele andmetele (Hordo 2015c). Saadud indeksseeriaid kasutati lehiste radiaalkasvu 

ja ilmastikuvaheliste seoste uurimiseks. 

 

1.3 Ilmastikuandmed  

 

Töös on kasutatud Järvselja ilmaseirepunkti andmeid. Vaatlusperioodiks on antud töös aastad 

1979–2014. Joonisel 4 on toodud antud perioodi kalendrikuude keskmised sademete summad 

ja temperatuurid. Vaadeldava perioodi kõige soojem kuu oli juuni (19,7ºC) ning kõige külmem 

kuu jaanuar (-5,5ºC) . Sademete osas oli kõige sademeterohkem kuu august, kus sademeid oli 

keskmiselt 93,67 mm ja kõige sademetevaesem aprill, kus sademeid oli vaadeldaval perioodil 

keskmiselt 30,07 mm . 

 
Joonis 4. Järvselja ilmajaama keskmised sademete ja temperatuuride andmed perioodil 1979– 

2014. Joonise x-teljel on toodud kalendrikuude algustähed 
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1.4 Statistilised meetodid 

 

Dendroklimatoloogias kasutatakse enamasti korrelatsioon- või vastavusanalüüsi, et kirjeldada 

puu aastarõngaste indeksite (kännu ehk juurekaela, rinnaskõrguse, tüve ja võra) ja kliima- või 

ilmastikunäitajate vahelist seost. Leitakse korrelatsioonikordajad, mis iseloomustavad 

uuritavate tunnuste vahelise seose tugevust (Remm et al. 2012, Kiviste 2007). Puu 

aastarõngaste aegridade analüüsil peetakse statistiliselt oluliseks tunnuste vahelist seost, kui 

korrelatsioonikordaja absoluutväärtus on ≥0,3 või ≤ -0,3 (Hordo 2011, Kannimäe 2015). 

Antud töös on tehtud korrelatsioonanalüüs kahe erineva proovitüki lehiste võra, tüve, D1,3 

(rinnaskõrguse) ja kännu (juurekaela) indeksitega, kus analüüsitakse ilmastiku mõju puude 

radiaalkasvule tüve erinevatel kõrgustel.  
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2. TULEMUSED  
 

Käesoleva uurimistöö andmed koguti kahest lehisepuistust. Mõlema ala analüüsipuude ketaste 

aastarõngaste andmeil koostati juurdekasvukronoloogiad vastavalt kännu, rinnaskõrguse, kogu 

tüve ja võra kohta, mis on toodud joonistel 5 ja 6. Joonisel 5 on näha, et juurdekasvuindeksite 

vaheline kooskõla on üsna hea. Sama näitavad seeriate vahel leitud korrelatsioonikordajad 

(tabel 3). Ala JS279 võraosa ja kännu ning rinnaskõrguse radiaalse juurdekasvu vahel on nõrk 

ja negatiivne korrelatsioon, mis võib olla tingitud sellest, et tegemist on noore puistuga ning 

mõõtmisseeria on suhteliselt lühike. Samuti viitab see kännu/rinnaskõrguse ja võraosa 

erinevale kasvutrendile, mida võivad mõjutada erinevad tegurid.  

 

 
Joonis 5. Prooviala JS279-7 kännu, rinnaskõrguse (D1,3), kogu tüve ja võraosa 

juurdekasvuindeksid. 

 

Joonise 5 kvartalil JS279 on konstrueeritud neli komponenti ja nende komponentide liitumisel 

tekkinud aegrida. Komponentideks on känd, rinnaskõrgus, tüvi ja võra. Ajaks on valitud aastad 

1979–2014. Trendiks on võetud 1. Jooniselt on näha, et kõige suuremad varieeruvused 

keskmisest on olnud algaastatel kännul ja tüvel ning lõpuaastatel rinnaskõrgusel ja kännul. 
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Joonis 6. Prooviala JS017- 15 kännu, rinnaskõrguse, kogu tüve ja võraosa 

juurdekasvuindeksid. 

