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Dendromeetriga puu kasvu mõõtmine on tähtis teadlastele, kes uurivad ja koostavad 

metsamudeleid. Probleemne on, et dendromeetrid ei näita puu reaalset kasvu. Käesoleva 

magistritöö eesmärgiks oli uurida dendromeetrite mõõtmisnäite ja ilmastiku mõju sellelele. 

Töös olid kasutusel dendromeetrite andmed, mis oli kogutud 20 puult viielt erinevalt 

proovitükilt. Samadelt puudelt võeti ka juurdekasvupuuriga puursüdamike proovid, millelt 

mõõdeti aastarõnga laiused. Ilmastiku andmed saadi Järvselja ilmastikuseire punktist. 

Koostati viis mudelit dendromeetri näitude ja ilmastiku vahelise seose tõestamiseks. AIC 

statistiku abil uuriti mudelite headuse erinevust. 

Töö tulemustest selgus, et dendromeetri näidud olid jämedatel puudel hüplikud, 

peenematel puudel hüplikkust ei olnud. Kuna puu ei saa hüplikult kasvada, pidi olema 

tegemist muu protsessiga, mida selgitati loodud mudelite abil. Modelleerimisel osutus 

mõjukaks arvutuslik muutuja "vesisus", mille eelduseks oli, et päevased sademed tekitavad 

hüplikkust dendromeetri näitudes. Saadud mudel jäljendas üsna täpselt dendromeetri 

näiduseeriat, mis tõestas hüpoteesi. Võis järeldada, et tegemist on puu pundumisega, mille 

käigus puu imeb niiskust sisse. Kuivadel päevadel tõmbub puu uuesti kokku. Pundumist 

tõestas ka AIC statistik, mis andis kõige parema seose võrreldes teiste mudelitega. 

Mudeliga M40 saadi puude tegelik kasv (ilma pundumiseta). 

Ka teistes sarnastes töödes on olnud analoogseid probleeme, kus reaalset kasvu pole aru 

saada, sest dendromeetri näidud on hüplikud. Samuti on varem täheldatud, et päevasel ajal 

puu pundub ja tõmbub uuesti kokku ning seega ei ole tegu kasvuga. Kuna andmeseeriaid 

oli vähe, oleks dendromeetritega töö jätkamine vajalik. 

Märksõnad: Dendromeetrid, aastarõngad, ilmastik 
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Measuring tree growth with dendrometer is important for scientists who study and 

compose forest models. Problematic is the fact that dendrometers do not show the real 

growth of the tree. The aim of the present Master's thesis was to analyze dendrometers’ 

data and the impact of weather on the data. 

Dendrometer data from 5 sample plots total of 20 trees were used in this study. Core 

samples were taken from the same trees with a increment borer. From the samples widths 

of the tree rings were measured. Weather data was gathered from Järvselja weather 

monitoring point. Five models were generated to prove the relationship between 

dendrometer readings and weather data. Difference between models compared was proved 

with AIC statistics.  

The results of this thesis showed that dendrometer readings from thick trees were not linear 

but jumping, this did not occur in thinner trees. As tree growth cannot be not jumpy, these 

results indicate another process, which was explained by developed models. For creating 

model M4, a new variable "watery" was calculated. For "watery" the assumption was that 

diurnal precipitation was responsible for the jumping in dendrometer readings. This 

assumption was proved by the fact that the M4 model imitated accurately dendrometer 

readings. It could be concluded that the tree absorbed water and swelled. On dry days, the 

tree would shrink. Swelling was also proved by the AIC statistics which gave better 

correlation compared to other models. With the model M40 real growth of the trees was 

found (without the swelling). 

Problems with understanding the real growth of the tree due to jumping dendrometer 

readings has also published in other studies. It has also been observed before that during 

daytime the tree swells and shrinks, therefore it is not real growth. Whereas there were few 

data series, it would be necessary to continue to work with dendrometers. 

Keywords: dendrometers, tree rings, weather 
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Sissejuhatus 

 

Eesti on väga metsarohke riik. Üle 50 % kogu maast on kaetud metsaga, mis teeb meid 

väga eriliseks maaks (Karoles ja Valgepea 2011). Eestis on metsa kokku üle 2 miljoni 

hektari. Metsapindala on püsinud viimase 15 aasta jooksul väga stabiilselt, suurenedes või 

vähenedes eri aastatel umbes 2 % võrra (Metsainfo 2012). Praeguses ühiskonnas on järjest 

olulisemaks saamas taastuvenergia, mille üheks väljundiks on biomassi tootmine. Suur osa 

biomassist tuleb just puidust. Selleks, et mõista, kuidas ja kus puud kõige paremini 

kasvavad, tuleb seda uurida. 

Puude kasvu oluliseks mõjutajaks on kliima. Suureks probleemiks maailmas on kliima 

soojenemine. Hetkeseisuga on Euroopas viimase saja aasta jooksul temperatuur tõusnud 

peaaegu 1 °C võrra (Keskkonnaülevaade 2013). Eestis on temperatuur tõusnud aastatel 

1951 kuni 2000 1-1,7 kraadi võrra (Keskkonnaülevaade 2009). Kui selline temperatuuri ja 

sademete režiimide muutus jätkub, võib ennustuste kohaselt Põhjamaades tekkida vee 

puudujääk, mis omakorda teeb puude elu väga keeruliseks (Henttonen 2014). 

Puude kasvu uurimiseks on võimalik rakendada erinevaid andmestikke (takseerandmed, 

ajutised või püsiproovitükkid, e-võrgustik, puude aastarõngaste seeriad jt) ja meetodeid. 

Järjest enam on hakatud pöörama tähelepanu meetoditele, mis võimaldavad uurida 

detailsemalt kogu puud kasvuperioodil või isegi aastaringselt. Näiteks puursüdamike 

andmeil on võimalik uurida aastase täpsusega pikemaajalisi kasvutrende ja muutusi puude 

kasvumustris. Detailsemad andmeseeriad annavad võimaluse analüüsida protsesse, mis 

toimuvad puu kasvamisel puu sees. Samuti saab teada, kuidas puu reageerib välistele 

teguritele aktiivsel kasvuperioodil. Puude radiaalkasvu järjepidevaks mõõtmiseks on välja 

töötatud dendromeetrid, mis võimaldavad salvestada diameetri kasvumuutused ajas kogu 

vegetatsiooniperioodi jooksul. Kui on teada, kuidas kliima puude kasvu mõjutab, saab ette 

ennustada puude kasvu kulgu ning sellest tulenevaid teisi looduslikke protsesse.  
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Puu kasvu mõõtmiseks on kaks erinevat viisi. Esimene neist on puu kasvu mõõtmine 

otsesel kokkupuutel puu rakkudega (nõelmeetod ehk pinning ja mikroproov ehk micro 

coring) ja teine on puu kasvu mõõtmine puukoore ümber ehk eemalt (dendromeetreid selle 

jaoks on nii manuaalseid kui ka automaatseid). Puu diameetri mõõtmine on tähtis igas 

metsaanalüüsis (Neil 2000). Dendromeetreid läheb vaja ka metsamudelite täiustamiseks ja 

detailsemateks metsa mõõtmisteks. Selleks, et teada saada, milline looduslik faktor 

mõjutab kõige rohkem puude kasvu, on väga tähtis on dendromeetrite võrdlus kliimaga. 

Taimed vajavad kasvamiseks vett, toitaineid ja päikest, nende elementide vahekord peaks 

olema optimaalne, et tagada puu hea kasv. Nende faktorite mõju hindamiseks puu kasvule 

peab teadma, millal hakkab puu kasvama ning millal ta oma kasvu lõpetab.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida kuuse, kase, männi ja haava radiaalkasvu 

dendromeetrite andmeil ja analüüsida dendromeetri näitu mõjutavaid faktoreid.  
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1. Kirjanduslik ülevaade 

 

Metsa ja puude elujõulisust on võimalik mitmeti mõõta, kuid üheks kõige olulisemaks 

teguriks on puude juurdekasv. Detailsemalt (minutise, tunnise jne täpsusega) võimaldavad 

puude juurdekasvu uurida dendromeetrid. Dendromeetrid on puu külge pandavad 

seadeldised, mille abil saab mõõta järjepidevalt puude juurdekasvu. Dendromeetrid 

võimaldavad (Hordo 2015): 

 Monitoorida puude kasvuprotsesse 

 Jälgida veetaseme sisaldust puudes 

 Hinnata keskkonnafaktorite mõju puudele 

 Dateerida kasvuperioodi algus ja lõpp 

 Dateerida külmaperioode jne 

Paljud teadlased on kritiseerinud dendromeetrite abil juurdekasvu mõõtmist, kuna puu 

kahaneb ja paisub ning seda just lühiajalisel mõõtmisel (Deslauriers 2007). Raske on vahet 

teha, kas tegu on kasvuga või lihtsalt veesisalduse suurenemisega. 

