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Taastuvenergia vajaduse pideva kasvu tõttu on oluline teada puistute biomassi ressurssi. 

Käesolevas magistritöös uuriti lehise perekonna (Larix spp.) oksa kuivmassi sõltuvust oksa  

diameetrist ja kaugusest ladvast. Samuti leiti puu elusvõra kuivmassi sõltuvus puu 

rinnasdiameetrist.  

Andmete jaoks langetati proovitükilt 10 mudelpuud. Mudelpuudelt võeti mudeloksad 

milledel mõõdeti diameetrid, kaugus ladvast ja oksa pikkus. Puudelt eemaldati ka ladvad, 

millega tegeleti koos mudelokstega laboratoorselt. Samuti mõõdeti mudelpuudel 

oksakohtade järgi okste diameetrid ning kaugused ladva tipust. 

Laboratoorsetele andmetele tuginedes leiti mudel, mille põhjal modelleeriti igale mudelpuule 

elusokste kuivmass. Mudelpuudele leitud elusvõra andmete alusel leiti puu elusvõra 

kuivmassi sõltuvus puu rinnasdiameetrist. Mudel loeti sobivaks ning saadud mudelit kasutati 

okste kuivmassi leidmiseks proovitükil klupitud 56-le lehisele, mille põhjal leiti tulemused 

hektari kohta. 

Töö tulemusena saadi lehise elusvõra mudelid ühe puistu näitel, mis asub Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonna kvartalil JS279 eraldisel 7. 

Märksõnad: lehis, biomass, elusvõra, Järvselja, kuivmass 
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Due to the constantly growing demand for renewable energy, it is relevant to know the 

biomass resources that forest stands hold. In this masters thesis it is researched how the crown 

drymass of larch family (Larix spp.) depends of the branch diameter and its distance form the 

treetop.  

For this, ten model trees were felled. From the model trees model branches were taken whose 

diameter, length from treetop and the length of the branch was measured. The treetops were 

cut off aswell, which afterwards were studied in the laboratory with the model branches. Also 

the diameters and the distances of the branch locations were measured from the treetop.  

Depending on the laboratory data a model was made of the living branches for each 

modeltree. According to the models found on the modeltrees, the living canopys drymass 

relation to the breast hight diameter was found. As a result of this a model was deemed fit 

which allowed which allowed the calculation for the 56 meausered larches according to 

which the results were found per hectare. 

As a result of the thesis models were gained about a stand, which is located in Järvselja 

Training and Experimental Forest District JS279 allotment 7 sample plot.  

Keywords: larch, biomass, tree crown, Järvselja, oven dry mass 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on väga aktuaalseks teemaks kliimamuutus ning sellega kaasnevad muutused, 

kliima soojenemise peamiseks põhjustajaks peetakse fossiilse päritoluga kütuste kasutamist 

(Schipfer jt 2017). Kliimamuutuse aeglustamiseks tulid ka Pariisi kliimaleppele kokku 197 

riiki kellest hetkeseisuga on 146 riiki leppe ka ratifitseerinud. (The Paris… 2017). 

Euroopa Liidus on eesmärgid seatud taastuvenergia ja energiamajanduse tegevuskavadega 

aastani 2020, millede järgi peab Eesti direktiivide kohaselt oma taastuvenergia kasutuse 

viima 25%-ni kogu energiakasutusest (Eesti taastuvenergia… 2009). Kuigi Eestis on 

puitkütuste kasutamine olnud alati väga laialdaselt levinud, aastal 2014 müüdi küttepuudena 

486 742 m3 puitu mis modustab kogu müügimahust ligikaudu 15% kogu metsamaterjali 

müüdi küttepuudena (Aastaraamat… 2014). 

Kuna Eesti pindalast katab üle poole mets on riigil puiduressurssi kasutamise potensiaal 

väga hea (Padari jt 2009). Metsades domineerivad okaspuud männikute enamusega, kuusk 

tema järel. Eestis leidub ka lehiseid, millede tagavara peaks ulatuma 232 tuhande 

tihumeetrini ja kelle biomassi võimekust pole väga põhjalikult uuritud (SMI 2016… 2017). 

Antud magistritöö põhieesmärgiks on leida mudel, mis aitaks puistu klupimisandmete alusel 

prognoosida lehise elusvõra kuivmassi puistus. Töö eesmärgi täitmisel leiti lehise okste 

osakaal tüvemahust. Antud tulemus on ühe proovitüki näitel, see protsent ei pruugi kehtida 

teistsuguse boniteedi, vanuse ja täiusega lehise puistus. 

Tööks vajalikud andmed saadi 2015. aasta kevadel Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna 

kvartali JS279 eraldiselt 7 raiutud kümnelt lehise mudelpuult. Mudelpuude pealt mõõdeti 

1875 oksakohta ning latvadelt 571 oksakohta. 