 

Jooniselt 6 on näha, et kvartali JS017 puude juurdekasvude kõige suuremad varieeruvused on 

olnud algaastatel kännul, rinnaskõrgusel ja tüvel. Kõige väiksemad varieeruvused aga 

lõpuaastatel.  

Aegridade analüüsil püütakse kindlaks teha aegreas esinev seaduspärasus, seega kuidas 

järgmine vaatlus sõltub eelmistest ja selle põhjal ennustada järgmist väärtust. Näiteks puu 

diameetri või kõrguse aastane juurdekasv käesoleval aastal sõltub eelmise aasta või aastate 

juurdekasvust (Hordo 2015a). 

Tabel 3. Lehisepuistu JS279-7 juurdekasvuindeksite vahelised korrelatsioonikordajad  

  Känd D1,3 Tüvi 

Känd       

D1,3 0,549     

Tüvi 0,407 0,828   

Võra -0,056 -0,098 0,396 

 

Tabel 4. Lehisepuistu JS017-15 juurdekasvuindeksite vahelised korrelatsioonikordajad 

  Känd D1,3 Tüvi 

Känd       

D1,3 0,898     

Tüvi 0,755 0,853   

Võra 0,336 0,457 0,703 
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Tabelis 3 ja 4 on toodud kvartalite JS279 ja JS017 korrelastioonikoefitsendid erinevate 

juurdekasvuindeksite seeriate vahel. Tabelist 3 võib välja lugeda, et positiivne seos on tüve ja 

rinnaskõrguse vahel, tüve ja kännu vahel, võra ja tüve vahel, rinnaskõrguse ja kännu vahel ja 

kännu ja tüve vahel. Tabelist 4 võib välja lugeda, et võra on positiivses seoses nii tüve, 

rinnaskõrguse kui kännuga. Kõige suurem positiivne seos (0,898) on kännu ja rinnaskõrguse 

vahel. Üsna suur positiivne seos (0,853) on ka tüve ja rinnaskõrguse vahel.  

 

2.1 Juurdekasvuindeksite ja ilmastikunäitajate vaheline seos - 

korrelatsioonanalüüs 

 

2.1.1 Hübriidlehis (Larix x marschlinsii Coaz) 

 

Järgnevatel joonistel on toodud kvartali JS279 eraldise 7 juurdekasvuindeksite ja 

kliimanäitajate korrelatsioonianalüüsi tulemused. Esimene joonis kirjeldab võra radiaalse 

juurdekasvu ja kliimanäitajate seoseid, teine joonis kirjeldab tüve radiaalse juurdekasvu ja 

kliimanäitajate seoseid ning kolmas ja neljas kirjeldavad vastavalt rinnaskõrguse ja kännu 

seoseid kliimanäitajatega. Joonistel on toodud katkendjoontega statistiliselt olulised piirid 

(±0,3). Joonistel kasutatud lühendid on toodud lisas 1. 

 

Võra osa (joonis 7) korrelatsioonianalüüsi tulemustest on näha, et statistiliselt oluline positiivne 

seos on hübriidlehise võra osa radiaalse juurdekasvu ja maikuu (T5) temperatuuri vahel. Seega 

maikuu (T5) temperatuurid mõjutavad statistiliselt oluliselt hübriidlehiste võra osa 

radiaalkasvu. Statistiliselt oluline negatiivne seos (korrelatsioonikordaja alla -0,3) on radiaalse 

juurdekasvu ja oktoobrikuu (S10) sademete vahel. 
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Joonis 7. Võra radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed 

 

Joonisel 8 on näha, et statistiliselt oluline positiivne seos on puu tüve radiaalse juurdekasvu ja 

augustikuu (S8) sademete vahel. Seega augustikuu (S8) sademed mõjutavad statistiliselt 

oluliselt hübriidlehiste radiaalkasvu kogu tüve ulatuses. 

 

 
Joonis 8. Tüve radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed 
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Joonisel 9 on näha, et statistiliselt oluline positiivne seos on puu rinnaskõrguse radiaalse 

juurdekasvu ja märtsi, juuli ja augustikuu sademete vahel. Samuti esines positiive seos 

kasvuperioodi sademete summa (JJAs) ja aasta sademete summaga (Ssum). Negatiivne seos on 

jaanuarikuu sademete ja radiaalkasvu vahel. 