Dendromeetrid võivad olla nii manuaalsed kui automaatsed. Manuaalset lugemist läheb 

vaja lint ja traat dendromeetritel. Reeglina teostab uurija või välitööde tegija teatud kindla 

ajavahemiku (kord päevas, nädalas või kuus) tagant manuaalse dendromeetri lugemise 

kontrolli. Automaatsete dendromeetrite eeliseks on see, et etteantud ajavahemiku lugem 

teostatakse automaatselt ning salvestatakse andmekogujasse. Automaatseid 

dendromeetreid on erinevaid, nad võivad olla ühendatud kas andmelogeriga või 

sisseehitatud logeriga. Kolmas ja kõige lihtsaim võimalus on Wifiga loger, mis saadab 

andmed otse arvutisse, seega ei pea uurija ise kohal käima ja andmeid maha lugema. 

Dendromeetritega juurdekasvu analüüsimine on üks lihtsamaid ja tõhusamaid meetodeid. 

Peale dendromeetrite on võimalik mõõta aastarõngaid ka teiste meetoditega, need aga ei 

anna nii täpset ülevaadet. Dendromeetritega on võimalik anmeid koguda lausa iga tunni 
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tagantl. Teiseks võimaluseks on nõelameetod (pinning), mille korral kasvavasse puukoesse 

torgatakse nõel, hiljem määratakse kindlaks koe asukoht ja selle järgi leitakse kasvukiirus. 

1968. aastal tutvustas nõelmeetodit esimesena Wolter, kes torkas nõela läbi ksüleemi, et 

kahjustada kambiumi (Mäkinen 2008). Kolmandaks võimaluseks on mikro puuproov 

(microcoring). Selleks protsessiks on vaja mikrotoomi, millega on võimalik teha 

mikrolõige kudedest. Mikrotoomiga lõigatakse puust õhuke puidulõik, millest tehakse 

preparaat, mida kasutatakse dendrokronoloogiliseks ja puiduanatoomiliseks uurimiseks 

(Hordo 2015). Mäkinen (2008) uuringutest on selgunud, et võrreldes teiste võimalustega 

hakkab dendromeetritega mõõdetud andmete järgi männi kasv varem. Dendromeetritega 

mõõdetud andmeid on võimalik kõige kergemini koguda ja analüüsida. Eriti lihtne on 

kasutada automaatsed dendromeetrid koos wifiga, sest loetud andmed saadetakse kohe 

arvutisse. 

Deslauriersi (2007) uuringutest, kus vaatluse all olid harilikud kuused (Picea abies) ja 

euroopa lehised (Larix decidua), selgus, et kõige suurem juurdekasv varapuidus toimub 

maist kuni juuni-juulini. Meie põhjanaabrite uuringutest on välja tulnud, et hariliku kuuse 

(Picea abies) kõige tõhusam kasvuperiood algab maist (Mäkinen 2008), kuid tulemused 

erinesid sõltuvalt sellest, kas tegu oli nõelmeetodiga, mikro puuprooviga või automaatse 

dendromeetri andmetega. Automaatse dendromeetri tulemused näitasid, et juurdekasv 

algas peaaegu nädal varem (Mäkinen 2008). Puude kasvu mõjutavad ka kasvuaastale 

eelneva aasta kliimatingimused (Lõhmus 1992a). Kuna eelneva aasta järelmõju on veel 

puudes, ei pruugi praegused mõõtmised kajastada konkreetselt selle aasta juurdekasvu. 

Konkreetse aasta juurdekasvu saamiseks kasutakse standardiseerimist, milleks kasutatakse 

juurdekasvuindekseid (Hordo 2011). 

Kliimatingimused ja mullastik on kaks kõige tähtsamat osa puude kasvu juures. Kliima kui 

peamine puude kasvu mõjutav faktor võib läbi aastate olla väga muutlik. Kaks kõige 

olulisemat kliimategurit on päike ja sademed, sest neist oleneb, kui kõrgeks ja jämedaks 

puu kasvab. Kuusele mõjuvad siinses kliimas kõige paremini suvealguse vihmad ja 

jahedam temperatuur (Läänelaid 2012). Sama tulemust näitasid ka Savikingu (2014) 

tulemused, kus juunikuu sademed mõjutasid positiivselt kuuse juurdekasvu jänesekapsa ja 

sinilille kasvukohatüübis. 

Eesti ilmastikuoludes on puudel neli erinevat kasvuperioodi. Puhkeperiood on tavaliselt 

novembrist veebruarini, sellele järgneb mobiliseerimisperiood märtsist aprillini. Peale 
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mobiliseerimisperioodi on puu peamine kasvuperiood ehk vegetatsiooniperiood maist 

juulini. Viimaseks perioodiks on hoiustamiseperiood augustist kuni oktoobrini. Puu kasv 

on aktiivne vegetatsiooniperioodil. Vegetatsiooniperioodil mõjutavad puude juurdekasvu 

kõige rohkem sademed ja temperatuur. Erinevates piirkondades on vegetatsiooniperiood 

erineva pikkusega. Meie kliimale lähedal tehtud uuringutes on selgunud, et kuuse, männi ja 

kase kasvuperiood on keskmiselt 111-117 päeva pikk ja kestab mai algusest augusti lõpuni 

(Vitas 2011). Tamme ja Tulluse (1991) uuringutest on välja tulnud, et vahtra kasvuperiood 

Eestis on 95-100 päeva.  

Kevade algus on viimase 50 aasta jooksul nihkunud varasemaks, see on suurim muutus 

Eesti klimatoloogilises kalendris (Eesti kliima 2013). Kevade algus on liikunud aastatel 

1966 kuni 2010 umbes kaks nädalat ettepoole. Kõige varem saabub kevad Kagu-Eestisse 

(Võru, Valga, Tartu), kus varem algas kevad aprilli teisel poolel, praegu aga on kevade 

algus nihkunud lähemale aprilli algusele (Eesti kliima 2013). Kuna kasvutingimused 

muutuvad järjest paremaks nii kliima kui ka väetamise mõjul, on metsad Euroopas 

(täpsemalt Põhja-Euroopas) hakanud paremini kasvama (Karjalainen 1999). 

Kuna hetkel on dendromeetrite andmeread lühikesed, siis pikemaajaliste kasvutrendide 

analüüsimiseks tuleks kasutada dendrokronoloogilisi meetodeid (puude aastarõngaste 

andmeid). Dendrokronoloogilised uuringud võimaldavad analüüsida mineviku sündmusi ja 

prognoosida tulevikku vastavate kliimamudelite abil. Tänu dendrokronoloogilistele 

uuringutele on võimalik püstitada erinevad hüpoteese kliima mõju kohta ökosüsteemidele 

ja on võimalik ka tulevikku hinnata (Mäkinen 2002). Tänu aastarõngaste ja kliima 

vahelisele seosele on võimalik kindlaks teha metsa kasvutsüklite seoseid ilmaga. Kui 

uurimisi tehakse erinevates paikades, on võimalik saada teadmisi selle kohta, kuidas 

erinevad kliimategurid muudavad puude kasvu. Varasemad uuringud on näidanud, et 

selgelt tulevad puu kasvu mõjutavad tegurid välja kohtades, kus puu on kliima vastu väga 

tundlik (Fritts 1976). 
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2. Materjal ja metoodika 

 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna viiele püsiproovitükile (joonis 2) paigaldati EMÜ 

metsakorralduse osakonna töötajate poolt 2015. aasta kevadel 20 dendromeetrit Ecomatic 

DC3. Dendromeetrid proovitükkidel paigutati juhuslikult valitud heas tervislikus seisundis 

olevatele puudele 1,3 m kõrgusele. Andmelogeriga salvestati dendromeetritega antud 

kasvuperioodi jooksul 30 puu rinnasümbermõõdud kasvumuutused. Lisaks võeti antud 

puudelt ka puursüdamikud pärast kasvuperioodi lõppu (novembris 2015), eesmärgiga 

võrrelda puude rinnasdiameetri kasvu dendromeetrite andmetega. Dendromeetrid 

paigaldati ja puursüdamikud koguti kuuelt harilikult männilt (Pinus sylvestris), seitsmelt 

harilikult kuuselt (Picea abies), kahelt harilikult haavalt (Populus tremula) ja viielt 

arukaselt (Betula pendula).  