Töö esimene peatükk kirjeldab varasemaid sarnaseid teemasid biomassi modelleerimise 

koha pealt nii Eestis kui mujal maailmas. Teises peatükis kirjeldatakse analüüsi ning 

tulemuste all kasutatud empiirilisi uurimismeetodeid (töövahendid, tehnikaid ning 

mõõtmisviise). Töö kolmas peatükk kirjeldab töö käigus saadud tulemusi, analüüsib ning 

arutleb saadud tulemusi teiste uurimustööde käigus saadud andmetega. 
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Käesolev magistritöö on uurimuslik. Metoodikas täiendavalt on kasutatud metsanduslike 

andmebaase, erialast kirjandust, seadusandlust, avaldatud artikleid ja lisamaterjale. 

Autor avaldab tänu Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna projektile „Lehise puistute kasvukäik 

ja majandamine Järvseljal.“ 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Energiabilanss 

 

Eestit kattev suur metsasus, mis erinevatel andmetele on üle 50% kogu riigi pindalast omab 

biomassi kasutamiseks väga suurt potensiaali. Aastal 2015 mersaraiete maht Eestis 10,1 

miljonit m3 tüvepuitu (Eesti metsavarud… 2017). Kõrvutades raiemahu andmeid biomassist 

energia tootmise andmetega tuleb välja, et tüvepuidust saadi 1,52 miljonit m3 küttepuitu, 

1,87 miljonit m3 puiduhaket ning satööstuse jääke 1,12 milonit m3 (Energiabilanss… 2017). 

Koguseid võrreldes moodustab jääkide kogus puhtalt tüvepuidu kogusest 11%, kuid nendest 

andmetest ei saa tuletada, mis mahtudes oleks raiejäätmeid saanud, kui metsast oleks kõikide 

puude elusvõra biomass välja toodud. 

 

 

1.2. Hübriidlehise uuring 

 

Rootsis uuriti aastal 2011 (Johansson 2013) hübriidlehise kultuure endistel põllumaadel, kus 

puude vanuseks arvati 19 aastat. Töö peaeesmärkideks oli mõõta lehiste biomassi osadena- 

tüvi, oksad ja okkad eraldi ning koostada antud  andmete põhjal puuliigile biomassi 

kalkuleerimise mudel.  Selle jaoks koguti andmeid 20-lt erinevalt hübriidlehise kultuuri 

puistult, milledelt langetati kokku 20 mudelpuud. Andmeid analüüsiti kasutades 

mittelineaarset regressiooni SAS/STATi süsteemis. Töös katsetati mitmeid mudeleid kuid 

kõige optimaalsemaks osutus polünomiaalne valem. 

Uuringu tulemusena leiti, et lehise maapealne biomass jaguneb 72% tüvi, 23% oksad ning 

5% okkad. Vastava vanuse hübriidlehise keskmiseks kuivmassiks hektaril hinnati 113 t/ha, 

vahemikuga 42-142 t/ha. Töö koostaja arvates sobib hübriidlehis biomassiks kasvatamiseks 

kui teda kasvatada 15-20 aastaste raieringidena. (Ibid) 
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1.3. Hariliku männi elusvõra biomass 

 

Maaülikoolis koostati magistritöö harilikust männist, mille tulemusena koostas töö autor 

mudeli, millega saab leida männi võra kuivmassi teades tema rinnasdiameetrit. Antud töös 

uuriti kolmelt  kvartalilt pärit 17 mudelpuud. Andmete analüüsiks kasutati vabavara 

statistikaprogrammi R, kus teostati lineaarseid regressioonanalüüse. Töös välja töötatud 

valemi põhjal saadi välja arvutada okse kuivmassi osa puust, mis kahel kvartalil oli 9% ja 

9,22%  ning kolmandal kvartalil 5,29%. Loodud mudeliga saab põhjalikumalt välja 

kalkuleerida langilt saadavaid ressursse. (Kask 2016) 

 

 

1.4. Lehise uuring Hiinas 

 

Hiina oma suurusega on üks ainulaadsetest riikidest maailmas, kellel oma suurusega tõttu 

leidub pea kõik metsatüübid maailmas ning hetkel on ta maailma kiireima metsastumisega 

riik (Cao jt 2011). Riigi üks peamisi okaspuuliike on lehised – peamiselt Dauuria lehis (Larix 

Gmelinii), mis võtab enda alla 75% kogu Hiina lehise metsade kogusest. Kuid kuna uurimuse 

jaoks oli keeruline langetada ühte liiki puud keskenduti töös lehise perekonna üldiselt. 

Andmeid koguti 17. looduslikust lehise puistust ning 17. istutatud lehise kultuurist. 