 

 

 
Joonis 9. Rinnaskõrguse radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed 

 

Joonisel 10 on näha, et märtsi (S3), juuni(S6), juuli (S7) ja augustikuu (S9) sademed, märtsi 

kuni maikuu sademete summa (MAMs),kasvuperioodi sademete summa (JJAs) ja aasta 

sademete summa (Ssum) mõjutavad statistiliselt oluliselt hübriidlehise kännu radiaalkasvu. 

Sademete negatiivne seos (korrelatsioonikordaja alla -0,3) avaldub jaanuaris (S1) ja 

oktoobrikuul (S10). Temperatuuride positiivne seos radiaalkasvuga avaldub veebruaris (S2), 

negatiivne aga juunis (S6).  
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Joonis 10. Kännukõrguse radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed 
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2.1.2 Jaapani lehis (Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.) 

 

Järgnevatel joonistel on kirjeldatud kvartali JS017 eraldise 15 analüüsiketaste 

juurdekasvuindeksite ja kliimanäitajate vahelise korrelatsiooninalüüsi tulemusi. Esimene 

joonis kirjeldab võra radiaalse juurdekasvu ja kliimanäitajate seoseid, teine joonis kirjeldab 

tüve radiaalse juurdekasvu ja kliimanäitajate seoseid ning vastavalt kolmas ja neljas joonis 

kirjeldavad rinnasõrguse ja kännu seoseid kliimanäitajatega. 

 

Joonis 11 korrelatsioonianalüüsi tulemuste joonisel on näha, et statistiliselt oluline positiivne 

seos on juuli (S7) sademete ja lehise võra osa radiaalse juurdekasvu vahel. Positiivselt 

mõjutavad radiaalset juurdekasvu veel kasvuperioondi (juuni, juuli, august) sademete 

keskmised (JJAs) ning aastane sademete summa (Ssum), mille kordaja on 0,42. 

Joonis 11. Võra radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed. 

 

Joonis 12 korrelatsioonianalüüsi tulemuste joonisel on näha, et juuni (S6) ja detsembri (S12) 

sademed mõjutavad positiivselt jaapani lehiste tüve radiaalkasvu. Positiivne mõju 

radiaalkasvule on veel detsembri-, jaanuari-, ja veebruarikuu sademete summal (DJVs) ning 

aasta sademete summal (Ssum). 
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Joonis 12. Tüve radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed 

 

Joonis 13 korrelatsioonianalüüsi tulemuste joonisel on näha, et statistiliselt oluline positiivne 

seos on septembrikuu (S9) sademete ja jaapani lehise rinnaskõrguse radiaalse juurdekasvu 

vahel. 

 
Joonis 13. Rinnaskõrguse radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed 

 

Joonis 14 korrelatsioonianalüüsi tulemuste joonisel on näha, et statistiliselt oluline positiivne 

seos on detsembrikuu (S12) sademete ja kännukõrguse radiaalse juurdekasvu vahel. 

Statistiliselt oluline negatiivne seos (korrelatsioonikordaja alla -0,3) on augustikuu (S8) 
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sademete ja radiaalse juurdekasvu vahel. Positiivne mõju radiaalkasvuga on veel detsembri, 

jaanuari ja veebruari sademete keskmistega (DJVs). 

 

 
Joonis 14. Kännukõrguse radiaalkasvu ja ilmastikunäitajate vahelised seosed 
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3. ARUTELU  
 

Käesolev bakalaureusetöö tulemused näitavad, et analüüsitavas puistutes piiravad puude 

radiaalset juurdekasvu peamiselt sademed. Varasemate uuringutega (Vitas 2015) langesid 

kokku sademete tulemused, see näitas mõlema uuringu puhul, et sademed on otsesed 

juurdekasvu mõjutajad. Suurimaks juurdekasvu mõjutaks oli ka aprilli ja mai temperatuurid. 