Joonis 2.1. Dendromeetritega proovitükkide asukohad (tähistatud punaste ringidega) 

Järvselja Õppe- ja Metskonnas. 
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Dendromeetrid fikseerisid puu ümberõõdu tunniajalise intervalliga. Kasvuperioodi lõpus 

salvestas Maris Hordo dendromeetritel kogutud andmed failidesse, mille analüüs oli 

käesoleva magistritöö ülesandeks.  

Kokku saadi dendromeetritelt mõõtmisandmed 20 erinevalt puult, mis paiknesid 

neljakaupa viiel proovitükil. Seadmed paigutati proovialadele erinevatel kuupäevadel 

alates 13.11.2014, kui seadistati esimene proovitükk ja lõpetades 04.05.2015, kui seadistati 

viimane proovitükk. Töö autori kasutatud mõõtmisandmed algavad isegi hiljem, lisaks 

katkes kahel puul (nr 1 ja nr 5) mõõtmisseeria kasvuperioodi keskel. 
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Tabel 1. Dendromeetritega 20 puu üldandmed. 

Puu nr Puuliik 
Kvartal-

eraldus 

Andmete 

lugemise 

alguse 

kuupäev 

Mõõtmis- 

näitude 

haare 

Puu 

rinnas- 

diameeter 

(cm) 

1 KU  JS223-16 7.04.2015 0,336 23,6 

2 MA JS223-16 7.04.2015 0,382 28,2 

3 KU  JS223-16 7.04.2015 0,183 26 

4 MA JS223-16 7.04.2015 0,223 23,3 

5 KU  JS233-6 16.06.2015 0,075 22,9 

6 KS JS233-6 16.06.2015 0,705 19,3 

7 KS JS233-6 16.06.2015 0,595 16,2 

8 KS JS233-6 16.06.2015 0,501 17,2 

9 KS JS224-4 21.05.2015 1,385 12,7 

10 KU  JS224-4 21.05.2015 1,015 13,8 

11 HB JS224-4 21.05.2015 0,636 8,6 

12 HB JS224-4 21.05.2015 0,636 8,6 

13 MA JS223-4 20.05.2015 0,88 36,3 

14 MA JS223-4 20.05.2015 0,588 29,8 

15 MA JS223-4 20.05.2015 0,493 22,9 

16 MA JS223-4 20.05.2015 0,453 24,1 

17 KU JS186-7 1.04.2015 0,472 22 

18 KS JS186-7 1.04.2015 0,12 19,4 

19 KU JS186-7 1.04.2015 0,536 12,4 

20 KU JS186-7 1.04.2015 0,647 26,8 

 

 

2.1. Dendromeetritega proovitükkide kirjeldus 

 

Proovitükk 1 asub Järvselja ÕKM kvartalis JS223 eraldisel 16, mille suuruseks on 0,7 

hektarit. Eraldise pea-puuliigiks on kuusk, mida moodustab puistu tagavarast 55 %, 

järgnevad mänd 35 % ja kask 10 %-iga. Kasvukohatüübiks antud eraldisel on mustika. 

Puistu keskmine vanus on üle 50 aasta ja puistu keskmine kõrgus on 17 meetrit 

(Metsaregister 2016). 

 

Proovitükk 2 asub Järvselja ÕKM kvartalis JS233 eraldisel 6, milles suuruseks on 1,4 

hektarit. Eraldise pea-puuliik on kuusk, mida moodustab puistu tagavarast 67 %, järgnevad 

haab 14 %, kask 14 % ja mänd 5 %-iga. Eraldis kasvab jänesekapsa-mustika 
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kasvukohatüübis. Tegu on noore eraldisega, kus puistu vanus on 4 asstat ja keskmine 

kõrgus on 1,5 meetrit (Metsaregister 2016). 

 

Proovitükk 3 asub Järvselja ÕKM kvartalis JS224 eraldisel 4, mille suuruseks on 2,3 

hektarit, millest omakorda on kaitsealune ala on 0,1 hektarit. Eraldisel domineerivad kased, 

mida kasvab seal 72 % ulatuses, mille järgneb kuusk 24 % ja haab, mida on kõigest 4 %. 

Kasvukohatüübiks on jänesekapsa. Puistu pea-puuliigi keskmiseks vanuseks on 15 aastat, 

aga eraldisel on ka vanemaid kuuski ulatudes keskmiselt 20 eluaastani. Puistu keskmine 

kõrgus eraldisel on 7 meetrit (Metsaregister 2016). 

 

Proovitükk 4 asub Järvselja kvartalis JS223 eraldisel, mille suuruseks on 0,8 hektarit. 

Kasvukohatüübiks on mustika. Eraldise pea-puuliigiks on mänd, mis moodustab 80 % 

puistu tagavarast ja ülejäänud on kuused. Puistu keskmiseks vanus on 50 aastat ja eraldise 

keskmine puude kõrgus on 19 meetrit. (Metsaregister 2016). 

 

Proovitükk 5 asub Järveselja kvartalis JS186 eraldisel 7, mille suuruseks on 2,8 hektarit. 

Kasvukohaks on jänesekaspsa-mustika. Eraldisel kasvab peamiselt 50-aastane kuusk,  mis 

moodustab eraldisel olevast tagavarast 80 %,  järgnevad 75-aastane kuusk (15%) ja 50-

aastane kask (5 %)(Metsaregister 2016). 

 

2.1. Välitööd 

 

Esimese osana paigaldasid dendromeetrid puudele Maris Hordo, Allan Sims ja Vivika 

Kängsepp. Dendromeetrid Ecomatik DC3 paigaldati 1,3 m kõrgusele puu tüvele, igal 

proovitükil juhulikult neljale välisel hindamisel tervele puule. Lisaks paigaldati eraldi posti 

külge või puule andmeloger, mis seadistati vastava tarkvaraga HOBOware. Mõne nädala 

jooksul kontrolliti, kas andmed salvestuvad ning novembris laaditi andmed alla. 
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Käesoleva töö autor viibis novembris puursüdamike puurimisel. Puursüdamikud võeti 20-lt 

puult ja viielt proovitükilt, millel olid ka dendromeetrid. Puud olid juba varasemalt välja 

valitud, kui neile kinnitati automaatsed dendromeetrid. Puursüdamikud võeti igalt puult nii 

lõuna- kui ka põhjasuunalt, lehtpuudelt võeti proov ka ida- või läänesuunalt. Puursüdamike 

proovid sai võetud 1,3 meetri kõrguselt (joonis. 2.2). Kuna käesolevas lõputöös uuritakse 

just viimast viit aastarõngast ja mõned puud olid peenikesed, siis ei puuritud sügavale puu 

sisse. Puuri seest saadud proovid asetati tuubi sisse, et vältida nende purunemist. Proovile 

märgistati peale ilmakaar, kust proov võeti, proovitüki number, puu liik, puu number ja 

proovi kuupäev.  
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Joonis 2.2. Dendromeeter Ecomatik DC3. Samadelt puudelt (antud juhul arukasel) koguti 

ka puursüdamikud 1,3 meetri kõrguselt juurdekasvupuuriga 

 

2.2. Laboritööd 

 

Pärast puursüdamike kogumist metsas jätkus töö Eesti Maaülikoolis, kus antud töö autor 

viis läbi nende mõõtmise LINTAB mõõtmissüsteemiga (joonis 2.3). 
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Joonis 2.3. Puu aastarõngaste mõõtmissüsteemi LinTab mõõtmislaud 

 

Enne mõõtmisele asumist tuli puursüdamik ette valmistada. Puursüdamikud kleebiti 

puidust alustele ja seejärel lihviti ühest küljest lamedaks, selleks et aastarõngaid oleks 

võimalikult lihtne lugeda. 

Aastarõngaste lugemist alustati viimasest aastarõngast ehk koore poolt ja liiguti edasi säsi 

poole. Mõõtmise täpsuseks oli 0,01 mm. Proovidelt mõõdeti eraldi hilispuit (latewood) ja 

varapuit (earlywood). Igalt proovilt loeti viimase viie aasta andmed ehk andmete vahemik 

oli 2011 kuni 2015 aasta (lisa 3).  