Uurimuse käigus saadud tulemuste põhjal arvutati 42. aastase loodusliku lehisemetsa 

tagavaraks 255 m3/ha ja kogubiomassiks 234 t/ha. Istutatud lehisekultuuri kohta sarnase 

vanusega proovitükki ei olnud, lähimad olid 30. aastased istikud, mille tagavaraks oli 226 

m3/ha, kogubiomassiks 126 t/ha ja 113 m3/ha, kogubiomassiks 106 t/ha. Viimatiste suur 

erinevus tuleb istanduste asukohast esimene, suurema tagavaraga puistu asetses 1720 meetri 

kõrgusel merepinnast ning asukoha aastane keskmine temeperatuur oli -1,4 °C, teine, 

madalama tagavaraga puistu asus 975 meetri kõrgusel merepinnast ja tema asukoha aastane 

keskmine temperatuur oli +6,5 °C. (Zhou jt 2002) 
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2. METOODIKA ANDMED 

 

2.1. Lehisemetsad Eestis 

 

Metsaregistri andmetel, on Eestis 619 lehiseenamusega puistut kogupindalaga 614,7 hektarit 

(Metsaressursi arvestuse… 2016) .  Metsaregistris olevatest 2,27 miljonist hektarist moodustab 

see ligikaudu 0,03 %. Kõige laialdasemalt leidub lehisepuistuid jänesekapsa 

kasvukohatüübil 208,8 ha, mineraalse puistangu kasvukohatüübil 162,5 ha ning sinilille 

kasvukohatüübil 107,9 ha (tabel 1). Tabelis 2 on välja toodud lehisepuituste jagunemine 

arenguklasside järgi, millelt võib välja lugeda, et enamik lehise puistuid on keskealised ja 

küpsed. Üle poolte lehiseenamusega puistud on oma suhtelise headusega I ja Ia 

boniteediklassis. 

Tabel 1. Lehisemetsade jagunemine kasvukohatüüpide vahel 

Kasvu-

koha-

tüüp 

Pindala, 

ha 

Eraldis-

te arv 

Tagavara Lehise keskmine 

koosseisu-

koefitsient 
lehised, 

m3 

kogu I 

rinne, m3 

I rinde tagavara, 

m3/ha 

AN 3,5 9 299,6 493,3 141 61 

JK 208,8 266 42037,6 56205,0 269 75 

JM 42,8 61 6343,9 8454,1 198 75 

JO 1,1 1 138,6 346,5 315 40 

JP 28,2 32 3125,5 5370,6 190 58 

KL 0,1 1 0,3 0,3 3 100 

KM 2,7 2 164,1 248,9 92 66 

LP 4,5 5 113,6 121,7 27 93 

MP 162,5 70 13286,3 17245,8 106 77 

MS 2,1 6 218,7 321,1 153 68 

ND 45,5 52 4203,4 5707,2 125 74 

SL 107,9 111 14390,4 19409,5 180 74 

SP 0,6 1 88,8 161,5 269 55 

TA 2,6 1 106,6 304,6 117 35 

TP 1,8 1 363,6 484,8 269 75 

Kokku 614,7 619 84881,0 114874,9 187 74 
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Tabel 2. Lehisemetsade jagunemine arenguklassidesse 

Arenguklass 

Pindala, 

ha 

Eraldis-

te arv 

Tagavara Lehise 

keskmine 

koosseisu-

koefitsient 

lehised, 

m3 

kogu I 

rinne, m3 

I rinde 

tagavara, 

m3/ha 

Lage 9,3 14 18,0 21,7 2 83 

Selguseta 34,8 19 1,2 1,2 0 100 

Noorendik 44,1 31 461,1 699,1 16 66 

Latimets 63,0 34 2936,9 3938,6 63 75 

Keskealine 284,1 295 41831,4 55281,0 195 76 

Valmiv 22,1 39 3674,8 5638,9 255 65 

Küps 157,3 187 35957,6 48934,2 311 73 

Kokku 614,7 619 84881,0 114514,7 186 74 

 

Tabel 3. Lehisemetsade jagunemine arenguklassidesse 

Boniteedi-

klass 

Pindala, 

ha 

Eraldis-

te arv 

Tagavara Lehise 

keskmine 

koosseisu-

koefitsient 

lehised, 

m3 

kogu I 

rinne, m3 

I rinde 

tagavara, 

m3/ha 

0 224,8 220 44825,0 58551,7 260 77 

1 219,0 239 27579,8 39059,6 178 71 

2 97,8 116 9884,3 13588,3 139 73 

3 23,3 25 1406,0 1860,3 80 76 

4 20,6 6 902,4 1095,0 53 82 

5 16,9 6 208,9 301,0 18 69 

6 12,3 7 74,6 112,1 9 67 

Kokku 614,7 619 84881,0 114567,9 186 74 

 

Järvseljal on lehiseenamusega 21 puistut kogupindalaga 13 ha. Neist ühel teostati ka 

käesolev uurimus. 

 

 

2.2. Proovitüki iseloomustus 

 

Andmestiku loomiseks valiti Järvselja õppe- ja katsemetskonna kvartaliil JS279 eraldisel nr. 

7. kasvavad lehised. Eraldis seitsme puhul on tegemist jänesekapsa kasvukohatüübiga, mille 

esimene rinne koosneb kolmest puuliigist - lehis 85%, kask 10% ning kuusk 5% (vt. tabel 

4). Mudelpuude valikul kasutati G. Krafti klassifikatsiooni  objektiivse üldkogumi saamiseks 

(Krigul  1961) ning vastavalt sellele raiuti 2015. aasta kevadel kümme erinevat puud. Kuna 
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töö käigus ei saanud valida ainult ühte liiki lehist, keskendub töö autor lehise perekannale 

tervikuna. 