Mõlemas uuringus tuli välja, et otsene mõju oli soojal ning vihmasadude rohkel aastal.  

 

Senised uuringud hariliku männi erinevate kasvuaastate aastasisese vara ja hilispuidu 

varieeruvuse analüüsimisel (Kannimäe 2013) tuli välja, et sademed avaldavad puu radiaalsele 

juurdekasvule oluliselt väiksemat mõju kui temperatuur, mis on vastupidine käesoleva lehise 

radiaalkasvu uuringu tulemustele. Sooja hilissuve negatiivne mõju soodustab õiepungade 

valmimist ning kuna oktoobrikuu temperatuur on mõjutanud oluliselt juurdekasvu siis võib 

seda seletada sellega, et puu hakkab valmistuma puhkeperioodiks, mida aeglasemalt ja 

sujuvamalt temperatuur langeb, seda soodsam on see puule (Kannimäe 2013). Veel tuli välja 

oluliste mõjutajatena kasvuaastatele eelnevad ja järgnevad kuude keskmised sademed ning 

temperatuurid (Kannimäe 2013). Seda antud töös täheldada ei saaks, ainuke mis natuke 

positiivset mõju avaldas, oli jaapani lehise kännuosa eelneva kasvuaasta detsembri kuni 

veebruari sademete summa. 

 

Chhin et al. (2010) artiklis analüüsiti samuti kliima ja radiaalkasvu vahelist seost tüve 

erinevatel kõrgustel, seda 389 keerdokkalise männipuu (Pinus contorta) andmeil. Uuringu 

eesmärgiks oli testida ka hüpoteesi, et radiaalkasvu puutüve ülemisel osal mõjutavad teised 

kliimafaktorid kui tüve rinnaskõrgusel (1,3m). Statistilise analüüsi tulemused näitasid, et tüve 

alumise osa radiaalkasvu mõjutasid peamiselt vegetatsiooniperioodile eelneva kasvuperioodi 

temperatuur ja niiskustingimused, samas puutüve ülemise osa radiaalkasvu mõjutasid 

kasvuaasta ilmastiku tingimused (st. varakevadine temperatuur või niiskustingimused 

(sademed) hilistalvest kuni varakevadeni) (Chhin et al. 2010). Saadud tulemused viitavad 

selgelt puutüve erinevatel kõrgustel toimuvatele füsioloogilistele protsessidele kogu 

vaadeldava perioodi jooksul. Tüve ülemises osas algab radiaalkasv varem, mistõttu võib see 

olla vähem mõjutatud põuast (kõrgetest temperatuuridest) suveperioodil. Samas ei saa me teha 

üldistusi kõikidele puuliikidele, kuid teatav sarnasus samas kasvuvööndis ja sarnastes 

kasvukohtades võib olla täheldatav. 
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Puude radiaalne juurdekasv on oluline parameeter, mis mõjutab oluliselt puidu tootlikkust. 

Lätis on uuritud kliima mõjul hariliku männi juurdekasvule (Jansons et al. 2015). Läti uurimuse 

tulemused näitasid, et puu aastane juurdekasv oli peamiselt seotud eelnenud aasta 

ilmastikutingimustega, mida saab väita ka antud töö tulemustest.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida hübriid- ja jaapani lehise radiaalkasvude 

varieeruvust tüve erinevatel kõrgustel ning kliima mõju radiaalkasvule. Antud töö algandmed 

saadi analüüsipuude ketaste mõõtmistulemustest. LINTAB süsteemiga mõõdeti 0,01 mm 

täpsusega aastarõngaste laiused. 

Uurimisalad valiti SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast projekti „Lehise puistute kasvukäik 

ja majandamine Järvseljal“ raames. Uuringus kasutati kahe kvartali eraldiselt langetatud 

analüüsipuude ketaste mõõtmisandmeid. Üheks eraldiseks oli 36 aastane puistu (JS279-7), kus 

kasvasid hübriidlehised ning teisel eraldisel (JS017-15) oli 64 aastane jaapani lehise puistu.  

Kliimaandmetena kasutati Järvselja ilmaseirepunkti aastate 1979–2014 vaatlusandmeid. 

