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Käesoleval sajandil on metsanduses esile kerkinud tõsine probleem juuremädanikku 

tekitavate seenhaiguste massilise levikuga okaspuudel. Juuremädanikud põhjustavad 

olulist kahju eelkõige intensiivselt majandatavates metsades ning endistele 

põllumajandusmaadele rajatud okaspuu kultuurpuistutes. Seenhaiguste poolt nakatatud 

puudest puuduvad enamikul visuaalselt lihtsalt tuvastatavad sümptomid, mistõttu on 

metsainventeerimise käigus keeruline kindlaks teha haiguse esinemist puistus. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata majandatavates hea sanitaarse seisukorraga 

puistutes okaspuude tervislikku seisundit resistograafi puurimiste abil, et uurida, kas 

visuaalselt terveks hinnatud puudes esineb juuremädanike poolt põhjustatud kahjustusi. 

Uuring viidi läbi Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikku kuuluval 20 

proovitükil. Proovitükkidest tehti valik kümnes jänesekapsa kasvukohatüübi kuusikus ja 

kümnes pohla männikus. Mõlemas tüübis on viis puistut ajalooliste verstakaartide 

andmetel asunud alates 19. sajandi lõpust metsaga kaetud alal ja viis puistut metsata alal.  

Töö tulemustest selgus, et visuaalselt hea sanitaarse seisukorraga puistud on arvestataval 

määral (30%) mädanikega kahjustunud. Suuremal määral ning ulatuslikumalt olid 

kahjustunud kuusikud vanuses 50-65 aastat ning vähem männikud vanuses 95 aastat, 

kusjuures kuusikutes esines mädanikku vaid kuuskedel ja männikutes mändidel. Endisel 

maakasutusviisil ei olnud olulist seost juuremädanike levikuga puistus. Saadud tulemused 

võimaldavad tulevikus metsanduslike kasvumudelite koostamisel arvestada mädaniku 

esinemisega puistus.  

Märksõnad: püsiproovitükk, juuremädanik, kasvukohatüüp 
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During the last century the the spreading of fungus diseases causing root rot in conifers 

has become more relevant in forest management. Root rot causes significant damage 

primarily in managed forests and in managed conifer stands established on former 

agricultural lands. Most trees infected by forest pathogens lack easily detectable visual 

symptoms what makes it difficult to detect the occurrence of a disease in a stand. 

The aim of this thesis was to evaluate the health conditions of conifers in managed forest 

stands by permanent sample plots in Estonia to detect root rot in trees that are visually in 

a good health condition. The choice of sample plots was made in ten Oxalis site type 

spruce stands and in ten Rhodococcum site type pine stands. According to historical maps 

both site types had five stands on historical forestland and five stands on former 

agricultural land.  

The results of the study showed that approximately 30% of the assessed stands were 

damaged by root rot. The spruce stands were damaged more often and more heavily if 

compared to the pine stands. In the spruce stands the decay occured only in spruces and 

in the pine stands only in pines. The damaged spruce stands were 50-65 years old and the 

damaged pine stands were approximately 95 years old. The correlation between root rot 

probability and former land use in a stand was not statistially important. The results 

contribute to the development of more realistic forest growth models in the future.  

Keywords: permanent sample plot, root rot, forest site type 
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SISSEJUHATUS 

 

Intensiivse metsamajandamise tulemusena on metsanduses esile kerkinud mitmeid olulisi 

probleeme, millest üheks tähtsamaks võib pidada juuremädanikku tekitavate seenhaiguste 

suurenenud levikut okaspuudel (Asiegbu jt 2005). Tõsist kahju põhjustavad juuremädanikud 

eelkõige majandatavates metsades ning endistele põllumajandusmaadele rajatud okaspuu- 

kultuurpuistutes (Mareš 2010). Seenhaiguste poolt nakatatud puudel puuduvad sageli 

visuaalselt lihtsalt tuvastatavad sümptomid, mistõttu on metsainventeerimise käigus 

keeruline kindlaks teha haiguse esinemist puistus.  

Käesoleva magistritöö põhieesmärgiks on uurida puistute tervislikku seisundit 

resistograafiga läbi viidud puurimiste abil, et visuaalselt hea tervisliku seisukorraga puistutes 

kasvavates väliselt tervetes puudes tuvastada juurekaelal mädanikukahjustusi. Kaasnevaks 

eesmärgiks on koostada algoritm mädaniku piiride tuvastamiseks resistograafi 

puurimisprofiilidelt ning modelleerida resistograafi digitaalse näidu kujunemist. 

Uuringu läbiviimiseks valiti Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide (KKPRT) 

võrgustikust 20 regulaarselt majandatavat puistut – kümme kuusikut jänesekapsa 

kasvukohatüübis ja kümme männikut pohla kasvukohatüübis. Mõlemas tüübis on viis 

puistut ajalooliste verstakaartide (Maa-amet 2015) andmetel olnud minevikus metsaga alal 

(põline metsamaa) ning viis puistut metsata alal (endine põllumajanduslik maa). 

Magistritöös püstitati kolm hüpoteesi: 1) visuaalselt terveks hinnatud puudel esineb 

juuremädanike kahjustusi; 2) visuaalselt tervetes kuusikutes on puud sagedamini 

juuremädanikega kahjustunud kui visuaalselt tervetes männikutes; 3) endistele põllumaadele 

või muudele metsata maadele rajatud puistud on juuremädanike poolt rohkem kahjustunud 

kui põlistel metsamaadel asuvad puistud. 

Töö esimeses osas antakse ülevaade teemaga seotud kirjandusest: käsitletakse puistu 

tervislikku seisundit, vaadeldakse tähtsamaid puitu lagundavaid seenhaiguseid Eestis ning 

puude nakatumist seenhaigustesse, räägitakse perifeersest ja tsentraalsest mädanikust puidus 

ning juuremädanikest ohustatud metsakasvukohatüüpidest. Materjali ja metoodika peatükis 

antakse ülevaade Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidest ning uuritavast alast, 

kirjeldatakse välitöid ning tutvustatakse andmete analüüsi metoodikat. Töö kolmandas 
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peatükis tuuakse välja töös saadud tulemused ning neljandas osas arutletakse saadud 

tulemuste üle.  

Töö autor tänab proovitükkide mõõtjaid ning Keskkonnainvesteeringute Keskust, kelle 

finantseerimisel on toimunud KKPRT võrgustikku kuuluvate proovitükkide mõõtmine.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Puistu tervislik seisund 

 

Pikka aega on enamike Euroopa riikide metsanduses prioriteediks olnud intensiivse 

metsamajandusega puistute tootlikkuse tõstmine ja kasvava metsa tagavara suurendamine 

(Karoles ja Relve 2012). Ka Eestis intensiivistus viimasel sajandil metsade majandamine, 

mille tagajärjel on märgatavalt muutunud metsade struktuur ja välimus. Intensiivse 

metsamajandamisega on kaasnenud hulgaliselt negatiivseid mõjusid, millest tingituna on 

olulise teemana esile kerkinud puistute tervisliku seisundi hindamine. 

Võimalikult optimaalsete kuludega puidu tootmine on muutnud suure osa 

majandusmetsadest ühevanuselisteks ja –taolisteks puistuteks. Majandusmetsades on vähem 

elupaiku eluslooduse erinevate liikide esindajatele, mistõttu on paljud liigid muutunud 

haruldasteks või kadunud metsaelustikust sootuks. Kuigi aina enam pööratakse tähelepanu 

bioloogilise mitmekesisuse kaitsele, kasutatakse ja majandatakse metsi liialt intensiivselt, 

mistõttu on metsade tüpoloogiline ja liigiline koosseis vaesuva arengusuunaga (Viilma jt 

2001). Bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest on tingitud seenhaiguste massiline levik 

majandusmetsades (Hanso ja Hanso 2003). Vanades loodusmetsades, kus bioloogiline 

mitmekesisus on suur, valitseb seente vahel konkurents ning selline ökosüsteem ning 

ökosüsteemis toimuvad häiringud on üldiselt tasakaalus (Gonthier ja Nicolotti 2013; Manion 

1981). 

Suurt kahju põhjustavad majandatavates metsades juuremädanikku tekitavad seenhaigused. 

Juuremädanike esinemise sagedus ja intensiivsus on seda suurem, mida väiksem on puu 

vastupanuvõime seenhaiguste suhtes (Bendel 2006). Ka visuaalselt terve puistu, kus puude 

vastupanuvõime on nõrgenenud, võib olla märkamatult nakatunud juuremädanikega. 