 

2.3. Ilmastikuandmed 

 

Käesolevas magistritöös on kasutatud päevaseid õhutemperatuure ja sademeid Järvselja 

ilmaseire punktist. Andmed on valitud ajavahemikul 2015. aasta jaanuarist kuni 

novembrini ja mõõdetud on ühe päeva jooksul kolm korda (kell 9, 15 ja 21).  
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Joonis 2.4. Õhutemperatuurid (mõõdetud kell 9, 15 ja 21) ajavahemikul alates 01.01.2015 

kuni 30.11.2015 Järvselja ilmaseirepunkti andmeil 

 

Joonisel 2.4 on esitatud 2015. aasta päevased temperatuurid, kust on näha, et 

miinimumtemperatuurid ulatusid –18 kraadini jaanuaris ja suvised kõrgeimad 

temperatuurid olid augustis (+30 kraadi). 
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Joonis 2.5. Ööpäevased sademed (mm) ajavahemikul alates 01.01.2015 kuni 30.11.2015 

Järvselja ilmaseirepunkti andmeil 
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Joonisel 2.5 on näha ööpäevased sademed Järvselja ilmaseirepunkti andmeil, kõige rohkem 

sademeid oli 40 mm juuli lõpus. 

 

2.4. Andmete esmane töötlemine 

 

Andmetöötlust tehti tarkvarasüsteemiga R (R Development Core Team 2011). Programm 

R on käsupõhine, kus tuleb osata rakendada teatud R-i funktsioone, et sooritada soovitud 

protseduurid. Kuna R on vabavara, siis võimaldab see igaühel ka kodus kodus töötamist. 

Antud töös kasutati tarkvara R nii graafikute koostamiseks kui ka statistilise mudelite 

loomiseks. 

Andmelogerilt mahaloetud failide analüüsi esimeseks etapiks oli andmetefailide 

sisselugemine R keskkonda. Peale dendromeetrite andmete töödeldi tarkvara R keskkonnas 

ka  ilmastikuandmeid ja puursüdamike andmeid. 

Andmetöötluse käigus ilmnesid mitmesugused vead, mis tulid kõrvaldada. Esimeseks ja ka 

kõige suuremaks probleemiks oli puu nr 13 (joonis 2.6), millel olid registreeritud 

ebaloogilised väärtused (erindid, väljahüpped) dendromeetri näiduseerias.  
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Joonis 2.6. Puu nr 13 dendromeetri näitude toorandmed. Lugemid algavad 20.05.2015 ja 

lõpevad 11.19.2015. Näha on kümmekond erindit (vertikaalsed sirglõigud) 

 

Joonisel 2.6 on näha puu nr. 13 dendromeetri näitude seerias väljalööke (kokku 12), mis on 

anduri poolt tehtud vead või logeriühenduse vead. Vigade otsimine toimus käsitsi ja 

vigased mõõtmised kõrvaldati andmestikust. Andmetöötlusest jäeti välja puud number üks 

ja viis (lisa nr. 4.1, 4.5 ), sest seeriatest puudusid pooled andmed. 

 

Andmeseeriatest ülevaate saamiseks koostati esmalt dendromeetrite mõõtmisseeriate 

toorandmete joonised. Joonistelt selgus, et mõned seeriad olid väga hüplevad, mõnedel 

seeriatel olid täheldatavad teatud tsüklid ning mõned seeriad olid üsnagi siledad. Katsetati 

ka juurdekasvuseeriate koostamist toorandmete põhjal, kuid juurdekasvud osutusid niivõrd 
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hüplevateks, et neile ei õnnestunud rahuldavat lähendusmudelit leida. Paljude katsetuste 

tulemusel osutus parimaks lahenduseks koostada seeriad iga dendromeetri (puu) jaoks 

näitude ööpäevased keskmised. Saadud seeriaid oli võimalik vastavusse seada Järvselja 

ilmaseirepunkti andmeseeriatega. Dendromeetrite andmete analüüs tehti proovitükkide 

kaupa, sest proovitüki andmeid koguti ühe logeriga ning mõõdetud puud olid samas 

puistus ning mõõdetud sama ajaperioodi jooksul. 
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2.5. "Vesisus" 
 

Puu diameetri (ümbermõõdu) kasv ei saa olla kahanev. Paraku mõned dendromeetri 

andmeseeriad näitavad mõningatel perioodidel ilmselget kahanemist. Sellise nähtuse 

kirjeldamiseks oletasime, et dendromeetri näit moodustub kahest komponendist: puu 

kasvust (mis on mittekahanev) ja puukoore või seadme reaktsioonist ilmastikutingimustele. 

Osutus, et määravaks ilmastikufaktoriks olid summaarsed sademed, mida antud töös 

nimetatakse "vesisuseks". "Vesisuse" andmeseeria arvutati sademete andmetes joonisel 7 

esitatud algoritmiga. Algoritm seisneb seose leidmises dendromeetri näitude, kuupäeva ja 

sademete vahel. Selleks tuli päevased sademed jagada kahega iga päev pärast sadamist 

kuni uute sademeteni. Uute sademete korral summeeriti need eelnevatega. "Vesisus" 

argumenttunnusena kirjeldas suure osa dendromeetri näidu hüplikkusest ja võimaldas 

hinnata nn „kuiva kasvu“. 
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Joonis 7. Puu vesisuse arvutamise algoritm. (i – päeva number, Vesisus – vesisuse 

hetkeväärtus, Vesisus[i] – vesisus päeval numbriga i (algoritmi väljund), Sademed[i] – 

sademete hulk päeval numbriga i, n – seeria pikkus). 

 

2.6. Dendromeetri näidu modelleerimine 
 

Dendromeetri näit mõõtmisseeriates sõltub mõjufaktoritest (aeg ja kliimaandmed) 

mittelineaarselt, kusjuures meil puuduvad eelteadmised sobiva kasvufunktsiooni osas. 

Antud uurimuses kasutati mittelineaarse sõltuvuse kirjeldamiseks splainidega lähendamist 

R funktsiooni gam abil. Katsetati erinevaid mudeleid, kus splainfunktsiooni argumentideks 

võeti erinevaid ilmatunnuseid. Andmeseeriate parema võrdlemise huvides normeeriti iga 

dendromeetri seeria näidud vahemikku 0…100%.  
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Erinevate mudelite võrdlemiseks kasutati mudeli headuse näitajana Akaike 

informatsioonikriteeriumi (The Akaike Information Criterion) AIC, mis mõõdab suhtelist 

seost statistilistele mudelitele etteantud ühise valimi põhjal. AIC hinnang arvutati iga 

mudeli kohta ja see sõltub kahest asjaolust: 

1. kuidas mudel sobib andmetega (kas tegu on tõepärase mudeliga või mitte); 

2. mudeli keerukusest (mida rohkem on ernevaid sõltumatud muutujaid ja 

ühismõjusid, seda keerukam on mudel) (Tammaru 2002).
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3. Andmete analüüs ja arutelu 

 

3.1. Statistilised näitajad 

 

Dendromeetri näidu modelleerimiseks kasutati mitmeid mudelivariante, kuid antud töös 

võrdlevaks analüüsiks kasutati nelja statistilist splainmudelit (M1, M2, M3, M4). Mudel 

M1 kirjeldab dendromeetri näitu sõltuvana kuupäevast, sisuliselt on see andmeseeria 

silutud aegrida. Mudel M2 kirjeldab dendromeetri näitu sõltuvana kuupäevast ja päevasest 

sademete hulgast. Mudel M3 kirjeldab dendromeetri näitu sõltuvana kuupäevast, 

sademetest ja temperatuurist. Mudel M4 kirjeldab dendromeetri näitu sõltuvana kuupäevast 

ja vesisusest. Tabelis 2 esitatud Akaike informatsioonikriteeriumi AIC väärtuste tulemuste 

põhjal annab selgelt kõige parema tulemuse mudel M4 (omavahel võib võrrelda vaid sama 

andmestiku (sama puu) AIC väärtusi). Mida väiksem on AIC väärtus, seda paremat seost 

see näitab ja seda kvaliteetsem on mudel. Kõigil peale ühe puu ei andnud M3 mudel 

usaldusväärset tulemust, sest ei parandanud M2 mudelit. Erandiks oli puu nr 20, mille AIC 

mudeli M3 korral oli 13 punkti võrra parem kui mudelil M2. 
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Tabel 2. Akaike informatsioonikriteerimi AIC väärtused erinevate mudelite ja andmestike 

jaoks. 