 

Tabel 4. Puistusid iseloomustavad takseerandmed (Järvselja Metsamajandamise 

Infosüsteem 2017) 

 

 

Lehise perekonna (Larix spp.) kultuure on Eestis laialdaselt kulvtiveeritud ja Eestis kasvab 

mitut erinevat liiki lehiseid. Lehis on okaspuu, kes langetab oma okkad 

vegetatsiooniperioodi lõpus ning kasvatab selle alguses uued. Ta on lülipuiduline, Põhja-

Euroopas kasvavatest okaspuudest on ta kõige kõvem, samuti on lehise puit äärmiselt 

vastupidav. Tema kasutust soosib just tema vastupidavus, eriti kohtades kus on see oluline 

– ehitusel, laevandus, sillaehitus, liiprid, jne. (Saarman jt 2006) 

Eraldis seitsme kasvukohatüübiks oli Jänesekapsa kasvukohatüüp, mis on Lõuna- ja Kagu-

Eesti levinuim, teda võib peamiselt leida künklikul maastikul või tasandikel. Kuna 

lähtekivimiks on karbonaadivaesed punakaspruunid saviliiv- ja liivsavimoreenid on ka 

mullad  kahkjad või leetunud kohakuti esineda võib ka gleistumist. (Astover jt 2012) 

Kasvukohatüübi puistud on väga hea tootlikkusega ning puidukvaliteediga. Väga palju 

puistuid jänesekapsa kasvukohatüübil on endistele põllumaadele rajatud kultuurid. 

Peapuuliigina levib neil kuusk, mis võtab enda alla pea 50% kõikidest jänesekapsa 

kasvukohatüüpidest kuid tuleb kindlasti ära märkida ka lehis, sest jänesekapsa 

kasvukohatüübis on lehise produktiivsus on märkimisväärselt suurem kui kodumaistel 

puuliikidel,  antud kasvukohatüübis ületavad tema mitmed liigid kodumaiste puistute 

produktiivsust. (Lõhmus 2004) 

 

 

  

Osakaal, 

%
Puuliik Rinne

Vanus, 

a

Diameeter, 

cm

Kõrgus, 

m

Tagavara, 

m
3
/ha

Täius, 

%

Puude arv, 

tk/ha

85 LH 1 42 24 24 266 69 451

10 KS 1 40 20 24 77

5 KU 1 40 20 23 38
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2.3. Väli- ning laboritööde iseloomustus 

 

2.3.1. Välitööd iseloomustus 

 

Eraldisel langetati 10 analüüsi puud, mis vastavalt G. Krafti klassifikatsioonile, et oleks 

esindatud erinevad diameetriklassid ning kõrgused valiti igast klassist kaks puud (Krigul  

1961). Puud nummerdati ühest- kümneni, mõõdeti rinnasdiameeter (põhja- lõuna ja ida- lääs 

suunal), mõõdeti terve puu pikkus, elusvõra pikkus, kaaluti oksad (tabel 5). 

 

Tabel. 5 Mudelpuude takseernäitajad 

 

 

Puudelt võeti ladvad ning mudeloksad, mis pakiti eraldi, iga pakk sai endaga kaasa andmeid 

vastavalt oksa kohta (diameeter piki- ja risti tüve, oksa pikkus, oksa kaugus ladvast, nurk 

mille all ta tühe suhtes kasvas ning ka puu number millelt ta võeti), latv pakiti koos puu 

numbriga. Pakid koos latvade ja okstega toodi Eesti Maaülikooli, kus neid ladustati 

külmikutes, et säilitada võimalikud originaalilähedast andmed labortööde alguseni. Metsas 

kaaluti surnud oksad ning võeti proovid niiskuse määramiseks. Samuti transporditi 

metsatööstusosakonna puidutöökotta analüüsipuude notid. 

Välitööde käigus mõõdeti ka proovitüki takseerandmed, mõõdeti analüüsipuude 

rinnasdiameeter (põhja- lõuna ja ida- lääs suunal), lisaks määrati ka puude rinne ning liik. 

Analüüsipuude andmeid koguti hilisemaks andmeanalüüsiks. 

 

Puu nr Kõrgus, m

Tüve 

pikkus, m

Kännu kõrgus, 

m

Krafti 

klass

Elusvõra 

pikkus, m

11 25 24,77 0,16 II -0,23

12 25,1 24,2 0,15 I -0,9

13 25,1 24,52 0,09 I -0,58

14 19,5 19,92 0,15 IV 0,42

15 15,05 14,34 0,06 V -0,71

16 21,9 21,9 0,12 III 0

17 20,1 21,01 0,05 V 0,91

18 23,7 23,03 0,12 III -0,67

19 27,2 26,55 0,23 II -0,65

20 22,2 21,58 0,18 IV -0,62
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2.3.2. Laboritööde iseloomustus 

 

Laboritööd jagunesid kaheks. Esimeses osas mõõdeti nottidel asetsevate oksakohtade järgi 

elusokste diameetrid ning kaugused ladva tipust. See on vajalik kõikidele oksakohtadele 

elusokste kuivmassi leidmiseks. 