Juuremädanike massilist levikut puistus soodustavad suvised raied (Thor 2005). Eriti 

suureks probleemiks on juuremädanike massiline levik aga endistele põllumaadele rajatud 

männi ja kuuse kultuurpuistutes (Sibul 2006; Mareš 2010). 
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1.2 Puitu lagundavad seened 

 

Enamus puudel esinevatest seentest on saprotroofid (Zabel ja Morrell 1992), kellel on väga 

oluline roll aineringes surnud orgaanilise aine lagundajatena. Mõned seened on aga 

patogeenid, kes ründavad elusaid puid. Olulist kahju metsanduses tekitavad just patogeensed 

seened (Schwarze jt 2000), põhjustades puude suremist või vastupanuvõime nõrgenemist 

sekundaarsete kahjurite suhtes. Puu nakatumisel patogeensetesse seenhaigusesse võib 

olulisel määral väheneda puu diameetri ja kõrguse juurdekasv ning oodatav eluiga (Gonthier 

ja Nicolotti 2013). 

Eesti metsades on okaspuudel tähtsamateks juuremädanikku tekitavateks seenhaigusteks 

juurepess (Heterobasidion spp.) ja külmaseen (Armillaria spp.) (Hanso ja Hanso 1999a) ning 

tüvemädanikku tekitavateks seenhaigusteks näiteks kännupess (Fomitopsis pinicola), 

jalgtümak (Oligoporus stipticus) (Niemelä 2008) ja männitaelik (Phellinus pini) (Sell 2010). 

Elusatest okaspuudest kahjustavad kännupess ning jalgtümak kuuski (Picea spp.) (Niemelä 

2008), männitaelik mände (Pinus spp.) (Sell 2010), külmaseente perekond mände, kuuski ja 

vähemalt määral ka nulge (Abies spp.) ning harilikku ebatsuugat (Pseudotsuga menziesii) 

(Wargo ja Shaw 1985) ning juurepessu perekond lisaks kuuskedele ja mändidele ka paljusid 

teisi okaspuuliike (Asiegbu jt 2005; Stenlid ja Swedjemark 1988). 

Ohtlikumateks seenhaigusteks on just juuremädanikud, eriti juurepess, oma agressiivse 

leviku ja tugevate patogeensete omaduste tõttu. Kännupess ja jalgtümak on nõrgad 

patogeenid, lagundades enamasti küll surnud puid, kuid tekitades tüvemädanikku ka elusates 

puudes. Tüvemädanikku tekitavad seenhaigused ei põhjusta majandusmetsades võrreldes 

juuremädanikega olulist kahju. 

 

1.2.1 Puude nakatumine mädanikku tekitavatesse seenhaigustesse 

 

Puidumädanikku tekitavate seente areng saab alguse eostest – seeneeosed kinnituvad 

kasvuks sobivale pinnasele, eostest areneb seeneniidistik ning seeneniidistikust erituvad 

ensüümid hakkavad puitu lagundama (Manion 1981), tagajärjeks on puu füüsikaliste 

omaduste halvenemine. Kahjustuse lõppstaadiumis ilmuvad puule seene viljakehad.  
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Juuremädanikke tekitavad seenhaigused levivad ulatuslikult majandatavates metsades, kus 

esmaseks kasvupinnaseks seeneeostele on näiteks puu kännud, vigastatud tüvi või juured 

(Bendel 2006). Juurepess ja külmaseen levivad lisaks eostele juurekontaktide kaudu 

(Schwarze jt 2000; Fox 2000) ning külmaseen omakorda veel mullas risosoomidega (Wargo 

ja Shaw 1985). Tüvemädanike puhul võivad seeneeostele esmaseks kasvupinnaks olla 

tüvehaavad, -lõhed, murdunud oksad või latv (joonis 1). Nakatunud puudes tekitavad seened 

perifeerset ja tsentraalset mädanikku. 

 

 

Joonis 1. Puu nakatumine juure- ja tüvemädanikesse (autori joonis, põhineb Schwarze jt 

2000) 

 

Juurepessu puhul loetakse vahemaaks, millest kaugemal nakkusallikas juurekontaktide 

kaudu naaberpuud ei kahjusta, nelja meetrit (Stenlid 1986). Külmaseene risomorfid võivad 

aga levida mullas sadade kilomeetrite kaugusele (Hanso ja Hanso 1999b). 

 

 

 



  

10 

  

1.3 Mädaniku tuvastamine puidus 

 

Võimalusi puidus mädaniku tuvastamiseks on peamiselt kolm: visuaalne, mittedestruktiivne 

ja destruktiivne meetod. Traditsiooniliselt on metsanduslikel välitöödel kasutatud 

visuaalseid hinnanguid (Friese jt 2009), kuid visuaalsel hindamisel omad nõrgad küljed – 

väliste tunnuste sagedaste puudumiste tõttu on mädaniku esinemist puus silmaga keeruline 

tuvastada. 

Kõige täpsemini saab puidu füüsikalisi omadusi ning kvaliteeti määrata (Teder jt 2011, 

Nowak jt 2015) ning mädanikku puus tuvastada destruktiivsete meetoditega, kuid 

metsanduses tuleb enamasti otsuseid teha elavate puude põhjal. Kuna elavate puude 

uurimine destruktiivsete meetoditega eeldab puude raiumist, on sellekohased laiaulatuslikud 

uuringud keerulised ning töö-, aja- ja ressursimahukad.  

Kuna puu seisukorra visuaalne hindamine pole enamasti mädaniku tuvastamiseks piisav 

ning destruktiivne meetod on väga mahukas, on kasvanud huvi ja vajadus 

mittedestruktiivsete meetodite vastu. Viimase paarikümne aasta jooksul on hulgaliselt 

uuritud võimalusi erinevate mittedestruktiivsete vahenditega, näiteks elektromagnetlainetel 

töötavate ja akustiliste tomograafidega ning mitmete teiste aparaatidega (Lindgren 1992; 

Niemz ja Mannes 2012; Visalga jt 2015), sealhulgas mikropuuridega (Kahl jt 2009; Oliva jt 

2011; Isik ja Li 2013) puude seisundit uurida. Vähepurustavad meetodid on leidnud laiemat 

kasutamist just seetõttu, et nad võimaldavad uurida puu seisundit puud oluliselt 

kahjustamata.  

 

1.3.1 Perifeerne ja tsentraalne mädanik 

 

Juuremädanike poolt puudel põhjustatud mädanikkahjustused võivad olla puidus perifeersed 

(joonis 2A) või tsentraalsed (joonis 2B). Perifeerse mädaniku korral lagundab seen puidu 

välimist osa, liikudes väljaspoolt sissepoole, tsentraalse korral puu säsi ümbritsevat keskmist 

osa, liikudes tüve keskosast väljapoole.  
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Joonis 2. Perifeerne (A) ja tsentraalne mädanik (B) puus. Viirutatud osa on mädanikust 

kahjustatud puit (autori joonis) 

 

Külmaseen ja juurepess põhjustavad okaspuudel perifeerset ja tsentraalset mädanikku 

(Drenkhan 2014). Külmaseen on maailmas laialtlevinud seeneliik, mis võib agressiivselt 

tappa terve puu, nõrgestatud puus olla sekundaarne patogeen või surnud puude saprotroofne 

lagundaja, kuid põhjapoolsetes okaspuumetsades on külmaseen üldjuhul agressiivselt tappev 

patogeen (Wargo ja Shaw 1985). Eestis leitud külmaseentest peetakse olulisimaks tõmmu-

külmaseent (Armillaria ostoyae), mis ohustab tugeva patogeense seenhaigusena peamiselt 

harilikke mände (Pinus sylvestris L.) kuivadel ja toitainevaestel kasvukohtadel (Hanso ja 

Hanso 1999a). Külmaseene poolt põhjustatud mädanik ei levi puu tüves üldiselt kõrgemale 

kui meeter (Hanso ja Hanso 1999a).  

Eestis põhjustab viljakate muldadega kuusikutes harilikel kuuskedel (Picea abies (L.) 

KARST.) juuremädanikku enamasti kuuse-juurepess (Heterobasidion parviporum) 

(Niemelä 2008). Männi-juurepess (Heterobasidion annosum), mida leidub Eestis peamiselt 

loo-, nõmme- ja palumetsades, kuid pole sagedaselt esinev ning võib tihtipeale märkamatuks 

jääda (Parmasto 2004), põhjustab juuremädanikku peamiselt harilikel mändidel (Ahtijäinen 

2014). Kuuskedel võib mädanik tüves levida kuni 12 meetri kõrgusele (Thor 2005), 

mändidel aga kahjustab juurepess peamiselt juuri (Drenkhan 2011). Juuremädanike 

ulastuslik levik puistutes on põhjustatud enamasti inimesepoolsest väärast 

majandustegevuses. 
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1.4 Juuremädanikest ohustatud kasvukohatüübid 

 

Juuremädanike levik varieerub erinevates kasvukohatüüpides oluliselt, sõltudes suurel 

määral kasvukohas valitsevast temperatuurirežiimist, veerežiimist, mulla füüsikalis-

keemilistest omadustest ja toitainete sisaldusest ning mullaelustikust. Juuremädanike levik 

on sagedasem viljakates kasvukohatüüpides (Mattila ja Nuutinen 2007), äärmuslike 

tingimuste korral, nagu ekstreemne kuivus või kõrge põhjaveetase, juuremädanikku 

tekitavaid patogeene puistus üldjuhul ei esine (Hanso ja Hanso 1999b).  