Analüüsis kasutati kalendrikuude temperatuuride keskmisi ja sademete summasid, aastate 

temperatuuride keskmisi ja sademete summasid ning suve, sügise, talve ja kevade 

temperatuuride keskmisi ja sademete summasid. 

Selle töö tulemusena koostati korrelatsioonimaatriks, millest saab välja lugeda seoseid 

erinevate kõrguskasvude vahel. Seosed näitavad kahe kõrguse omavahelist suhestumust. 

Suurimad positiivsed juurdekasvuseosed kvartalil JS279 on olnud tüve ja rinnaskõrguse vahel, 

sellele järgnevad rinnaskõrguse ja kännu, tüve ja känni ning võra ja tüve vahel. Negatiivses 

korrelatsioonis olid omavahel võra ja känd ning võra ja rinnaskõrgus. Kvartalil JS017 on olnud 

ainult positiivsed seosed, suurimateks olid rinnaskõrguse ja kännu ning tüve ja rinnaskõrguse 

vahel. 

Hübriidlehisel kasutati aegrea analüüsiks aastaid 1979–2014 ning jaapani lehisel aastaid 1979–

2013. Aegridade analüüs näitas, et järgneva aasta tulemused sõltuvad eelmise aasta omast. Kui 

eelneva aasta mingi kõrguse aastane juurdekasv on olnud kehv, siis see mõjutab oluliselt ka 

järgneva aasta juurdekasvu, kas siis positiivselt või negatiivselt. Kõige suurem varieeruvus on 

olnud kännul. Kui ühel aastal (1980) on olnud juurdekasv väike, on eelneval aastal olnud 

juurdekasv märgatavalt suurem. Kõige väiksem varieeruvus on olnud võra osa radiaalkasvus. 

Mõõtmisandmed ristdateeriti ning seejärel standardiseeriti. Seejärel viidi seoste leidmiseks läbi 

korrelatsioonianalüüs juurdekasvuindeksite ja kliimanäitajate vahel. Korrelatsioonianalüüsi 

tulemused näitasid, kuidas on kliima mõjutanud radiaalkasve puu erinevatel kõrgustel. Puu 
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erinevatel kõrgustel on nii sademete kui temperatuuri mõju varieeruv. Korrelatsioonianalüüsid 

tehti kahe erineva kvartali ja eraldise kohta.  

Leiti, et kõige suuremaks radiaalse juurdekasvu mõjutajaks olid sademed. Mida rohkem sadas 

suvekuudel, seda suurem oli radiaalne juurdekasv. Olulisi temperatuurimõjutusi ei esinenud.  

Hübriidlehise võra radiaalse juurdekasvu seosed sademete ja temperatuuri mõjul on olulisteks 

positiivseks näitajaks maikuu temperatuurid ja negatiivset mõju avaldas oktoobrikuu sademete 

hulk. Jaapani lehisele avaldas mõju juulikuu sademed, suvekuude sademete keskmised ja 

aastane sademete summa.  

Tüve seosed temperatuuri ja sademetega - positiivseks mõjuks osutus augustikuu sademete 

hulk. Muud mõjud välja ei tulnud, seega võib arvata, et võra juurdekasvu mõjutavad kliima ja 

sademed üsna vähe. Jaapan lehise sademete ja temperatuuri mõju tüve suhtes - positiivset 

sademete mõju avaldas juuni ja detsembrikuu, talvekuude sademete summa ja aastane 

sademete summa. Temperatuuride osas puudus nii negatiivne kui positiivne oluline mõju.  

Rinnaskõrguselt avaldasid positiivset mõju juurdekasvule märtsi, juuli ja augustikuu sademed. 

Ka aastane sademete summa mõjutas juurdekasvu positiivselt. Negatiivsed mõjud puudusid nii 

sademetel kui temperatuuril juurdekasvu osas. Jaapani lehise rinnaskõrguse suhtes on 

positiivne mõju sademete osas septembrikuus. 