Laboritööde teises osas kuivatati ning kaaluti mudeloksad samuti ka latvade küljes olevad 

oksad. Oksad kuivatati MEMMERT-i tüüpi kuivatuskappides (EVS-EN ISO… 2017). Oksi 

hoiti 103±2°C juures vähemalt 24 tundi. Enne kuivatamist oksad tükeldati väiksemateks 

osadeks, kaaluti märgkaal ja kaaluti ka taara millesse oksad asetati ning seejärel laotati oksad 

kuivatuskappi kuivama. Kaalumine toimus elektronkaaluga täpsusega ±0,01g. Kuivatusaja 

täitumise järel võeti oksad kuivatuskapist ning kaaluti jälle üle, kaasa arvatud taara. 

Kuivanud okstel tehti kaks erinevat kaalumist- esimesel kaalumisele olid oksadel okkad 

küljes kuid teiseks kaalumiseks nad eemaldati, sest lehise okkad olid langetamise ajal 

kasvufaasis, seetõttu nendega seonduvat süvaanalüüsi ei tehtud. 

Latvade puhul kaaluti iga oks eraldi karbis. Enne kuivatamist mõõdeti oksa diameetrid nii 

risti kui ka pikki latva, mille põhjal arvutati igale oksale keskmine diameeter, samuti mõõdeti 

oksa kaugus ladva otsast ja oksa enda pikkus. Seejärel asetati nad kuivatuskappi kuivama 

samade tingimuste all kui mudeloksad. Kuivatusjärgne protsess oli samuti sarnane 

mudelokstele. 

 

 

2.4. Andmete töötlemine 

 

Välitööde ning laboratoorsete protsesside käigus saadud andmed sisestati programmi MS 

Excel. Excelis tehtud tabelid salvestati CSV formaadis, et neid saaks edasiseks töötlemiseks 

kasutada lm funktsioonil põhineval statistikaprogrammiga R (Crawley 2007).  
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Andmete töötlemise käigus kasutati mitmeid erinevaid lineaarregressioone:  

 2

4321 )ln()ln()ln(exp laladaam   ,     (1) 

kus 

m   - okste kuivmass, g; 

a1, a2 a3 a4  - valemi muutujad (tabel 6); 

d   - oksa diameeter, mm; 

l   - oksa kaugus ladvast, cm. 

Lineaarseks regressiooniks tuli valem 1 teisendada lineaarsele kujule: 

2

4321 )ln()ln()ln()ln( laladaam  ,       (2) 

kus 

m   - okste kuivmass, g; 

a1, a2, a3, a4  - valemi muutujad (tabel 6); 

d   - oksa diameeter, mm; 

l   - kaugus ladvast, cm. 

Kuna kõikide analüüsipuude kõrgust ei mõõdetud tuli kõrgused leida kõrguskõvera valemi 

abil (Joonis 3), mis oli kujuga (Padari 1999): 

b

d

d
ah 












1,1
3,1 ,         (3) 

kus 

h   - kõrgus, m; 

a, b, 1,1, 1,3  - valemi muutujad; 

d   - diameeter, mm. 

Valem 3 regressioonanalüüsi kasutamiseks teisendati ta samuti  lineaarseks (Padari 1999): 

  











1,1
ln)ln(3,1ln

d

d
bah ,        (4) 

kus 

h   - kõrgus, m; 

a, b, 1,1, 1,3  - valemi muutujad; 

d   - diameeter. 
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Analüüsipuude mahtude leidmiseks kasutati valemit: 

3,1db
eam


 ,           (5) 

kus 

m   - puu maht, m3 

a, b   - valemi muutujad; 

d1,3   - diameeter, mm. 

Lineaarse regressiooni jaoks teisendati valemit selliselt: 

  3,1)ln(ln dbam  ,         (6) 

kus 

m   - puu maht, m3; 

a, b   - valemi muutujad; 

d1,3   - diameeter, mm. 

 

Mudelpuude elusvõra kuivmassi seose diameetriga leidmiseks prooviti mitmeid erinevaid 

regressioonanalüüsi valemeid, mis teisendati lineaarsele kujule kuid sobivaks osutus 

katsetatud valmitest vaid üks (valem 2). 
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3. TULEMUSED NING ARUTELU 

 

3.1. Mudelpuude oksa massi modelleerimine 

 

Mudelpuude lineaarse modelleerimisega programmiga R (Crawley 2007) arvutati igale 

mudelpuu oksale muutujad (a1, a2, a3, a4), jääkstandardhälve (SE), determinatsioonikordaja 

(R2), olulisusväärtus (p-väärtus) (tabel 6). Tabelist on näha, et regressioonanalüüsi tulemusel 

saadud  mudelpuude massi mudelid on usaldatavad (p- väärtus on kõigil alla 0,05) (Kiviste 

2007). 