Eestis on kõige olulisema juuremädanikku tekitava seenhaigusena kirjeldatud juurepessu. 

Vegetatiivselt levib juurepess paremini kergetes, kuivades ja hästi soojenevates 

kasvukohatüüpides, tugevaastmelist juurepessu esineb aga hea aeratsiooniga viljakates 

muldades (Hanso ja Hanso 1999b; Thor 2005). Eestis ohustab juurepess kõige enam 

jänesekapsa ja pohla metsakasvukohatüüpides (joonis 3) kasvavaid kuuse- ja männipuistuid 

(Hanso ja Hanso 1999b). Külmaseen suudab iseseisvalt puid nakatada oluliselt vähem kui 

juurepess (Drenkhan 2014).  

 

  

Joonis 3. Jänesekapsakuusik ja pohlamännik (autori fotod) 

 

Juuremädanikud põhjustavad ulatuslikumat majanduslikku kahju intensiivselt 

majandatavates metsades. Eriti suured on kahjustused monokultuurides ning endistele 

põllumajandusmaadele rajatud okaspuu kultuurpuistutes (Hanso ja Hanso 1999b; Sibul 

2006; Mareš 2010). Algselt endistele põllumajandusmaadele rajatud puistutes seenhaigust 

mullas küll ei esine, kuid peale esimest hooldusraiet nakatuvad kännud näiteks õhu teel 

levinud seeneeostega ning haigus levib puistus juurekontaktide kaudu edasi (joonis 1). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükid  

 

Püsiproovitükke on Eesti metsadesse rajatud juba 20. sajandi algusest, kuid erinevate 

püsiproovitükkide andmete puudulikkusest ajendatuna hakati 1995. aastal looma ühtset Eesti 

metsi katvat KKPRT võrgustikku (Kiviste ja Hordo 2002). Võrgustiku abil kogutakse 

informatsiooni puude ja puistute takseernäitajate dünaamika kohta. Proovitükid on valitud 

põhimõttel, et nad hõlmaksid kõiki peamisi metsatüüpe, vanuseklasse ja täiuseastmeid, 

sisaldaksid nii kultiveeritud kui ka kultiveerimata ja hooldatud kui ka hooldamata puistusid 

(Kiviste ja Hordo 2002). 2014. aasta seisuga koosneb võrgustik 729 proovitükist, neist 699 

proovitükki on korduvalt mõõdetud (Kiviste jt 2015).  

Proovitükid on ringikujulised raadiusega 15–30 meetrit. Raadius varieerub olenevalt 

takseeritud puude arvust – igal proovitükil mõõdetakse nõuete kohaselt vähemalt 100 

esimese rinde puud. Puid takseeritakse põhjasuunast päripäeva liikudes ning kõigil üle nelja 

sentimeetrise läbimõõduga puudel mõõdetakse kahes suunas rinnasdiameetrid. Igal viiendal 

puul mõõdetakse lisaks kõrgus, võra alguse kõrgus ning kuiva oksaraja alguse kõrgus. 

Välitööde blanketile märgitakse üles puudel esinevad rikked.  

KKPRT võrgustikus fikseeritakse puu täpne asukoht püsiproovitüki loomise faasis ning kõik 

takseeritud puud nummerdatakse – see võimaldab proovitükkidel samu puid korduvalt üle 

mõõta. Proovitükid kordusmõõdetakse iga viie aasta järel ning saadud inventeerimisandmeid 

kasutatakse statistiliseks analüüsiks, puistute kasvumudelite koostamiseks ja paljudes 

erinevates uurimustes (vt Kiviste jt 2015). Puistute kasvumudelid iseloomustavad erinevates 

metsatüüpides asuvate puistute kasvu, arengu dünaamikat ja seaduspärasusi.  
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2.2 Uuritav ala 

 

Uuring viidi läbi KKPRT võrgustikku kuuluvatel proovitükkidel. Enamus valitud 

proovitükkidest asuvad Valgamaa metskonnas (endises Aakre metskonnas) ja üks 

proovitükk asub Tartumaa metskonnas (endises Vara metskonnas).  

Valimi tegemisel põhineti Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendusel (Maa-amet 2015). 

Erinevate ajaloolisete maakasutusviiside võrdlemiseks kasutati proovitükkide valikul Vene 

topograafilist kaarti (1:42 000) ehk „verstakaarti“, mis pärineb 19. sajandi lõpust ja 20. 

sajandi algusest (joonis 4). Esmalt selekteeriti proovitükid välja peapuuliigi (kuusk ja mänd) 

järgi ning valiti KKPRT andmestikust välja proovitükid, mis asusid jänesekapsa ja pohla 

kasvukohatüübis. Kokku leiti 102 sobivat proovitükki. Kõikide proovitükkide asukohad 

kontrolliti verstakaardilt järgi ning selle alusel valiti välja 20 proovitükki: viis proovitükki 

mõlemast metsatüübist alalt, kus proovitükki kattis mets ning viis proovitükki alalt, kus 

proovitükki mets ei katnud. 

 

 

Joonis 4. Verstakaart, ringidega on tähistatud metsaga kaetud alad, ülejäänud maa-aladel on 

muu sihtotstarve (allikas: Maa-amet 2015)  
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Uuritavad jänesekapsa kuusikutes kasvavad puistud on vanuses 50-93 ning männikud 

vanuses 29-95 aastat, proovitükkidel kasvavate puude keskmised kõrgused jäävad 

vahemikku 15,5-33,2 meetrit ja diameetrid vahemikku 14,2-34,2 sentimeetrit (tabel 1).  

 

Tabel 1. Uurimuses kasutatud proovitükkide üldiseloomustus (proovitüki number, puistu 

keskmine vanus, kõrgus, diameeter, kasvukohatüüp – JK-jänesekapsa, PH-pohla ja endine 

maakasutus – PM-põline metsamaa, MM-metsata maa) 

Proovitükk Vanus (a) Kõrgus (m) Diameeter (cm) Kasvukohatüüp Maakasutus 

128 50 22,5 19,9 JK PM 

415 50 19,9 18,4 JK MM 

434 50 29,2 26,8 JK PM 

1200 54 29,7 22,3 JK PM 

135 55 23,9 24,1 JK PM 

414 56 25,9 22,3 JK MM 

133 66 24,9 25,1 JK PM 

405 70 33,2 34,2 JK MM 

433 85 28,6 32,5 JK MM 

413 93 33,0 29,7 JK MM 

524 29 18,0 15,7 PH MM 

521 32 15,5 14,2 PH PM 

382 70 26,5 24,4 PH PM 

591 70 24,0 24,4 PH MM 

529 83 25,7 29,4 PH MM 

532 85 25,9 25,9 PH PM 

351 94 32,0 30,5 PH PM 

352 94 30,0 29,4 PH PM 

347 95 30,7 31,0 PH MM 

348 95 30,5 32,0 PH MM 

 

Kõik proovitükid asuvad majandatavates metsades, kus on läbi viidud harvendus- ja 

hooldusraied. Proovitükkide üldine sanitaarne seisukord on hea. 

 

 

2.3 Andmete kogumine 

 

Töös kasutati KKPRT varasemate aastate inventeerimisandmeid (tabel 1) ning 2015. aasta 

sügisel resistograafiga kogutud puurimisandmeid. Et valim oleks juhuslik ja igal proovitükil 

kasvaval puul on oma number, siis valiti proovitükilt puurimiseks välja kõik seitsmega 

lõppevad esimese ja teise rinde elusad okaspuud. Riketega ega surnud puid ei puuritud. 
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Valim hõlmas ligikaudu kümme protsenti proovitükil kasvavatest puudest, igal proovitükil 

puuriti vähemalt kümme puud. Kui seitsmega lõppevaid puid ei olnud proovitükil piisavalt, 

asendati nad vajamineval määral kahega lõppevate puudega. 

Puude puurimiseks kasutati resistograafi – mittedestruktiivset mikropuuri läbimõõduga 1,5 

millimeetrit ja puurimissügavusega 450 millimeetrit. Puur võimaldab tuvastada mädaniku 

esinemist puus kiirelt ning tänu väikestele mõõtmetele puud oluliselt kahjustamata 

(Mattheck jt 1997). Resistograafiga mõõdetakse puurile mõjuvat takistust ehk resistograafi 

digitaalset näitu. Resistograafi digitaalne näit on korrelatsioonis puu tihedusega (Isik ja Li 

2003; Teder jt 2011; Nowak jt 2016). Puurimise kui meetodi puuduseks on puurimise 

lokaalsus, mistõttu võib juhtuda, et puurimisel ei läbita mädanikukollet ja mädanik puus jääb 

tuvastamata.  