  M1 M2 M3 M4 

Puu nr. 1         

Puu nr. 2 940.2667 934.7043 936.7374 857.4383 

Puu nr. 3 910.0941  896.2731 886.6514 796.2257 

Puu nr. 4 1059.818 1058.31 1060.091 993.0999 

Puu nr. 5         

Puu nr. 6 259.3648 242.6097 241.5467 172.473 

Puu nr. 7 296.8311 275.4984 275.31 198.4578 

Puu nr. 8 348.4468 332.8956 326.6884 235.0468 

Puu nr. 9 172.1045 156.5961 154.7624 134.8311 

Puu nr. 10 359.4434 340.1625 335.0267 270.2161 

Puu nr. 11 276.3358 261.5381 259.828 244.3307 

Puu nr. 12 269.5737 241.5248 242.3319 201.918 

Puu nr. 13 675.9023 664.8404 666.5491 571.0792 

Puu nr. 14 932.1079 931.2228 931.4437 863.4228 

Puu nr. 15 811.4649 805.2586 806.4688 730.3108 

Puu nr. 16 862.0903 852.7622 854.6202 773.326 

Puu nr. 17 714.1678 695.4072 689.3222 612.471 

Puu nr. 18 859.6846 835.394 832.3639 756.601 

Puu nr. 19 377.2683 348.434 345.4766 289.6076 

Puu nr. 20 569.6816 540.0235 527.9531 465.2136 

 

 

3.2. Proovitükk 1 (JS223-16) 

 

Proovitüki kirjeldus on toodud materjali osas. Proovitükil koguti dendromeetrite 

andmeseeriad kahelt kuuselt ja kahelt männilt (joonis 3.1). Proovitükk l andmete 

alguskuupäev oli 07.04.2015. Puude dendromeetri näitude vahemik jäid 0,2 kuni 0,4 

vahele. Dendromeetri andmetest tuleb välja, et puud on väga hüpliku kasvuga aga see pole 

lihtsalt võimalik, sest puu ei kasva niimoodi. Deslauriers (2007) uurimuses samuti selgus, 

et on raskusi täpse juurdekasvu mõõtmisega, kuna dendromeetrite mõõtmistuemused 

hüplevad. Kuna kõik puud on proovitükil suhteliselt jämedad, siis võib oletada, et 

dendromeetri näidu hüplemine võib olla tingitud puu koore pundumisest "vesise" ilmaga. 

Kuna tegu on jämeda puuga, siis on ruumi puul punduda ja vett sisse imeda. Andmete 

analüüsist tuli välja jätta puu nr 1, millel puudusid terviklikud andmed. 
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Joonis 3.1. Proovitüki JS223-16 puude dendromeetrite mõõtmisseeriad. 
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 Joonis 3.2. Proovitüki nr 1 puude dendromeetrite näitude ööpäevaste keskmiste seeriad, 

sademete hulk päevas (sinine), päeva keskmine temperatuur (punane). 

 

Jooniselt 3.2 on võimalik näha, et puude kasvu näitude kõver on väga hüplik ja seda eriti 

just sademete ajal. Terve vaadeldava perioodi vältel on puu kasvu näidud hüplikud. Kuna 

kõik puud proovitükil on üpriki jämedad, siis põhjus võib olla selles, et sademete korral 

puu koor pundub. 
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Joonis 3.3. Puu nr. 2 dendromeetri näidud, M1- dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast, 

M2 - dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast, M4 - 

dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu kasvu prognoos 

mudeliga M4 tingimusel, kui vihma ei sajaks (pundumide mõju kõrvaldamisega). 

 

Et teada saada, kuidas mõjutavad erinevad tegurid puu kasvu, koostati erinevad mudelid. 

Esimeseks mudeliks oli M1, mis näitab puu silutud kasvu, mis kõrvaldab hüpped. Mudelis 

M2 arvestatakse kuupäeva ja sademete vahelist seost, mis suuremal määral kopeerib 

eelmist mudelit, aga parandab natuke kasvu näitajate hüppeid. Nagu ka jooniselt 3.3 näha,  

liigub mudel M2 koos mudeliga M1 dendromeetri näiduseeria keskelt läbi ilma hüpeta. 

Tehti ka mudel sõltuvalt kuupäevast, sademetest ja temperatuurist (M3), aga see ei 

parandanud eelmist mudelit (M2) (tabel 2), mistõttu see jäeti jooniselt välja. Et teada 

saada, kuidas mõjutavad sademed puu kasvu, lähtuti koore pundumise hüpoteesist ja 

kasutati "vesisuse" algoritmi. Mudel M4 prognoosikõveralt on näha, et tekitatud mudel on 

üsna lähedal dendromeetri näitudele, mis tähendab, et "vesisus" on heas seoses puu kasvu 



29 

 

hüppelisusega ja et tegu pole kasvuga, vaid mingi muu nähtusega (joonis 3.3). Üheks 

võimaluseks on, et see on puu pundumine, kus sademete korral puu pundub ja tõmbub 

kokku järgnevate kuivade päevade jooksul. Seda tõestab ka see, et kuivade päevadel 

langeb "vesisuse" kõver samamoodi nagu seda teeb dendromeetri näit. Samuti tõestab seda 

ka asjaolu, et AIC näitab mudeli M4 puhul teistest mudelitest märgatavalt tugevamat seost 

(Tabel 2). M40 mudeli puhul kasutati seose loomiseks mudelit, kus viidi "vesisus" nulli, 

mis peaks näitama puu kasvu ilma, et puu punduks. Jooniselt 3.3 on näha, et mudeli kasv 

jookseb kõikidest teistest prognoosidest allpool, mis on ka ootuspärane. Jooniselt 3.3 võib 

näha, et puu kasv lõppeb septembri keskel, andmete puudulikkuse tõttu pole võimalik 

kindlaks teha, millal aga kasv algab.  

Puude 3 ja 4 puhul tulevad mudelid üpriski sarnased (lisa 4.21, 4.22), kus M4 mudel annab 

kõige parema seose puu kasvukõverale. See tähendab ka seda, et nendel kahel puul nähtub 

puu pundumine, mitte lõplik kasv. 

 

3.3. Proovitükk 2 (JS233-6) 

 

Ka sellel proovitükil, nagu ka esimesel, on proovitüki esimesel puul andmetes puudujääke 

ja puuga nr. 5 ei olnud võimalik teha andmeanalüüsi ja see puu tuli jätta välja (joonis 3.4).. 

Joonisel 3.4 on näha, et puude kasvud on väga sarnased. Analüüsitud puud olid kolm kaske 

ja üks kuusk. Puude näidud mõõtmisperioodil jäid 0,5 ja 0,75 vahele. Oktoobri lõpus 

olevad langused on seotud esimeste külmakraadidega, kus temperatuur langes alla 0 

kraadi, mille käigus tõmbub puu kokku ja puu diameeter väheneb või külmakraadid 

mõjutasid dendromeetri näitu. 
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Joonis 3.4. Proovitükk JS233-6 puude dendromeetrite mõõtmisseeriad. 
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2

Joonis 3.5. Proovitüki 2 puude kasvud ja kliima andmed (temperatuur-punane ja sademed-

sinine). 

 

Sellel proovitükil on suur probleem selles, et andmed algavad alles alates 16.juunist, puu 

kasv oli selle aja jooksul juba toimunud üle kuu aja. Puude kasv antud proovitükil on 

juunis-augustis peaaegu sirgjooneline (joonis 3.5). Ei esine selliseid hüppeid, nagu oli 

eelmisel proovitükil.  Üheks põhjuseks võib olla see, et puud on peenikesed ja puu 

pundumise efekt on suhteliselt väike. 
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Joonis 3.6. Puu nr. 6 dendromeetri näidud, M1- dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast, 

M2 - dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast, M4 - 

dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu kasvu prognoos 

mudeliga M4 - tingimusel, kui vihma ei sajaks (pundumide mõju kõrvaldamisega). 

 

Jooniselt 3.6 on võimalik näha, et kõik mudelid langeved enam-vähem kokku 

dendromeetri näitudega.  

Puudel nr 7 ja 8 sarnanevad mudelid dendromeetri näidudega. Kõige parem seos saadi 

samuti mudeliga M4 (tabel 2). 
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2.4. Proovitükk 3 (JS224-4) 
 

Joonistelt 3.7 tuleb välja, et kõikidel puudel on ühtlane lineaarne dendromeetrite 

näiduseeria. Sellel proovitükil, nagu ka eelmisel, on graafiku lõpus näha, et oktoobri  

külmad ilmad on juurdekasvu vähendanud.  
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Joonis 3.7. Proovitükk 3 JS224-4 puude dendromeetrite mõõtmisseeriad. 
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Joonis 3.8. Proovitüki 3 puude kasvud ja ilmastiku andmed (temperatuur-punane ja 

sademed-sinine). 