 

Tabel 6. Lineaarregressiooni parameetrid mudelpuudel 

 

 

Valemis 2 välja arvutatud muutujate visualiseerimiseks modelleeriti igale mudelpuule 

teoreetiline võra kuivmassi jaotus arvestades oksa kaugust ladvas diameetriklasside (10, 20 

,30 ja 40 mm) järgi (joonis 1). Jooniselt 1 on näha kuidas mudelpuu ladvast allapoole 

liikudes võra mass ja okste diameeter kasvab ning teatud kaugusel ladvast hakkab oksa 

kuivmass vähenema kuigi diameeter jääb samaks (parim näidis Puu 18 jooniselt 1). 

Normaaljaotuste tõestamiseks teostati ka Shapiro Wilks test, mille väärtused on välja toodud 

tabelis 6 (shapiro.test) (Crawley 2007). Kuna mitmel mudelpuul jäi normaal jaotuse testi 

tulemusel p- väärtus alla 0,05, tehti tulemuste kontrolliks ka normaaljaotuste histogrammid 

koos Shapiro Wilks testi jääkidega (joonis 2).  

.  

Puu nr a1 a2 a3 a4 SE R
2 p-väärtus Shapiro

11 -5,42850 2,20869 0,72426 -0,01963 0,22960 0,98390 <0,0001 0,35710

12 -8,46326 3,24399 1,26685 -0,09997 0,29070 0,98170 <0,0001 0,04618

13 -11,01680 2,40050 2,44210 -0,15760 0,39360 0,95350 <0,0001 <0,0001

14 -4,92600 2,57030 0,35660 - 0,36860 0,95150 <0,0001 0,00108

15 -0,39711 3,22008 -0,26142 - 0,32150 0,95680 <0,0001 0,39250

16 -3,39711 2,75118 2,84365 -0,24829 0,24680 0,97570 <0,0001 0,01280

17 -6,18040 3,26350 0,27800 - 0,73190 0,89720 <0,0001 0,01135

18 -40,10610 2,57070 14,47280 -1,37260 0,88260 0,67550 <0,0001 0,23890

19 -2,99466 2,54964 -0,47588 0,08644 0,49310 0,93830 <0,0001 0,64880

20 -11,32075 2,56647 2,89975 -0,23890 0,26550 0,98320 <0,0001 0,03811
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Joonis 1. Mudelpuude diameetriklasside kasvukäigu analüüs. 
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Joonis 2. Shapiro Wilks normaaljaotuste p- väärtuste jääkide histogrammid 
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Jooniselt 2 selgub, et sõltumata Shapiro Wilks testi jääkide mitte sobivusega, ei erine ta 

normaaljaotusest märkimisväärselt. 

 

 

3.2. Puistu elusokste massi modelleerimine 

 

Alapeatükis 3.1. leitud valemite järgi arvutati igale mudepuu elusoksakohale oksa kuivmass. 

Mudelpuu kogu elusokste kuivmass leiti viimaste kokku liitmisel. Mudelpuude elusokste 

massid on kujutatud joonisel 3.  

 

Joonis 3. Okste massi sõltuvus rinnasdiameetrist 

 

Jooniselt 3. on näha kuidas diameetri kasvades kasvab ka vastavalt elusokste kuivmass. 

Elusokste andmete põhjal teostati regressioonanalüüs (valem 5) ning leiti elusvõra sõltuvus 

puu diameetrist. Regressioonanalüüsi tulemusel saadud konstandid on  a- 0,53449 ja b- 

0,13927 ning R2 saadi 0,8375 ja p- väärtuseks 0,0002 kuna p- väärtus on väiksem kui 0,05 

on valem usaldatav (Kiviste 2007). 
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3.3. Puistu analüüs ja tulemused 

 

Laboritööde, andmetöötluse ja mudelpuude modelleerimise käigus saadud andmete põhjal 

saab leida puistu elusvõra kuivmassi, kuid mudeli koostamiseks leiti esmalt puudu olevad 

andmed. Andmete analüüsiks tuli andmed arvutada kõigepealt proovitükile, seejärel leides 

proovitüki ja hektari suhte korrigeeriti andmed ümber, saamaks tulemused hektari kohta.  

Proovitükil asuvatel puudel mõõdeti diameetrid, määrati rinded, kuid kõrguseid kõikidel 

puudel ei mõõdetud. Puudele kõrguste leidmiseks kasutati mõõdetud kõrguste andmeid. 

Selleks teostati regressioonanalüüs (valemit 4), mille käigus leiti valemi kordajad a ja c. 

Valemi abil arvutati kõikidele proovitüki puudele kõrgused. Mõõdetud kõrguste andmed 

ning kõrguse kõvera regressioonijooned lehistele ning kaskedele on kujutatud vastavalt 

joonistel 4 ja 5. Kuna kuuskede kõrguste kohta andmed puudusid, arvutati kõrgused lehise 

kõrguse kõvera valemiga. 