Välitöödel puuriti 238 puud nii juurekaelalt kui ka 1,3 meetri kõrguselt. Puuritud puude arv 

proovitükil jäi vahemikku kümme kuni 16 puud (joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Puuritud puude arv metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel 

 

Välitöödel puuriti harilikke kuuski (edaspidi kuusk) 113 puud ja harilikke mände (edaspidi 

mänd) 125 puud. Jänesekapsakuusikutes puuriti 102 kuuske ja 11 mändi, pohlamännikutes 

puuriti 114 mändi ning 11 kuuske.  
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Resistograafiga ühenduses olev printer prindib paralleelselt puurimisega graafiku. Kui 

prinditud graafikute alusel tekkis kahtlus, et puuritud puu juurekaelal esineb mädanikku 

(puurile mõjuv takistus väheneb puurimise ajal märgatavalt), vaadeldi ka antud puu nelja 

naaberpuud. Naaberpuude tervisliku seisundi uurimiseks kasutati nelja lähima puu meetodit 

(joonis 6), metoodika põhineb surnud puude ruumilise jaotuse (Laarmann jt 2009) ning 

puistu struktuuri (Pommereningi ja Stoyan 2006) uurimisel.  

 

 

Joonis 6. Nelja lähima puu meetod (autori joonis, Laarmann jt 2009 järgi) 

 

Naaberpuude uurimiseks puuriti mädanikuga puule nelja lähimat okaspuud, mis ei asunud 

vaadeldavast puust kaugemal kui viis meetrit, kuna varasemates uurimustes (nt Stenlid 1986) 

on leitud, et juurepess levib juurekontaktide kaudu vaid puudele, mis on esialgsest puust 

kuni nelja meetri kaugusel.  

 

 

2.4 Andmete analüüs 

 

Puurimisandmeid analüüsiti programmiga Decom Scientific (Rinntech e.K. 2016), kus 

puurimisprofiilidelt eemaldati puukoore osa ning lisati iga profiili personaalsesse 

andmestikku proovitüki ning puu number, puuliik ja puurimise kõrgus. Lisaks märgiti 

profiilidel ära oletatavalt terved ja mädanikuga piirkonnad. Algset graafikut iseloomustab 

joonis 7, töödeldud graafikuid joonised 8 ja 9.  
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Joonis 7. Näide algsest resistograafi puurimisprofiilist (y-teljel on märgitud puurile mõjuv 

takistus (%) ja x-teljel puurimissügavus (mm)) 

 

 

Joonis 8. Näide töödeldud resistograafi puurimisprofiilist (y-teljel on märgitud puurile 

mõjuv takistus (%) ja x-teljel puurimissügavus (mm)) 
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Joonis 9. Näide resistograafi puurimisprofiilist, kui puus esineb mädanikku (y-teljel on 

märgitud puurile mõjuv takistus (%) ja x-teljel puurimissügavus (mm)) 

 

Töödeldud profiilid teisaldati programmi Visual FoxPro (Microsoft 2016). Programmis 

lõigati puuritud profiilid pooleks, et edasises analüüsis vähendada puurile külgedelt mõjuva 

takistuse läbi tekkivaid moonutusi, mis on seda suuremad, mida sügavamale puurida (joonis 

10).  

 

 

Joonis 10. Näide resistograafi puurimisprofiilist, kui puurile mõjub külgedelt takistus (y-

teljel on märgitud puurile mõjuv takistus (%) ja x-teljel puurimissügavus (mm)) 
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Lisaks töötati programmis välja algoritm (lisa 1), mis tuvastab automaatselt 

puurimisprofiililt oluliselt erinevate resistograafi digitaalsete näitude (RM) väärtustega 

piirkonnad kasutades puurimise sügavuse ja RM vahelist seost. Algoritm arvutab igas 

profiili punktis temale eelneva ja järgneva viie millimeetri ulatuses RM keskmise näidu 

erinevuse. Edasi otsib algoritm keskmiste RM väärtuste vahelist absoluutset maksimaalset 

erinevust kahe sentimeetri laiustes vahemikes, tundlikkusega 15%, ja toob välja piirkonnad, 

kus keskmised RM-d oluliselt erinevad. Kui nn. „hüpe“ piirkondade vahel on väiksem kui 

15%, eraldi piirkonda ei tekitatud. Esimene piirkond saab numbri 1 ning igale järgnevale 

piirkonnale liidetakse juurde väärtus 1, saades piirkondadeks vastavalt 1, 2, 3, 4 jne. 

Piirkonnad tõlgendati terveteks ja mädanikuga piirkondadeks vastavalt resistograafi 

graafikutes visuaalselt tuvastatud piirkondadele. Andmed teisaldati programmi R (RStudio 

2016) edasiseks andmetöötluseks. 

Programmis R (lisa 2) leiti esmalt, kas kõikide puurimiste keskmised RM-d puude lõikes 

eristuvad sõltuvalt puuritud puu liigist, puurimise asukohast või mädaniku esinemisest puus. 

RM keskväärtuste võrdlemiseks kasutati Studenti t-testi funktsiooniga t.test (Fox 2011).  

Andmeanalüüsi käigus analüüsiti kui paljudel puudel esines mädanikku. Kui puus esines 

juurekaelal mädanikku, puuriti ka antud puu nelja naaberpuud ning vaadeldi, kui suures osas 

on mädanikuga nakatunud puude naaberpuud samuti juurekaelalt mädanikuga nakatunud. 

Hinnang anti viieastmelisel skaalal: 

0 – ümberkaudsetes puudes juurekaelal mädanikku ei esine; 

1 – ühes naaberpuus esineb juurekaelal mädanikku; 

2 – kahes naaberpuus esineb juurekaelal mädanikku; 

3 – kolmes naaberpuus esineb juurekaelal mädanikku; 

4 – neljas naaberpuus esineb juurekaelal mädanikku. 

Juuremädanike esinemise tõenäosuse sõltuvuse puistu peapuuliigist või endisest 

maakasutusviisist uurimiseks puistus kasutati üldistatud regressioonanalüüsi meetodit 

funktsiooniga glm (Aho 2014) ja veelgi täpsema tulemuse saamiseks üldistatud segaanalüüsi 

meetodit funktsiooniga glmer (Bates 2010). Viimase kasutamise abil arvestati, et puurimised 

tehti 20 proovitükil. Uuritavaks funktsioontunnuseks võeti mädaniku esinemine puus. 

Andmestikus omistati juuremädanike esinemisele puus binaarsed väärtused 0 ja 1 (0 – puus 

ei esine juurekaelal mädanikku ning 1 – puus esineb juurekaelal mädanikku). Logistilise 
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regressioonanalüüsi meetodiga tehakse uuritava tunnusega logistiline teisendus, millega 

muudetakse see normaaljaotusega juhuslikuks suuruseks: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 = log(
𝑝

1−𝑝
),     (1) 

 

kus: 𝑝 – tõenäosus, et puus esineb juuremädanikku.  

Andmetöötluse käigus uuriti, millised tunnused mõjutavad resistograafi digitaalse näidu 

kujunemist. Kuna RM ja puurimissügavuse vaheline seos võib olla mittelineaarne, kasutati 

sõltuvuse kirjeldamiseks esmalt üldiste aditiivsete mudelite meetodit funktsiooniga gam 

(Aho 2014). Mudeliga uuriti, kas RM on mõjutatud puuritava puu liigist (kuusk, mänd), 

puurimise kõrgusest (juurekael, 1,3 meetri kõrgus) ja puu puurimissügavusele vastava 

piirkonna seisundist (terve, mädanikuga) valemiga: 

 

𝑅𝑀 = 𝑓(𝐿) + 𝑝𝑙 + 𝑝𝑘 + 𝑝𝑠, (2) 

 

kus:  𝑅𝑀 – resistograafi digitaalne näit; 

 𝑓(𝐿)– splainfunktsioon puurimissügavusest; 

 𝑝𝑙 – puuritava puu liik; 

 𝑝𝑘 – puurimiskõrgus; 

 𝑝𝑠 – puu puurimissügavusele vastav seisund. 

Sama sõltuvust ning sellele lisaks ka puurimissügavuse ja seisundi koosmõju RM-le 

modelleeriti ka mudeliga, kus splaini asemel kasutati viienda astme polünoomi. Mudeli 

loomiseks kasutati kovariatsoonanalüüsi meetodit funktsiooniga lm (Fox 2011): 

 

𝑅𝑀 = 𝑏₀ + 𝑏₁𝐿 + 𝑏₂𝐿² + 𝑏₃𝐿³ + 𝑏₄𝐿⁴ + 𝑏₅𝐿⁵ + 𝑝𝑙 + 𝑝𝑘 + 𝑝𝑠 + 𝑝𝑠: 𝑏₅𝐿⁵, (3) 

 

kus:  𝑅𝑀 – resistograafi digitaalne näit; 

 𝐿 – puurimissügavus; 

 𝑝𝑙 – puuritava puu liik; 

 𝑝𝑘 – puurimiskõrgus; 
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 𝑝𝑠 – puu puurimissügavusele vastav seisund; 

 𝑏₀…𝑏₅ – regressioonvõrrandi kordajad; 

 𝑝𝑠: 𝑏₅𝐿⁵ - polünoomi viienda astme ja puu seisundi koosmõju. 