 

Puude kasv on lineaarne ja suhteliselt sirgjooneline. Alles peale kasvu lõppu hakkavad 

toimuma väiksed hüpped kasvus. Kahel väiksel haaval ei ilmne peaaegu üldse hüplikku 

kasvu (Joonis 3.8.). 
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Joonis 3.9. Puu nr. 11 dendromeetri näidud, M1- dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast, 

M2 - dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast, M4 - 

dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu kasvu prognoos 

mudeliga M4 tingimusel, kui vihma ei sajaks (pundumide mõju kõrvaldamisega). 

 

Kolmandal proovitükil algavad dendromeetri näidud 21. mail. Sel ajal kasv juba toimub, 

aga kaks väikest haaba hakkavad kasvama alles juunis (lisa 4.27). Kasvuperioodi lõpp on 

sellel proovitükil augusti keskel. Jooniselt 3.9 on näha, kuidas dendromeetri näidu kõverat 

mööda jooksevad kõik mudelid. Kuna tegemist on peenikeste puudega, siis sarnaselt 

eelmise proovitükiga, ei toimu pundumist.   

Teistel puudel sellel proovitükil on jooksevad leitud mudelid mööda kasvukõverat nagu 

puu nr. 9. Nagu ka teistel puudel, tekib kõige parem seos ka siin  M4 mudelil puhul (tabel 

2).  
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3.5. Proovitükk 4 (JS223-4) 

 

Proovitükk 4 puhul on samuti näha, et dendrommetri näidu kõverad on ühtlased ja 

samasugused. Proovid võeti neljalt männilt antud proovitükil. Need neli mändi olid 

suhteliselt jämedad puud, ulatades lausa diameetrini 36 cm. Puude mõõdetud dendromeetri 

näitude vahemik jääb 0,4 - 0,9 vahele (tabel 1).  
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Joonis 3.10. Proovitükk 4 JS223-4 puude dendromeetrite mõõtmisseeriad. 
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Joonis 3.11. Proovitüki 4 puude kasvud ja ilmastiku andmed (temperatuur-punane ja 

sademed-sinine). 

 

Proovitükil 4 on näha, kuidas dendromeetri näitude puhul puu kasv on väga hüplik (joonis 

3.11.). Kuna tegu on jälle jämedate puudega, siis võib arvata, et need pole kasvuhüpped, 

vaid pundumine. Kõige suurem puu pundumine toimub juuni keskel, kus päevasel ajal on 

pidev sadu. 
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Joonis 3.12. Puu nr. 16 dendromeetri näidud, M1- dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast, 

M2 - dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast, M4 - 

dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu kasvu prognoos 

mudeliga M4 tingimusel, kui vihma ei sajaks (pundumide mõju kõrvaldamisega). 

 

Ka sellel proovitükil pole võimalik kindlaks teha kasvuperioodi algust, sest andmete lugem 

algab 20. maist. Küll aga saab öelda, et kasv lõppeb septembri keskel. Jooniselt 3.12 on 

näha, et M1 mudel näitab silutud dendromeetri kasvu. Tegemist on suhtelise kasvuga. 

Mudelil M2 on näha, et sademete seos jälgib puu hüplikkust. Nagu ka proovitükk 2 (joonis 

3.4), siis M3 mudel ei paranda M2 seost ja see pole statistiliselt oluline.Mudeli M4 puhul 

on näha, et mudeli joon jookseb mööda hüplikku kasvukõverat, millest võib järeldada, et 

puus tekib pundumine. Kui sademed lõppevad, on näha, et puu kasvukõver langeb ja seda 

teeb ka mudeli M4 kõver, mis tõestab, et tegu pole kasvuga, vaid mingi muu protsessiga, 

milleks on ilmselt puu pundumine. "Vesisus" määrab suurt rolli, kui puud on jämedad, ka 
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sellel proovitükil kasvasid jämedad puud. Puu tegelikku kasvu (pole arvestatud puu 

pundumist) näitab M40 mudel, mis jookseb lineaarselt ülesse (joonis 3.12). 

Sama tulemus tuleb ka teistel puudel sellel proovitükil (lisa 4.28, 4.29, 4.30). Kõige 

parema seose annab taas mudel M4, kus "vesisus" mängib suurt rolli puu dendromeetri 

näidu hüplikkuses. Nagu selgus teises proovitükis, siis ka neljanda proovitüki puudel ei 

anna M3 mudel paremat seost kui mudel M2 (tabel 2). M4 mudel tõestab, et puu 

dendromeetri näitude hüpplikus pole kasv, vaid on puu pundumine. M40 mudel näitab puu 

tegelikku kasvu ilma pundumiseta. 

3.6. Proovitükk 5 (JS186-7) 

 

Proovitüki 5 puudel pidi enne andmete töötlust tegema väljalõikamise, mille käigus tuli 

2014. aasta lõpu ja 2015. aasta alguse andmed välja võtta. Andmete lugemise alguseks 

pandi 1. aprill, millest alates töö autor andmeid kasutas. 2014. aasta lõpu ja 2015. aasta 

alguse andmed on kasutud, sest hüppamine on väga suur ja sel ajal reageerib dendromeeter 

külmale või puu tõmbub tänu külame kokku. 
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Joonis 3.13. Proovitükk 5 JS186-7 puude dendromeetrite mõõtmisseeriad. 
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Jooniselt 3.14 tuleb kõige paremini välja see, et jämedate puude dendromeetri näidud 

hüplevad niiskusega, aga peenemad puud seda ei tee. Proovitükil mõõdetud puudest kõige 

peenemal on dendromeetrite kasv lineaarne, aga jämedamatel hüplik. Seda eriti kasvuaasta 

algul, mil kasvu ei toimu ja puu saab lihsalt punduda. Samuti tuleb jooniselt 3.14 välja, et 

lehtpuu dendromeetri näit on teistest puudest hüplikum ja seda kogu vaatluse ajal. 

Joonis 3.14. Proovitüki 5 puude kasvud ja ilmastiku andmed (temperatuur-punane ja 

sademed-sinine). 

 

Joonisel 3.14 on näha, kuidas puude kasvu näitajad tõusevad vihmastel perioodidel, välja 

arvatud ühel puul antud proovitükil. Selleks on kõige peenem puu antud proovitükil, mis 

omakorda iseloomustab väga hästi, et paksematel puudel on hüplikus tingitud puu 

pundumisest. Peenematel puudel seda ei esine. Kõige hüplikum puu sellel proovitükil on 

puu nr 17. Samuti võib jooniselt 3.14 näha, et kuigi puudel on kasvukõverad erinevad, siis 

puude kasv ikkagi lõppeb samal ajal, olenemata puu paksusest või liigist. 
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Joonis 3.15. Puu nr. 17 dendromeetri näidud, M1- dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast, 

M2 - dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast, M4 - 

dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu kasvu prognoos 

mudeliga M4 tingimusel, kui vihma ei sajaks (pundumide mõju kõrvaldamisega). 

 

Kuigi puu nr. 17 dendromeetri näit pole väga hüplik, siis mudel M4 näitab ikkagi, et puus 

toimub mingisugune pundumine, sest M4 mudeli joon teeb kaasa kõik hüpped puu 

dendromeetri näidus. Sellel proovitükil on puu nr 20 M3 mudel paremas seoses kui mudel 

M2, mis näitab, et temperatuur muudab sesose paremaks (tabel 2). M40 mudelist tuleb 

välja puu tegelik kasv. Jooniselt 3.15 on näha, et kui dendromeetri näit on hüpetega, siis 

tegelik kasv jookseb mööda dendromeetri kõverat. Kui aga näit muutub hüplikuks, siis 

läheb mudeli M40 joon ka dednromeetri näidust eemale, mis tõestab, et jämedad puud 

punduvad. Kuna sellel proovitükil on ka üks peenike puu (puu nr. 19), siis võrdluses 

jämedamate puudega on näha, et punduvad just jämedamad puud. 
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Puudel 18 ja 20 näitab "vesisus" taaskord puude pundumist ja M4 mudel kulgeb mööda 

dendromeetri  näidu kõverat. Selle proovitükil näitab M3 mudel paremat seost kui M2 

mudel, mis on vastupidine teiste jämedate puudega võrreldes (tabel 2).  