Hübriidlehise kännu ehk 0-ketta tulemused - sademete osas avaldas positiivset mõju märtsi, 

suvekuude sademete summa ning ka aastane sademete summa üleüldiselt. Sademete negatiivne 

seos avaldus jaanuari ja oktoobrikuul. Temperatuuride positiivne seos veebruaris ning 

negatiivne juunis. Kuna olulisteks mõjutajateks on nii sademed kui temperatuur siis võib 

järeldada et kännu osa on kliima suhtes kõige tundlikum. Jaapani lehise positiivne sademete 

mõju avaldus detsembrikuul ja talvekuude sademete summas ning negatiivne mõju 

augustikuul.  

Uurimustöö analüüside põhjal võib väita, et temperatuurid avaldavad mõlema lehisliigi puidu 

radiaalsele juurdekasvule oluliselt väiksemat mõju kui sademed. Antud teemat on võimalik ka 

edasi arendada magistritööks, sest kasutamata jäid aastarõngaste hilis- ja varapuidu osa, millele 

saab nii kliima mõju uurida kui ka modelleerida lehisepuude kasvu kogu tüve ulatuses.  



26 
 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

Aastaraamat Mets 2014. (2016). Tartu: OÜ Paar. /Keskkonnaagentuur. 242 lk. Eesti 

Loodusuurijate Selts. Tartu, lk. 29. 

Chhin, S., Hogg, E.H.T., Lieffers, V.J., Huang, S. (2010). Growth-climate relationships vary 

with height along the stem in lodgepole pine. Treee Physiology 30, 335-345. 

Eesti metsaselts. (2016). Metsa majandamise hea tava. - http://www.metsaselts.ee/metsa-

majandamise-hea-tava [15.03.16] 

Erik, Ü. (2012). Eurojaapani lehis – kõige kiirekasvulisem okaspuu Eestis. - . Nr. 4. [e- ajakiri] 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/index.php?id=288&id_a=1303&src=loe  

Eurojaapani lehis. (2016). Eurojaapani ehk hübriidlehiste kasvatus. [koduleht] - 

http://www.lehis.eu/ [15.03.16] 

Holmes, R.L. (1983), Computer assisted quality control in tree-ring dating and measurements. 

Tree-ring Bulletin. 43:(69-78) 

Hordo, M. (2011). Dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamine puistu kasvukäigu 

modelleerimisel. (Doktoritöö). Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitusinstituut. Tartu, 

lk 175 

Hordo, M (2012) - Puistus toimunud häiringute tuvastamine dendrokronoloogiliste 

meetoditega (KIK metsanduse programmi 2011.a. projekt nr. 469) - 

https://www.kik.ee/sites/default/files/Uuringud/laruanne2012_dendromhd.pdf 

Hordo, M (2015a). Andmeanalüüs. Loengukonspekt. (Andmed uuendatud juuni, 2015) 

Hordo, M (2015b). Ristdateerimine. Loengukonspekt. (Andmed uuendatud aprill, 2015) 

Hordo, M (2015c). Standardiseerimine. Loengukonspekt. (Andmed uuendatud mai, 2015) 

Hordo, M., Kiviste, A. (2008). Dendrokronoloogilise skaala koostamine nõmme- ja 

palumännikute andmeil. Tartu. 99 lk. 

Jansons Ā., Matisons R., Zadiņa M., Sisenis L., Jansons J. (2015). The effect of climatic 

fac-tors on height increment of Scots pine in sites differing by continentality in Latvia. 

Silva Fennica vol. 49 no. 3 article id 1262. 14 p.  

Junkin, L. (2011). Hariliku männi kõrguskasvude analüüs mudelpuude mõõtmiste andmetel. 