Eelnevat mudelit täiustati juhuslike faktorite lisamisega mudelisse. Juhuslikeks faktoriteks 

võeti proovitükk ning proovitükil puuritud puu, kusjuures tunnus „puu“ allub hierarhiliselt 

tunnusele „proovitükk“. Mudeli tegemiseks kasutati lineaarse segaanalüüsi meetodit 

funktsiooniga lmer (Maindonald ja Braun 2007):  

 

𝑅𝑀 = 𝑏₀ + 𝑏₁𝐿 + 𝑏₂𝐿² + 𝑏₃𝐿³ + 𝑏₄𝐿⁴ + 𝑏₅𝐿⁵ + 𝑝𝑙 + 𝑝𝑘 + 𝑝𝑠 + 𝑝𝑠: 𝑏₅𝐿⁵ 

+(1|prt) + (1|prt: puu), 

 

(4) 

 

kus:  𝑅𝑀 – resistograafi digitaalne näit; 

 𝐿 – puurimissügavus; 

 𝑝𝑙 – puuritava puu liik; 

 𝑝𝑘 – puurimiskõrgus; 

 𝑝𝑠 – puu puurimissügavusele vastav seisund; 

(1|prt) – juhusliku proovitüki mõju; 

 (1|prt: puu) – juhusliku puu mõju; 

𝑏₀…𝑏₅ – regressioonvõrrandi kordajad. 

Metsanduslikes uurimustes kasutatakse usaldusnivood väärtusega 0,95 (Kiviste 2007), 

mistõttu vaadeldavate tunnuste statistilise olulisuse hindamisel võeti olulisuse nivooks 0,05.  
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Resistograafi digitaalse näidu varieeruvus sõltuvalt puuritud puu 

liigist, puurimise kõrgusest ning mädaniku esinemisest puus 

 

Resistograafi digitaalsel näidul on erinevatel puurimissügavustel erinevad väärtused. 

Andmete analüüsi käigus vaadeldi, kas sõltuvalt puu liigist, puurimise asukohast ning 

mädaniku esinemisest puus erinevad puudel puurimiste keskmised RM väärtused üksteisest 

oluliselt.  

Analüüsi käigus selgus, et kuuse ja männi RM keskväärtused (vt tabel 2 ja tabel 3) ei erine 

üksteisest statistiliselt oluliselt (joonis 11, p=0,167). Joonisel 12 on näha, et mõlemal 

puuliigil erinevad RM väärtused sõltuvalt puurimise asukohast. RM väärtused on väiksemad 

1,3 meetri kõrgusel tüves ja suuremad juurekaelal, erinevused on statistiliselt olulised 

(p<0,001). Samuti erinevad RM väärtused ka sõltuvalt sellest, kas puus esineb mädanikku 

või ei (joonis 13). Kuuskedel erinesid keskmised RM väärtused mädanikuga ja tervetel 

puudel üksteisest statistiliselt oluliselt (p=0,04). Kuuse puhul on väiksemad RM väärtused 

mädanikuga puudel ja suuremad tervetel puudel, mis on igati loogiline, kuna mädaniku 

esinemise korral puus väheneb puurile mõjuv takistus. Männil erinesid mädanikuga ja 

tervetel puudel keskmised RM väärtused üksteisest (joonis 13), kuid erinevus ei olnud 

statistiliselt oluline (p=0,361).  
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Tabel 2. Puurimistel saadud RM väärtuste statistilised näitajad kuusel (1,3m – 1,3 meetri 

kõrgusel, juur – juurekaelal, terve – tervel puul, mäda – mädanikuga puul) 

 Kuusk 1,3 m Juur Terve Mäda 

Aritmeetiline keskmine 160,0 152,8 167,2 160,8 148,9 

Standardhälve  ± 26,8 ± 21,5 ± 29,7 ± 27,1 ± 19,8 

Mediaan 158,5 153,9 167,3 159,8 149,7 

Väikeseim väärtus 107,3 107,3 115,1 107,3 109,3 

Suurim väärtus (sh erind) 285,1 209,0 285,1 285,1 173,6 

Alumine kvartiil 143,1 136,4 148,3 143,8 132,6 

Ülemine kvartiil 169,7 166,0 173,9 172,8 166,2 

 

Tabel 3. Puurimistel saadud RM väärtuste statistilised näitajad männil (1,3m – 1,3 meetri 

kõrgusel, juur – juurekaelal, terve – tervel puul, mäda – mädanikuga puul) 

 Mänd 1,3 m Juur Terve Mäda 

Aritmeetiline keskmine 159,8 155,3 164,3 159,6 177,8 

Standardhälve ± 21,4 ± 21,9 ± 20,0 ± 21,4 ± 16,5 

Mediaan 157,5 152,0 162,5 157,4 177,8 

Väikeseim väärtus 126,7 126,7 136,3 126,7 166,1 

Suurim väärtus (sh erind) 235,4 230,4 235,4 235,4 189,5 

Alumine kvartiil 143,1 139,5 148,0 143,0 172,0 

Ülemine kvartiil 169,7 165,1 173,9 169,5 183,6 

 

 

Joonis 11. Keskmiseid resistograafi digitaalseid näite iseloomustavad karpdiagrammid 

kuuskedel ja mändidel (ülevalt alla: erindid, maksimumväärtus, ülemine kvartiil, mediaan 

95% usalduspiiridega, alumine kvartiil ja miinimumväärtus) 
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Joonis 12. Resistograafi digitaalne näit sõltuvalt puurimiskõrgusest kuusel ja männil (ülevalt 

alla: erindid, maksimumväärtus, ülemine kvartiil, mediaan 95% usalduspiiridega, alumine 

kvartiil ja miinimumväärtus) 

 

 

Joonis 13. Resistograafi digitaalne näit sõltuvalt mädaniku esinemisest kuusel ja männil 

(ülevalt alla: erindid, maksimumväärtus, ülemine kvartiil, mediaan 95% usalduspiiridega, 

alumine kvartiil ja miinimumväärtus) 

 

Vaid kahel männil valimist tuvastati mädaniku kahjustusi, mistõttu ei olnud antud valimi 

põhjal võimalik mädanikuga ja tervete mändide keskväärtuste vahel leida reaalsusele 

vastavat seost ning statistiliselt olulist erinevust.  
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3.2 Mädanikuga kahjustatud puud proovitükkidel 

 

Kõik proovitükid olid vaatluse tulemusel hea sanitaarse seisukorraga ning kõik puuritud 

puud riketeta. Andmetöötluse tulemusena tuvastati, et mädanikku esineb 17 profiilil, kokku 

12 puus: ühes puus 1,3 meetri kõrgusel tüves, viies puus nii juurekaelal kui 1,3 meetri 

kõrgusel tüves ning kuues puus juurekaelal (tabel 4). Valdav enamus mädanikuga 

kahjustunud puudest olid kuused, lisaks esines mädanikku ka kahel männil, kusjuures 

kuusikutes esines mädanikku vaid kuuskedel ja männikutes ainult mändidel. Kuuskedel 

esines valdavalt tsentraalset mädanikku, ühes puus juurekaelal ka perifeerset mädanikku. 

Ühel kuusel esines mädanikku vaid tüves, viiel nii tüves kui juurekaelal ning neljal vaid 

juurekaelal. Mändidel esines kahes puus perifeerset mädanikku juurekaelal.  