 

 
Joonis 3.16. Puu nr. 19 dendromeetri näidud, M1- dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast, 

M2 - dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast, M4 - 

dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu kasvu prognoos 

mudeliga M4 tingimusel, kui vihma ei sajaks (pundumide mõju kõrvaldamisega). 

 

Joonisel 3.16 on näha proovitüki kõige peenemat puud, kus kasvumudelid kulgevad mööda 

kasvukõverat. Kõige parem seos ilmneb M4 mudeli puhul. 
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3.7. Dendromeetri näidu ja puursüdamike andmete võrdlus 
 

Puursüdamikelt loetud aastarõnga laiuste ja dendromeetri näitude maksimaalse ja 

minimaalse väärtuse vahe võrdluseks koostati joonis 3.17. Aastarõnga laiused jäid 

vahemikku 0,8…6 mm, kusjuures kaks puud (nr. 9 ja 10) olid viimase aasta jooksul 

kasvanud peaaegu kaks korda rohkem kui teised. Tegemist oli noore kase ja kuusega. 

Dendomeetrite näitude muutus kasvuperioodil jäi vahemikku 0,3..1,3. Kaks kõige suurema 

muutusega puud olid samuti nr. 9 ja 10. Dendromeetrilt saadud andmed näitavad, kuidas 

puu diameeter muutub ajas, mitte ei mõõda selle absoluutset kasvu. Kuna töö käigus 

polnud võimalik kindlaks teha dendromeetrite näitude mõõühikut, siis seos dendromeetrite 

näidu ja puu diameetri juurdekasvu vahel vajab täiendavat uurimist. 

Joonis 3.17. Dendromeetri maksimaalse ja minimaalse väärtuse vahe seos puu aastarõnga 

laiusega. Ringi suurus on võrdeline puu diameetriga. 
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3.7. Arutelu 
 

Seni on meil dendromeetreid kasutatud suhteliselt tagasihoidlikult, seega põhjalikumad 

publitseeritud uuringud puuduvad. Käesolevas töös uuriti viiel Järvselja proovitükil võetud 

dendromeetreid ja ilmastiku vahelist seost. Puude dendromeetrite kasvu on võimalik näha 

lisa 1. Dendromeetrite näitude vahemik jäi  mõõdetud perioodil 0,2 kuni 1,3 (tabel 1).  

Dendromeetrite lugemisega on olnud probleeme juba varasemalt Deslauriers (2007) 

uuringust tuli välja, kus oli raskusi aru saada, kui suur on puu tegelik kasv, sest 

dendromeetri andmed on väga hüplikud ja ei näita otsest kasvu. Dendromeetritega on raske 

mõõta tegelikku puu kasvu (Mäkinen 2003). Siis ka käesolevas töös oli sama probleem, 

kus jämedamatel puudel oli dendromeetrite kasvunäit väga hüplik, sama tulemust võis 

näha Mäkinen (2003) tulemustes, kus kasutati lint dendromeetrit. Katsete tulemusena tehti 

kindlaks, et hüplikust andmeseerias põhjustab puude pundumine, seda just mõjutatuna 

sademetest. Vitas (2011) tulemustest tuli välja, et kevadel toimub peamine pundumine. 

M1 mudeli puhul stabiliseeriti dendromeetri näidud ja see näitas numbriliselt silutud 

dendromeetreid, mis kõrvaldas väljahüpped dendromeetritest. Et teada saada kuidas 

sademed mõjutavad dendromeetri näite lisati seosele päevased sademed, mudel M2. 

Mudeli M2 joon, hakkas jäljendama dendromeetri hüppeid, millest võis järeldada, et 

sademed mõjutavad puu dendromeetri näite. 

Üllatavat tulemust näitas M3 mudel, kus otsisti seost dendromeetri näidu, päevase 

sademete ja päevase temperatuuri vahel. Tugevat seost näitas see ainult puu nr. 20 (tabel2), 

teistel puudel see M2 mudelist märgatavalt paremat seost ei näidanud. Kui oleks võinud 

arvata, et temperatuur viib "vesisuse" kiiremini puust välja, siis ta seda ei teinud ja hea seos 

tuli välja ainult ühel puul. Kern (1961) kelle tulemustest tuli välja, et selge ja 

päiksepaistelise päeva ajal kuivas puu kokku 0,5 mm ja seda päikse tõusust kuni vara 

pärastlõunani. 

Mudel M4 andis kõige paremad seosed seletamaks puude hüplike dendromeetri näite. 

"Vesisuse" mudel nägi ette kuidas päevased sademed mõjutavad puu dendromeetri näitu. 

Kuna puu ei kasva hüppeliselt, siis pidi seal toimuma mingi muu protsess. Dendromeetriga 

mõõdetud puu raadiuse hüpped on ilmselt tingitud vee sisalduse tõusuga puu tõves 

(Kozlowski 1964). Puu raadiuse muutused st puu tüve laienemine ei ole alati puu kasv, seal 

võivad käia ka teised protsessid ja üheks peamiseks võib olla tüve paisumine. Samuti vee 
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sisalduse muutus tüves on pidev päeva jooksul (Mäkinen 2003). AIC statistika näitas 

samuti teistest palju paremat seost dendromeetri näitudele (tabel 2). 

Kõige huvitavamad tulemused tulid kindlasti M40 mudelist, kus olid päevased sademed 

lükatud nulli. Kui peenikestel puudel puudel jooksis mudeli joon mööda kasvukõverat, sest 

noortel puudel oli see lineaarne, siis jämedatel puudel jooksis see teistest mudelitest all 

poolt. Mudeli tulemused peegeldavad puu reaalset kasvu ilma pundumiseta (lisa 2). 

Viimase mudeliga otsiti dendromeetri näidu minimaalse ja maksimaalse vahe seost 

puursüdamike juurdekasvu vahel. Kuna töö käigus ei tehtud kindlaks mis väärtuses 

dendromeetri näit on, siis head seost sellest ei tulnud. Dendromeetri näit näitab kuidas aja 

jooksul on puu diameeter muutunud mitte selle väärtust. 

Kuna andmed olid puudulikud, siis polnud võimalik jälgida kõigi puude tervet 

kasvuperioodi. Dendromeetrite põhjal on näha, et puude kasv kestab aprilli kuust kuni suve 

lõpuni ja seda nii okaspuudel kui ka lehtpuudel. Käesolevast tööst tuli välja ka, et noortel 

haabadel hakkab kasv ligi kuuaega hiljem, kui teistel puudel (Joonis 3.13). 
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4. Kokkuvõte 
 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida dendromeetrite näite ja nende seost ilmastikuga. 

Dendromeetri näite uuriti läbi viie erineva mudeli ja mudelite headuse erinevust uuriti läbi 

AIC statistikute. 

Töös kasutati Järvselja ÕKM-is 20-nelt puult viiest erinevalt proovitükilt. Proovid koguti 

kuuelt harilikult männilt (Pinus sylvestris), seitsmelt harilikult kuuselt (Picea abies), kahelt 

harilikult haavalt (Populus tremula) ja viielt arukaselt (Betula pendula). Andmete 

puudulikkuse tõttu ei alanud kõik andmed samal ajal. Kõige paremal juhul oli olemas terve 

kasvuperioodi andmed (proovitükk 5) ja kõige halvemal juhul hakkasid andmed alles 16.06 

(proovitükk 2). Kahel puul nr. 1 ja 5 oli anduril tekkinud viga ja neid puid polnud võimalik 

kasutada andmete analüüsis. Ilmastiku andmed on saadud Järvselja ilmastikuseire punktist, 

mille andmed pärinesid 1.01-30.11 2015. Temperatuurid olid mõõdetud kolm korda päevas 

kell 9, 15 ja 21 ja teise poolena oli kasutuses ööpäevased sademed. 

Uuriti dendromeetrite näidu seeriaid, mis tulid hüplikud. Hüpped toimusid ainult 

suurematel puudel, peenikestel puudel need puudusid. Kuna puu nii ei kasva, siis pidi neid 

hüppeid kuidagi tõlgendama. Selleks loodi neli erinevat mudelit. M1- numbriliselt silutud 

dendromeetri näit , M2- dendromeetri näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete 

hulgast , M3- dendromeetri näit, sademete ja temperatuuri seos ja M4- dendromeetri näit 

sõltuvana kuupäevast ja "vesisusest". "Vesisuse" all mõeldi puu pundumist, mis pidi 

jäljendama dendromeetri näidu hüppeid. Jooniselt 3.3 on seda võimalik näha kuidas mudeli 

joon sarnaneb dendromeetri näidu hüpetega, mis tähendab, et tegu on puu pundumisega 

mitte puu kasvuga. 