(Magistritöö). Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitusinstituut. Tartu 

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond. (2016). Teadustöö. - 

http://jarvselja.ee/sihtasutusest/teadustoo/ [15.03.16] 

Järvselja MMIS. Kvartalite loend - 

https://jarvselja.emu.ee/index.php?do=toodloend&eraldis_id=3567 (Muudetud viimati 

2015) 

Kannimäe, T. (2013). Hariliku männi erinevate kasvuaastate aastasisese vara ja hilispuidu 

varieeruvuse analüüs. (bakalaureusetöö). Eesti Maaülikool metsandus- ja 

maaehitusinstituut. Tartu 

Kannimäe, T. (2015). Kliima mõju analüüs järvselja lehisepuistutes. (Magistritöö). Eesti 

Maaülikooli metsandus- ja sotsiaalinstituut. Tartu 

Kasesalu, H. (2002). Eestis kasvab võimsaid lehisepuistuid. Eesti mets, nr 3. [e- ajakiri] - 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel45_5.html 

http://www.metsaselts.ee/metsa-majandamise-hea-tava
http://www.metsaselts.ee/metsa-majandamise-hea-tava
http://www.lehis.eu/
https://jarvselja.emu.ee/index.php?do=toodloend&eraldis_id=3567


27 
 

Kask, R. (2009) - Hübriidlehise tehnilised omadused -http://www.systemseparation.ee/wp-

content/uploads/H%C3%BCbriidlehise-tehnilised-omadused1.pdf 

Kiviste, A. (2007). Matemaatiline statistika MS Exeli keskkonnas, lk 74 

Läänelaid, A. (1999). Loenguteemade konspekt. Dendrokronoloogia. -

http://www.botany.ut.ee/lectures/dendro.html 

Metsaregister (2016) - http://register.metsad.ee/avalik/. (26.04.16)  

Paves, H. (2004). LEHIS – metsa ja pargipuu,Eesi mets, lk 11,13,45,112,116 

Pärn, H. (2002). Relationships between radial growth of Scots pine and climate in the 

northeastern industrial region of Estonia. Metsanduslikud Uurimused, 36, lk 47-61. 

Pärn, H. (2004). Hariliku männi puistute radiaalkasvu ja kliimategurite vaheliste seoste 

ajalisest varieeruvusest. Metsanduslikud Uurimused, 40, lk 65-79. 

Pärn, H. (2008). Männipuistute radiaalkasvust muutuvates keskkonnatingimustes. 

Metsanduslikud Uurimused, 48, lk 41–52. 

Remm, K., Remm, J., Kaasik, A. (2012). Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs. 

Õpik-käsiraamat. Tartu, 442 lk. 

Rinn, F. 2003. TSAP-Win. Time Series Analysis and Presentation for Dendrochronology and 

Related Applications. User Reference, Heidelberg. 91 p. 

Sander, R. (2011). 101 PUUD JA PÕÕSAST, lk 36-39 

Vitas, A. (2015). A Dendroclimatological Analysis of European Larch (Larix Decidua Mill) 

from Lithuania. Baltic forestry 20(2): 65-72 

  



28 
 

 

LISAD  



29 
 

Lisa 1. Töös kasutatud lühendite nimekiri 

 

Aasta – vaadeldav periood 1979 kuni 2014 

Jk_index – hübriidlehiste ning jaapani lehiste juurdekasvuindeksid aastate kaupa 

t1…t12 - jaanuari kuni detsembrikuu keskmised temperatuurid °C 

s1…s13 – jaanuari kuni detsembrikuu sademete summad (mm) 

DJVt – eelneva kasvuaasta detsembri kuni veebruari keskmine temperatuur °C 

MAMt – märtsi kuni maikuu keskmine temperatuur °C 

JJAt – juuni kuni augustikuu keskmine temperatuur °C 

SONt – septembri kuni novembrikuu keskmine temperatuur °C 

Tsum – aasta temperatuuride summa  

Tavg – aasta (eelneva kasvuaasta septembri kuni kasvuaasta augustikuu) keskmine 

temperatuur °C 

DJVs – eelneva kasvuaasta detsembri kuni veebruari sademete summa (mm) 

MAMs – märtsi kuni maikuu sademete summa (mm) 

JJAs – juuni kuni augustikuu sademete summa (mm) 

SONs – septembri kuni novembrikuu sademete summa (mm) 

Ssum – aasta sademete summa (mm) 

KKt – Kasvukohatüüp 

Pe – Peapuuliik 

G – Rinnaspindala (m2/ha) 

M – Tagavara (tm/ha) 

H – Puu kõrgus (m) 

D – Puu rinnasdiameeter (cm)  
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