 

Tabel 4. Mädanikuga nakatunud puude üldandmed  

Proovitüki 

number 

Puu 

number 

   

Puuliik 

          

Mädaniku tüüp 

                

Asukoht 

  Puistu 

peapuuliik 

433 132 kuusk tsentraalne 1,3 m kuusk 

128 207 kuusk tsentraalne 1,3 m; juurekael kuusk 

133 67 kuusk tsentraalne 1,3 m; juurekael kuusk 

133 7 kuusk tsentraalne 1,3 m; juurekael kuusk 

135 237 kuusk tsentraalne 1,3 m; juurekael kuusk 

414 17 kuusk tsentraalne 1,3 m; juurekael kuusk 

128 212 kuusk tsentraalne juurekael kuusk 

128 222 kuusk tsentraalne juurekael kuusk 

133 52 kuusk tsentraalne juurekael kuusk 

133 127 kuusk perifeerne juurekael kuusk 

347 47 mänd perifeerne juurekael mänd 

351 107 mänd perifeerne juurekael mänd 

 

Mädanikuga puid tuvastati 30% proovitükkidest – proovitükkidelt 133, 128, 135, 414, 351, 

347 (tabel 5). Kõige enam oli puuritud puudest mädanikuga kahjustunud puid proovitükil 

133, kus 12 puust oli mädanikuga kahjustunud neli, proovitükil 128 oli kümnest puust 

mädanikuga kahjustunud kolm ning ülejäänud proovitükkidel: 135, 414, 347 ja 351 esines 

mädanikukahjustusi ühes puus (joonis 14). 
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Tabel 5. Mädanikega kahjustunud proovitükkide üldandmed  

Proovitüki number Vanus (a) Kõrgus (m) Diameeter (cm) Peapuuliik 

133 66 24,9 25,1 kuusk 

128 50 22,5 19,9 kuusk 

135 55 23,9 24,1 kuusk 

414 56 25,9 22,3 kuusk 

351 94 32,0 30,5 mänd 

347 95 30,7 31,0 mänd 

 

 

Joonis 14. Mädanikuga ja tervete puude arv puuritud puudest kuusikute ja männikute 

proovitükkidel 

 

Kui puus esines mädanik juurekaelal, puuriti antud puule nelja lähimat puud, saamaks teada, 

kas ka naaberpuud on mädanikuga kahjustunud. 238 algselt puuritud puule puuriti lisaks 34 

puud, millest tuvastati mädanikku 15 puurimisprofiilil, kokku 11 puus. Selgus, et 60% 

naaberpuudest esineb samuti juurekaelal mädanikukahjustusi (tabel 6). 

 

Tabel 6.  Kahjustunud naaberpuude osakaalud mädanikuga puudel 

Kahjustunud 

naaberpuude arv 

Kahjustunud naaberpuude 

osakaal 

0 puud  40% 

1 puu 30% 

2 puud  20% 

3 puud 0% 

4 puud  10% 
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Et leida, kuidas terved ja mädanikuga puud proovitükil paiknevad, koostati puude 

paiknemise skeemid proovitükkidel (joonis 15). Skeemid koostati vaid nendel 

proovitükkidel, kus vähemalt ühes puus esines juurekaelal mädanikku. 

 

 

Joonis 15. Puude paiknemise skeem proovitükkidel 133, 128, 135, 414, 351, 347 (rohelisega 

on märgitud terved puud, punasega mädanikuga puud; y- ja x-telg tähistavad proovitüki 

raadiuseid meetrites) 

 

Lisaks analüüsiti endise maakasutusviisi ja puistu peapuuliigi mõju juuremädanike 

esinemise tõenäosusele puistus. Selgus, et endine maakasutusviis ei mõjuta juuremädanike 

esinemise tõenäosust puistus, sest mudel ei osutunud statistiliselt usaldusväärseks (p=0,053). 

Kui mudelis arvestati sellega, et puurimised viidi läbi 20 eri proovitükil, ei osutunud mudel 

samuti statistiliselt usaldusväärseks (p=0,167). Puistu peapuuliigil tuli aga välja statistiliselt 

oluline (p=0,035) mõju juuremädanike esinemise tõenäosusele puistus kui ei arvestatud 

sellega, et puurimisi tehti erinevatel proovitükkidel. Kui aga arvestati sellega, et puurimised 

viidi läbi 20 eri proovitükil, ei osutunud ka see mudel statistiliselt usaldusväärseks 

(p=0,118). 
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3.3 Resistograafi digitaalse näidu modelleerimine 

 

Mõistmaks, kuidas ning millistest tunnustest sõltub resistograafi digitaalne näit RM, 

modelleeriti RM ja puurimise sügavuse vahelist seost. Kolme mudeliga (2, 3 ja 4, vt materjal 

ja metoodika) vaadeldi, kuidas avaldavad RM-le mõju erinevad tunnused.  

RM ja puurimissügavuse vahel esineb mittelineaarne sõltuvus (mudel 2, joonis 16). Selgelt 

mõjutavad RM joonisel puurimise kõrgus tüves (edaspidi asukoht) ja puurimise sügavusele 

vastav piirkond (edaspidi seisund). Puu liik (edaspidi liik) aga RM väärtust oluliselt ei 

mõjuta. RM väärtus on kõige kõrgem juhul, kui puud on puuritud juurekaelalt ning 

puurimisele vastav seisund on märgitud terveks. Juurekaelal on RM väärtused suuremad kui 

1,3 meetri kõrgusel tüves ning tervetel puudel on RM väärtused suuremad kui mädanikuga 

puudel. Sügavuse väärtusel 0 sentimeetrit on RM väärtus kõige väiksem, RM väärtus tõuseb 

kuni sügavuse väärtuseni 2 sentimeetrit. Puurimissügavusele 2-3 sentimeetrit vastab suurim 

RM väärtus.  

Mittelineaarne mudel võimaldab näha, kui suur on mudelis lineaarsuse efekt, kuid selle 

mudeliga ei õnnestunud selgitada mitme tunnuse koosmõju. Lisaks eelnevatele kolmele 

tunnusele, vaadeldi lineaarmeetodiga (mudel 3, joonis 17) mitme tunnuse koosmõju RM 

väärtusele. Mudel lähendati kõverjoonelise polünoomiga. Polünoomiga võeti erinevad 

puurimissügavuse astmed mudelisse uuteks liikmeteks sisse nii kaua, kuni saadud mudeli 

headus muutus sama heaks, kui oli seda mittelineaarsel mudeli puhul. Mudeli kuju sarnaneb 

eelmise mudeli kujule, kuid alates 20 sentimeetrist puurimissügavusest suureneb 

märgatavalt trend, et vastavalt puurimissügavuse suurenemisele suureneb ka RM väärtus.  
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Joonis 16. Puurimissügavuse ja RM vahelist seost iseloomustav graafik kuusel koos 95% 

usalduspiiridega kasutades mittelineaarset mudelit (2) (roheliste punktidena märgitud 

puurimissügavusele vastava terve seisundiga puurimissügavus ja punastena mädanikuga 

seisundiga puurimissügavus) 

 

 

Joonis 17. Puurimissügavuse ja RM vahelist seost iseloomustav graafik kuusel 95% 

usalduspiiridega kasutades lineaarset mudelit (3) (roheliste punktidena märgitud 

puurimissügavusele vastava terve seisundiga puurimissügavus ja punastena mädanikuga 

seisundiga puurimissügavus)  
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Lineaarse segamudeliga (mudel 4, joonis 18) modelleeriti lisaks juhuslike tunnuste – 

proovitükid ning proovitükkidel puuritud puud mõju RM-le. Segamudel käitub eelnevatele 

mudelitele sarnaselt. Saadud mudelis suureneb alates 20 sentimeetrist trend, et vastavalt 

puurimissügavuse suurenemisele suureneb RM väärtus, veelgi.  

 

 

Joonis 18. Puurimissügavuse ja RM vahelist seost iseloomustav graafik kuusel kasutades 

segamudelit (4) (roheliste punktidena märgitud puurimissügavusele vastava terve seisundiga 

puurimissügavus ja punastena mädanikuga seisundiga puurimissügavus) 

 

Kõigi mudelite korral mõjutas RM väärtust (tabel 7) kõige enam seisund, mädaniku 

esinemine vähendas RM väärtust sõltuvalt mudelist ligi 25-33 ühiku võrra. Juurekaelal 

osutus RM ligi kümne ühiku võrra suuremaks kui 1,3 meetri kõrgusel. Liigi mõju suund 

sõltus mudelist – esimese kahe mudeli puhul on mänd väiksema RM väärtusega kui kuusk. 