AICi statistiku näitajad kasutati mudelite seose kontrolliks. Kõige paremat seost näitas M4 

mudel, mille näitaja oli teistest märgatavalt parem. See tõestab seda, et puude hüplikus on 

puu pundumine mitte kasv.  
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Puude reaalse kasvu näitamiseks mõeldi välja M40 mudel. Mudeli M40 puhul lükati 

ööpäevased sademed nulli, et teada saada palju kasvab puu ilma pundumiseta. Jooniselt 3.3 

on näha, kuidas mudeli joon jookseb dendromeetri näidust all pool ja ilma hüpeteta. 

 

Puursüdamike proovidega saadud aastarõnga laiustega prooviti leida seos dendromeetri 

näitudega, mille käigus polnud võimalik kindlaks teha dendromeetrite näitude mõõühikut, 

siis seos dendromeetrite näidu ja puu diameetri juurdekasvu vahel vajab täiendavat 

uurimist. Noortel ja peenikestel puudel, seda ei esinenud ja mudeli M40 joon sarnanes 

dendromeetri näidu seeriaga  

Seose loomiseks dendromeetri näitude ja puursüdamike vahel loodi mudel (joonis 3.17). 

Mudel ei näidanud head seost nende vahel, kuna töö kõigus ei saanud dendromeetri 

näitudele absoluut suurust. 

Edaspidises kasutuses on neid andmeid võimalik kasutada metsamudelite loomisel. Hetkel 

on andmestik ja seeriate arv lühike, siis ei saa teha laiapõhjalisi üldistusi, seega on vajalik 

jätkata andmete kogumist ning paigaldada täiendavalt uusi dendromeetreid ning samuti 

võrrelda erinevate seadete mõõtmistulemusi samadel puudel.  
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Seasonal growth of birch, spruce, pine and aspen trees 

diameter on dendrometers data 
 

Summary 

The  aim of this thesis was to analyze dendrometers and the impact of climate on the 

growth of seven Norway spruce, six scots pine, two aspen and five silver birch in Järvselja 

ÕKM in Tartu county. Dendrometer data was collected from 5 plots total of 20 trees. 

To complete the aim of the thesis, the following objectives were set: analyze dendrometer 

readings, link dendrometers reading to the climate data and take core samples from the 

same trees which had dendrometers. 5 models which showed the relatsionship between 

dendrometer and climate data had to be made. AIC statistics was used to prove model 

reliability. 

First part of the study involved  taking core sampleswith a increment borer. Tree ring 

widths were measured from the samples. Secondly, dendrometers readings,  were collected 

from the dendrometer Ecomatik DC3. Third part of the study was gathering climate data 

what from Järvselja weather monitoring point.  

The main problem of this thesis was that there was not enough dendrometer data and 

therefore it was impossible to analyze the data throughout growing season. Second 

problem was the dendrometer reading, as it didnt show the real growth. 

The result of the thesis showed that dendrometer readings were not linear but jumpy and 

that could not be growth, because for trees that kind of growth is not logical. It had to be 

another process, which was explained by developing different models. To explain the 

jumpy growth, it was hypothesized that dendrometer readings consisted of two 

components: tree growth (nondecreasing) and bark or device reaction to weather.This 

assumption was called "watery". 

Thick trees' dendrometer readings were jumpy, but in the thinner trees dendrometer 

readings were linear throughout the growing season. From the models created, the most 

important  was M4, which showed correlation between dendrometer readings, date and 

"watery". M4 curve ran down almost perfectly with the jumpy dendrometer reading. 

Therefore, it can be assumed that dendrometer reading wasn’t tree's real growth. 
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Apperently it is swelling caused by the diurnal precipitation. On rainy days trees absorb 

water and swell, during dry periods trees shrink. 

AIC statistics also proved that the jumpiness in dendrometer readings was caused by tree 

swelling. Statistcs showed that model M4 correlation was much better compared to  the 

other models. 

To see the actual tree growth, model M40 was developed. M40 model presumed that 

swelling was caused by the rainfall. Therefore,  in this model, rainfall was put to zero. M40 

model curve ran below the dendrometer readings and showed the real growth. 

Dendrometer readings and core sample correlation did not show good relationship and that 

is because it was not clear in which unites the dendrometer readings were measured.  
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Lisa 1. Puude dendromeetri näidud 
 

Joonis 4.1 . Puu nr.1  

 

Joonis 4.2. Puu nr. 2 

 

Joonis 4.3. Puu nr. 3 
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Joonis 4.4. Puu nr. 4 

 Joonis 4.5. Puu nr. 5 

 Joonis 4.6. Puu nr. 6 
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Joonis 4.7. Puu nr. 7 

Joonis 4.8. Puu nr. 8 

 Joonis 4.9. Puu nr. 9 
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Joonis 4.10. Puu nr. 10 

Joonis 4.11. Puu nr. 11 

Joonis 4.12. Puu nr. 12 
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Joonis 4.13. Puu nr. 13 

Joonis 4.14. Puu nr. 14 

Joonis 4.15.  Puu nr. 15 
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Joonis 4.16. Puu nr. 16 

Joonis 4.17. Puu nr. 17 

Joonis 4.18. Puu nr.18 
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Joonis 4.19.  Puu nr. 19 

Joonis 4.20. Puu nr.20 

 

 

Lisa 2. Puude ja mudelite seosed 
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Joonis 4.21 . Puu nr. 3, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 

Joonis 4.22. Puu nr. 3, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 
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Joonis 4.23. Puu nr. 7, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 

Joonis 4.24. Puu nr. 8, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 
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Joonis 4.25 . Puu nr. 9, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 

Joonis 4.26 . Puu nr. 10, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 
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 Joonis 4.27. Puu nr. 12, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 

Joonis 4.28. Puu nr. 13, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 
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Joonis 4.29. Puu nr. 14, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 

Joonis 4.30 . Puu nr. 15, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 
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Joonis 4.31. Puu nr. 18, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 
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Joonis 4.32. Puu nr. 20, DM näit, M1- numbriliselt silutud dendromeetri näit , M2- DM 

Näit sõltuvana kuupäevast ja päevasest sademete hulgast , M4- DM näit sõltuvana 

kuupäevast ja "vesisusest", M40- puu reaalne kasv ilma pundumiseta 
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Lisa 3. Puursüdamike proovid 
 

Tabel 3. Puursüdamike proovide aastased juurdekasvud 

Puu nr. Puuliik 
Mõõdu 
suund 2015 2014 2013 2012 2011 

1 KU S 117 108 72 124 92 

1 KU N 148 166 147 205 234 

2 MA S 121 144 183 131 129 

2 MA N 87 138 145 162 117 

3 KU N 99 42 45 49 50 

3 KU S 107 46 54 74 57 

4 MA S 72 80 68 103 79 

4 MA N 109 121 119 145 126 

5 KU S 161 198 121 224 204 

5 KU N 207 311 161 207 239 

6 KS S 263 191 237 204 343 

6 KS W 290 133 285 252 293 

6 KS N 213 250 258 238 214 

7 KS S 199 134 312 263 227 

7 KS N 212 257 279 270 250 

8 KS W 182 166 143 157 209 

8 KS N 234 145 87 148 103 

8 KS S 166 132 189 174 245 

9 KS S 351 411 344 286 157 

9 KS W 425 599 451 411 134 

10 KU S 651 519 426 464 363 

10 KU N 523 563 335 408 410 

11 HB N 207 290 363 327 293 

11 HB A 297 209 219 368 247 

12 HB A 366 358 468 331 270 

12 HB N 308 206 263 214 217 

13 MA S 258 223 222 336 280 

13 MA N 210 255 235 328 313 

13 MA W 357 290 252 354 271 

14 MA N 137 193 158 198 163 

14 MA S 210 201 174 236 197 

15 MA S 117 146 130 157 137 

15 MA N 149 160 89 142 106 

16 MA N 136 156 136 153 109 

16 MA S 120 153 112 150 130 

17 KU N 260 219 220 221 207 

17 KU S 241 228 210 197 216 

18 KS N 99 126 135 109 196 

18 KS E 106 103 124 52 94 

18 KS S 129 120 173 85 212 

19 KU S 66 64 42 50 43 

19 KU N 66 69 39 52 58 

20 KU N 130 144 126 101 106 

20 KU S 177 168 121 133 137 
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