 

 

Joonis 4. Lehistele leitud kõrguskõver 
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Joonis 5. Kaskedele leitud kõrguskõver 

 

Takseerandmete ning välja arvutatud tulemuste põhjal sai proovitükile põhinevaid arvutusi 

tegema hakata. Esmalt arvutati välja puistu mass (m3) kasutades Ozolinš tüvemoodustaja 

valemist (Нормативы… 1988)  moodustatud integraali (Padari 2004). Kuna puidu maht 

arvutati Ozolinš valemiga tuli tüvemahu arvutamiseks puud B. Espingu 

mahukahanemiseprotsendiga läbi arvutada (tabel 7), et saada absoluutkuiva puidu maht, 

edasi teisendati puidu maht ümber kilodesse, arvestades lehise puidu absoluutkuiva tihedust  

(tabel 8)( Saarman jt 2006). 

 

Tabel 7. Puidu mahuline kahanemine 

 

 

Tabel 8. Abosluutkuiva puidu tihedused 

 

 

Järgnevalt leiti proovitüki andmete järgi puistuelementide ruutkeskmised diameetrid. 

Viimaste järgi arvutati omakorda puistuelementide keskmised kõrgused kasutades selleks 

eelpool kirjeldatud kõrgusekõvera valemeid. 
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Kuna proovitüki raadius oli 15 meetrit, korrutati leitud andmed (tagavara, tüvede mass ja 

puude arv) proovitüki ja hektari vahelise suhtega läbi, mille tulemused puuliigit leiab tabelist 

9.  

Täius arvutati puituelementidele kõrguse ja hektaritagavara kaudu kasutades selleks Metsa 

korraldamise juhendi (2009) lisas 11 avaldatud valemeid. 

 

Tabel 9. Proovitüki kluppimise takseerandmed 

 

 

Kuna töö keskendus ainult lehisele, kasutati muude puuliikide okste mahu leidmisel M. 

Kunze keskmise täiusga puistule välja töötatud okste mahu protsenti (Krigul 1971) 

Töös koostatud mudeli põhjal arvutati proovitükile lehise mahuandmed puude arv, 

tüvemass, puude arv, okste kuivmass ning terve puistu biomass kokku (tabel 10). Võrreldes 

antud magistritöös saadud andmeid eelpool mainitud varasemate uuringutega saab järeldada, 

et Eestis kasvavad lehise puistud on oma biomassi potensiaali poole pealt vägagi heaks kuna 

võrdlemisi noorest, hea kasvukoha tüübiga lehise puistust on võimalik saada üpriski palju 

biomass biokütusteks. Töö käigus selgus, et antud proovitüki põhjal kasutatvate 

takseerandmete põhjal moodustab elusvõra kuivmass (esimese rindes) 5,7% kogu puistu 

tagavarast. 

 

Tabel 10. Lehisepuistule leitud andmed hektari kohta kokku 

 

 

Osa-

kaal, 

%

Puu-

liik
Rinne

Vanus, 

a

Dia-

meeter, 

cm

Kõrgus, 

m

Tagavara, 

m
3
/ha

Täius, 

%

Tüvede 

kuivmass, 

kg/ha

Puude arv, 

tk/ha

Okste kuiv-

mass, kg/ha

Oksad ha 

tagavarast, %

72 LH 1 40 21,3 22,6 253 68 159341,3 750 10505,1 5,7

25 KS 1 38 15,5 21,0 40 16 23913,5 255 1434,8 6,0

3 KU 1 38 28,6 27,4 19 5 7810,8 28 624,9 8,0

311 89 191066 1033 12565 6,6

22 KS 2 8,2 15,2 1 1 605,2 28 36,3 6,0

45 KU 2 12,5 17,8 7 2 2795,9 57 223,7 8,0

33 LH 2 10,5 16,0 3 1 1895,3 42 97,7 4,5

11 4 5296 127 358 6,8

Kokku 

Kokku

Tagavara, 

m
3
/ha

Tüvede 

kuivmass, 

kg/ha

Puude 

arv, 

tk/ha

Eluskste 

kuivmass, 

kg/ha

Surnud 

okste 

kuivmass, 

kg/ha

Puistu 

biomass 

kokku, 

kg/ha

256 161236,6 792 10602,8 10220,5 171839,3
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Surnud okste keskmiseks niiskuseks saadi 17,5% ning kümne muudelpuu kogu surnud okste 

kuivmassiks 156,7 kg kuna elusokste kümne puu elusokste mass oli 162,6 kg, siis surnud 

okste kuivmass moodustas elusokste kuivmassist 96,4%.   

Kokku saadi antud proovitükil elusokste kuivmassi 10,6 t/ha ja surnud okste kuivmassi 10,2 

t/ha. Seega Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kvartali JS279 eraldise 7 proovitüki põhjal 

okste kuivmassi 20,8 t/ha ning koos tüvedega saab kogu maapealseks kuivmassiks 182 t/ha. 