Kolmanda mudeli puhul aga mänd suurema RM väärtusega kui kuusk ning see tulemus on 

realistlikum, kuna männi puidu tihedus on kuusest suurem (Repola 2006). Sügavuse ja 

seisundi koosmõju RM väärtusele oli lineaarse mudeli puhul vähene. Koosmõju avaldub 

suuremal määral, kuid on siiski vähene segamudeli puhul. Nii proovitükk kui ka proovitükil 

puuritud puud avaldavad mõju RM väärtusele, esimese mõju on aga märgatavalt suurem. 
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Tabel 7. Mittelineaarse- (mudel 2), kovariatsioon- (mudel 3) ja segamudeli (mudel 4) 

parameetrite hinnangud (puuritud puu liigi (liik), puurimise kõrguse tüves (asukoht) ja 

puurimise sügavusele vastav piirkonna (seisund) mõju RM väärtusele, puurimissügavuse ja 

puurimissügavusele vastava seisundi (sügavus ja seisund) koosmõju, astendatud 

puurimissügavuste mõju ning proovitüki ja proovitükkidel puuritud puude (puu) mõju RM 

väärtusele, lisaks mudelite determinatsioonikordajad (R²) ja jääkstandardhälbed) 

Mõju Mudel 2 Mudel 3 Mudel 4 

Fikseeritud mõjud    

Vabaliige 152,36 ± 0,02 135,70 ± 0,05 133,20 ± 4,36 

Liik (mänd) - 0,56 - 0,58 2,34  

Asukoht (juurekael) 10,16 10,15 10,62 

Seisund (mädanik) - 24,68 - 25,28 - 33,23 

Sügavuse ja seisundi 

koosmõju (mädanik)  

- - 0,000002 0,32 

Sügavus² - - 5,77 - 5,63 

Sügavus³ - 0,67 0,63 

Sügavus⁴ - - 0,03 - 0,03 

Sügavus⁵  0,0006 0,0006 

Juhuslikud mõjud    

Proovitüki standardhälve - - 18,36 

Puu standardhälve - - 11,30 

R² 7,6% 7,8% - 

Jääkstandardhälve - 28,36 19,47 

 

Vaadates mudelite headust ning jääkstandardhälvet (tabel 7) selgus, et kõige paremini 

kirjeldab RM kuju segamudel (mudel 4). Kõik vaadeldud tunnused osutusid statistiliselt 

oluliseks (p<0,001), sest vaatluste arv valimis on üle kuue miljoni kirje. 

Ideaalsel juhul peaks resistograaf RM väärtust korrigeerima puurimissügavusest lähtuvalt, 

kompenseerimaks puuri külgpindadele mõjuva takistusjõu suurenemist puurimissügavuse 

suurenemisel. Kui selline korrigeerimine toimuks resistograafi tarkvara abil automaatselt, 

täiuslikult ja õigesti, siis peaks seos RM ja puurimissügavuse vahel puuduma ehk esinema 

joonistel horisontaalse sirgena. Kuna käesolevas uuringus osutub seos puurimissügavuse ja 

RM vahel usaldusväärseks, siis käesoleval materjalil (elusad puud metsas) ei ole RM 

korrigeerimine lähtuvalt puurimissügavusest olnud resistograafi tarkvaras piisavalt 

korrektne. 
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4. ARUTELU 

 

Intensiivse metsamajanduse tagajärjel on metsanduses esile kerkinud tõsine probleem 

juuremädanike sagedase levikuga okaspuupuistutes. Kuna kännud on seeneeostele sobivaks 

kasvusubstraadiks, on juuremädanike leviku tõenäosus suurem puistutes, kus tehakse 

regulaarselt hooldusraieid (Gonthier ja Nicolotti 2013). Paraku on mädanikud enamasti 

visuaalselt raskesti tuvastatavad (Laflamme 2010). Antud töö käigus vaadeldi, kui suur osa 

väliselt tervetes okaspuu enamusega majandatavates puistutes kasvavatest väliselt tervetest 

puudest on mädanikuga kahjustunud. Selgus, et puudel esines juurekaelal 

mädanikukahjustusi 30% puistutes. Seega rohkem kui veerandis väliselt hea seisukorraga 

puistutes on puud mädanikuga kahjustunud. Mädanikuga puude juurdekasv võib olla 

pidurdunud, kõrguskasv vähenenud ning puud võivad surra oodatust oluliselt varem.  

Mädaniku tuvastamiseks puus on välja töötatud erinevaid mittedestruktiivseid aparaate. 

Üheks neist on resistograaf, mis võimaldab tuvastada puus mädanikku puurimise käigus 

salvestatud andmete ja prinditud graafikute abil. Resistograafiga mõõdetakse puurile 

mõjuvat takistust, mis korreleerub puu tihedusega ja kuvatakse see resistograafi digitaalset 

näidu kujul (Isik ja Li 2003; Teder jt 2011; Nowak jt 2016). Kui puurimisgraafikul 

resistograafi digitaalne näit järsult oluliselt väheneb, võib arvata, et puu on mädanikuga 

kahjustunud, kuna mädanik põhjustab puu füüsikaliste omaduste muutumist, sh puu tiheduse 

vähenemist (Manion 1981). Andmetöötlusprogrammid võimaldavad puurimisgraafikutel 

mehaaniliselt ära märkida puu tervete ja mädanikuga piirkonde piire, kuid visuaalselt 

märgitud piirkonnad on teatud veaga. Piirkondade täpsemaks piiritlemiseks töötati FoxPro 

keskkonnas välja algoritm, millega puurimisgraafikutelt tuvastada erineva resistograafi 

näidu väärtustega piirkondade piire automaatselt. Kuid kuna puidu tihedus puus muutub 

hüppeliselt ka muudel põhjustel (lõhed jm), tuli piirkonnad terveteks ja mädanikuga 

piirkondadeks tõlgendada vastavalt resistograafi töödeldud graafikutes visuaalselt märgitud 

piirkondadele. Väljatöötatud algoritm andis tulemuseks andmestiku, mida analüüsides jõuti 

antud töö peamiste tulemusteni. Algoritmi saab sarnastes uurimustes kasutada ka tulevikus.  

Analüüsides saadud andmestikus 238 puuritud puu (10% proovitükkidel kasvavatest 

puudest) tervislikku seisundit, tuvastati mädanikku 12 väliselt terves puus kuuelt eri 
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proovitükilt. Puuritud kuuskedel esines valdavalt tsentraalset mädanikku, mändidel vaid 

perifeerset mädanikku. Kui puu olid mädanikuga juurekaelalt kahjustunud, puuriti 

mädanikuga puude naaberpuid (kokku 34 puud), saamaks teada, kas ka naaberpuudel esineb 

juurekaelal mädanikukahjustusi. Selgus, et 60% juhtudest on naaberpuudest vähemalt üks 

samuti mädanikuga kahjustunud. Saadud tulemus kinnitab, et suuremal osal juhtudest pidid 

uuritavates puistutes puud olema kahjustunud juuremädanikku tekitavate seenhaigustega. 

Vaadates kõiki puuritud puid, selgus, et ligi pooltel juhtudel (41%) ulatus mädanik 

kuuskedel juurekaelast vähemalt kuni 1,3 meetri kõrguseni. Mändidel tuvastati mädanikku 

vaid juurekaelal. Selline kahjustuse viis on iseloomulik juurepessule – mändidel kahjustab 

juurepess vaid juuri, kuuskedel võib mädanik levida ka tüvesse.  

Kõige enam on Eestis juuremädanikega ohustatud jänesekapsa ja pohla kasvukohatüübis 

kasvavad puistud (Hanso ja Hanso 1999b). Töö tulemustest selgus, et enam ja ulatuslikumalt 

on kahjustunud just jänesekapsa kasvukoha kuusikud, kus mädanikuga nakatunud puid 

esines neljal proovitükil kümnest. Vähem esines mädanikukahjustusi pohla kasvukoha 

männikutes, kus mädanikuga nakatunud puid tuvastati kahel proovitükil kümnest. Suuremal 

määral ning ulatuslikumalt olid kahjustunud kuusikud vanuses 50-65 aastat ning vähem 

männikud vanuses 95 aastat, kusjuures kuusikutes esines mädanikku vaid kuuskedel ja 

männikutes mändidel. Saadud töö tulemused põhjal saab öelda, et viljakates jänesekapsa 

kasvukohas kasvavaid keskealiseid kuusikuid ning väheviljakates kasvukohtades kasvavaid 

raieküpseid männikuid ohustavad juuremädanikku tekitavad seenhaigused. Kuna niivõrd 

suur osa uuritavatest proovitükkidest olid mingil määral mädanikuga kahjustunud, võib 

arvata, et seni rakendatud metsamajandamisotsused pole antud proovitükkidel alati olnud 

sobivad. 

Kuna juuremädanike massilist levikut on peetud suureks probleemiks just endistele 

põllumaadele rajatud okaspuu kultuurpuistutes, analüüsiti, kas endine maakasutusviis 

mõjutab juuremädanike esinemise tõenäosust puistus. Selgus, et endisel maakasutusel ei ole 

mõju juuremädanike esinemise tõenäosusele, mudelid juuremädanike leviku tõenäosuse 

kohta sõltuvalt puistu endisest maakasutusest ei osutunud statistiliselt usaldusväärseteks. 

Seega ei saa antud töö tulemustel väita, et endistele põllumaadele või muudele metsata 

maadele rajatud puistud oleksid enam juuremädanikega kahjustunud kui põlised metsamaad. 