Rootsis tehtud uurimuses olid küll puud nooremad, kuid seal saadi puistu maapealse 

biomassi keskmiseks koguseks 113 t/ha, millest 28 % moodustasid oksad ja okkad, kuid 

siinkohal tuleb ka arvestada noorema puistu suuremat puude arvu hektarile. (Johansson 

2013) 

Hiinas tehtud uuringus küll elusvõra kuivmassi ja tüve eraldiseisvana ei käsitletud kuid 

võrreldes puistukogubiomassi, mis oli 234 t/ha märja materjali korral ning sinna on 

arvestatud ka juured. (Zhou jt 2002) 

Mändidel tehtud uuringus leiti elusvõra osakaalu protsendid kolmele kvaratalile, arvestades 

nende keskmist tuleb selleks 7,8% kogu tagavarast, mis tehtud töös tõendas, et saja aastase 

rotatsiooniga männikust kõik raiejäätmed välja viies, saaks sealt kuni 20% rohkem 

biokütuseid. (Kask 2016) 
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4. KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö käigus uuriti lehise perekonna elusvõra sõltuvust puu rinnasdiameetrist, okste 

biomassi korrelatsiooni oksa diameetri ning tema kaugusest ladvast. Eesmärgiks oli leida 

ühe proovitüki näitel mudel mille põhjal oleks võimalik leida lehisepuistu biomass 

kluppimisandmeid kasutades. 

Töö tegemiseks koostatud andmed koguti Järvselja Õppemetskonna kvartali JS279 eraldisel 

7 tehtud proovitükilt. Proovitükilt langetati 2015. aasta kevadel 10 mudelpuud G. Krafti 

klassifikatsiooni arvestades igast klassist kaks puud, et oleks esindatud erinevad 

diameetriklassid. Kõikidelt langetatud mudelpuudelt valiti mudeloksad, millede andmed 

(kaal, diameetrid, kaugus ladvast) mõõdeti kohapeal, eemaldati ka ladvad, mis saadeti 

edasisteks töödeks laborisse. 

Magistritöö tulemusena leiti mudel, mida kasutades on võimalik puu rinnasdiameetri kaudu 

välja arvutada lehise puistu eluvõra kuivmass. Mudelpuude mudelokste ja latvade uurimise 

käigus leiti oksa kaugusest ladvast ning tema diameetri vaheline seos - oksa kuivmass kasvas 

ladvast kaugenedes. Elusvõra modelleerimise käigus tuli ka välja, et pea pooltel 

mudelpuudel hakkas okste kuivmass ladvast elusvõra alguse poole liikudes vähenema, kuid 

vähenemine ei olnud seotud oksa diameetri kahanemiega. Mudelis välja tulnud andmete 

põhjal võib järeldada, et kuivmassi langus piki tüve eie ole seotud ainult puu tüve 

diameetrist. Seega sõltub see mudelpuu läheduses kasvavatest puudest ning nende vahelise 

konkurentsist. Andmeid töödeldes arvutati ka puistu eluvõra kuivmassi protsent, mis 

konkreetse töö puhul oli esimesel lehisel rindel  5,7% ja teisel rindel 4,5% kogu tüvemahust. 

Et elusvõra massi sõltuvust boniteedist, täiusest ja vanusest, oleks edaspidi vaja läbi viia 

täiendavaid uuringuid. 
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LARCH FAMILY (Larix spp.) LIVING CANOPY BIOMASS 

MODELLATION 

 

Summary 

 

This Master’s thesis is focused on the living canopy modellation in the larch family. In the 

thesis two major points were studied: 

1. The dependance of branch biomass and it’s distance from the treetop.  

2. The relation of the canopy and the breast hight diameter. 

The purpose of the thesis was to find a model which can accurately predict the biomass 

amount of larch stand using the forest measuered breast hight diameter. 

The data for the study was gathered from Järvselja Training and Experimental Forest District 

quartal JS279 allotment 7 sample plot. From the sample plot 10 modeltrees were felled in 

the spring of 2015. The model trees were selected according to G. Kraft five classes, from 

each class two trees were felled, it ensured the probability of having trees from different 

diameterclasses. From all the modeltrees modelbranches were taken, their diameters, weight, 

lenght and distance from the treetop was measured on the sight. Also treetops were cut off, 

which were sent with the modelbranches to  the laboratory for further analysis. 

In the thesis a model was composed, with which it is possible to calculate a larch stands 

drymass of the canopy by using the breast hight diameter. By studying the modelbranches 

and treetops a connection was found between the branches distance from the treetop and it’s 

diameter. The farther the branch was from the treetop the higher it’s drymass was, but nearly 

half of the modeltrees had a different model, the weight of the modelbranch grew only to 

certain distance and then it began to decline while the diameter stayed the same. From this 

we can conclude that the decline was not affected by the diameter but from the nearby trees 

and their rivalry. While working with the data the living canopys drymass percentage was 

calculated for the whole tree, which in this thesis was on the first front 5,7% and in the 

second 4,5% from the larches in the whole stand. 
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The practical use for thesis model would be before the felling of a stand. With the model it 

is possible to assess the stands biomass resources more accurately and plan their usage 

further ahead.  
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