Küll aga on visuaalselt teved kuusikud enam juuremädanikega kahjustunud kui visuaalselt 

terved männikud.  
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Resistograafi digitaalne näit on korrelatsioonis puu tihedusega, mistõttu uuriti, kas kuuse ja 

männi puhul, mis on erineva tihedusega (Repola 2006), on ka resistograafi digitaalne näit 

erinevate keskmiste väärtustega. Selgus, et võrreldes kuuse ja männi keskmiseid näite puude 

lõikes, ei erine väärtused üksteisest statistiliselt oluliselt. Kuna mädaniku esinemise korral 

puus väheneb puidu tihedus (Manion 1981), võrreldi nii kuuskedel kui mändidel tervete ja 

mädanikuga puude keskmiseid resistograafi digitaalseid näite. Kuuskedel olid mädanikuga 

puude keskmised resistograafi näidud statistiliselt oluliselt väiksemate väärtustega kui 

tervete puude näidud. Kuna puid puuriti erinevatelt puurimiskõrgustelt, vaadeldi ka, kas 

resistograafi digitaalse näidu väärtused erinevad juurekaelal ja 1,3 meetri kõrgusel. Mõlemi 

puuliigi puhul leiti resistograafi digitaalne näit olevat statistiliselt oluliselt suurem 

juurekaelal kui 1,3 meetri kõrgusel. 

Modelleerides resistograafi digitaalse näidu kujunemist, leiti, et puurimise sügavuse ja 

digitaalse näidu vaheline seos on mittelineaarne. Kõige enam mõjutab resistograafi näitu 

mädaniku esinemine puus, lisaks mõjutab seda ka puurimise kõrgus, kuid puuliigi mõju 

näidule on väike. Mädanikuga puu osad on märgatavalt väikesema resistograafi digitaalse 

näidu väärtusega kui terved ning juurekaelal on näidu väärtus suurem kui 1,3 meetri 

kõrgusel. Võrreldes kõiki kasutatud mudeleid – mittelineaarset, lineaarset ja segamudelit, 

selgus, et kõige paremini kirjeldab resistograafi digitaalse näidu kuju segamudel.  

Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku inventeerimisandmete põhjal on metsa 

kasvu ja arengut erinevates metsatüüpides uuritud ja modelleeritud juba ligi 20 aastat. 

Kasutavate mudelite abil prognoositakse metsade arengut ja muutusi puistute struktuuris ja 

dünaamikas. Mudelite täpsus sõltub sageli sellest, kui täpselt suudetakse prognoosida puude 

suremust (Sims jt 2009). Kuna mädanikuga, eriti juuremädanikega, kahjustunud puude 

oodatav eluiga võib olla oluliselt vähenenud, tuleks mudelites arvestada ka mädanike 

esinemisega puistus.  

Varem on mädanike kahjustusi metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel uurinud antud töö 

autor oma bakalaureusetöös (2015), kus selgus, et jänesekapsa kasvukoha männikutes 

kasvavad kuused ja männid on olulisel määral juuremädanikega kahjustunud. Käesoleva töö 

tulemustel selgus, et ka hea sanitaarse seisukorraga puistutes on väliselt terved kuused ja 

männid olulisel määral juuremädanikega kahjustunud. Kahe töö tulemustele tuginedes on 

tõenäoline, et märkimisväärsel osal jänesekapsa ja pohla kasvukohatüübis kasvavates 

okaspuupuistutes esineb olulisel määral juuremädanikega kahjustunud puid. Sarnaseid, kuid 
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veelgi suuremahulisemaid uuringuid püsiproovitükkide võrgustikus tuleb läbi viia 

lähitulevikus. Täiendavad uurimused oleksid tarvilikud uurimaks mädanike esinemise 

sagedust KKPRT kõikides jänesekapsa ja pohla kasvukohatüübi okaspuu enamusega 

puistutes, kuna just neis kasvukohatüüpides on puistud juuremädanike poolt kõige enam 

ohustatud. Uuringute tulemused võimaldavad tulevikus vaadeldud metsatüüpides asuvate 

puistute kasvu, arengudünaamika ja seaduspärasuste uurimisel arvestada ka juuremädanike 

esinemisega puistus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas magistritöös uuriti Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikus 20 hea 

sanitaarse seisukorraga regulaarselt majandatavas puistus okaspuude tervislikku seisundit 

resistograafiga tuvastamaks visuaalselt terveks hinnatud puudes juuremädanike kahjustusi. 

Kaasnevateks eesmärkideks oli koostada algoritm mädaniku piiride tuvastamiseks 

resistograafi puurimisprofiilidelt ning modelleerida resistograafi digitaalse näidu 

kujunemist. Lisaks vaadeldi, kas sagedamini on juuremädanikega kahjustunud visuaalselt 

terved kuusikud või männikud ning uuriti, kas endine maakasutusviis mõjutab 

juuremädanike esinemise sagedust puistus. Uuring viidi läbi kümnes jänesekapsakasvukoha 

kuusikus ning kümnes pohla kasvukoha männikus. Mõlemas kasvukohatüübis on viis puistut 

ajalooliste verstakaartide andmetel asunud 19. sajandi lõpust või 20. sajandi alguses metsaga 

kaetud alal ja viis puistut metsata alal. 

Antud töö tulemustest selgus, et 30% visuaalselt terveks hinnatud regulaarselt 

majandatavatel proovitükkidel tuvastati osadel puuritud puudel mädanikku. Lisaks oli 

mädanikuga puude naaberpuudest vähemalt üks naaberpuu omakorda mädanikuga 

kahjustunud 60% juhtudest, mis annab alust arvata, et enamjaolt oli uuritud puistutes 

tegemist juuremädanikega. Mädanikuga kahjustunud kuuskedel esines valdavalt tsentraalset 

mädanikku, mändidel perifeerset mädanikku. Kõiki puuritud puid uurides selgus, et ligi 

pooltel juhtudel (41%) ulatus mädanik kuuskedel juurekaelast vähemalt kuni 1,3 meetri 

kõrguseni tüvesse. Mändidel tuvastati mädanikku vaid juurekaelal. Suuremal määral ning 

ulatuslikumalt olid kahjustunud kuusikud vanuses 50-65 aastat ning vähem männikud 

vanuses 95 aastat, kusjuures kuusikutes olid mädanikuga kahjustunud vaid kuused ning 

männikutes männid. Endisel maakasutusviisil ei olnud statistiliselt olulist seost 

juuremädanike levikuga puistus. 

Töö käigus koostati algoritm puurimisprofiilidelt mädanikuga piirkondade tuvastamiseks. 

Väljatöötatud algoritmi kasutades saadi andmestik, mida analüüsides jõuti antud töö 

peamiste tulemusteni. Algoritmi saab tulevikus sarnastes uurimustes kasutada. Lisaks 

modelleeriti resistograafi digitaalse näidu ja puurimise sügavuse vahelist seost ning leiti, et 

enam mõjutab resistograafi näidu väärtust mädaniku esinemine puus. Samuti mõjutas 
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märgatavalt resistograafi näitu puurimise asukoht – juurekaelal tehtud puudel oli suurem 

väärtus kui 1,3 meetri kõrgusel. Puu liik (kuusk, mänd) mõjutas resistograafi digitaalset näitu 

aga vaid vähesel määral.  

Käesoleva magistritöö tulemused põhinevad vaid väikesel osal Eesti metsa kasvukäigu 

püsiproovitükkidel. Püsiproovitükkide võrgustikus jänesekapsa ja pohla kasvukohatüübi 

okaspuu enamusega puistutes tuleks viia lähitulevikus läbi täiendavad uuringud 

juuremädanike esinemise sageduse uurimiseks. Siiski on uuringu tulemused 

püsiproovitükkide võrgustikus uudsed ja huvitavad ning võimaldavad tulevikus uuritud 

metsatüüpides asuvate puistute kasvu, arengudünaamika ja seaduspärasuste uurimisel 

arvestada ka juuremädanike esinemisega puistus. Täiendavaid uuringuid läbi viies on 

võimalik kasutada antud töö käigus välja töötatud metoodikat. 
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TREE VITALITY ASSESSMENT WITH RESISTOGRAPHY ON 

FOREST PERMANENT SAMPLE PLOTS 

SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to assess the condition of managed Forest stands by permanent 

sample plots to detect root rot in trees that are visually in a good condition. Additional aims 

of the study were 1) to compile an algorithm to detect decayed areas in the drilling profiles 

using the resistography and, 2) to model the resistograph drilling measurements. In addition, 

the probability of the root rot in the stands was studied depending on the main tree species 

and former land use. To achieve the objectives, the studied trees were chosen from ten Oxalis 

site type spruce stands and ten Rhodococcum site type pine stands. According to historical 

maps both site types had five stands on historical forestland and five stands on former 

agricultural land.  

The study showed that approximately 30% of the assessed stands were damaged by rot 

causing fungus. The rot causing fungus was found from the root collar on 12 trees from six 

different sample plots. The spruces were mostly damaged by the central decay and the pines 

were mostly damaged by the pheripheral decay. Also, the neighboring trees of the damaged 

trees were assessed with the resistography and 60% of the assessed neighboring trees were 

damaged at the root collar, which could indicate a significant spread of the root rot in a stand. 

Almost half (41%) of the spruces that were damaged at the root rot collar were damaged at 

the breast height (1.3 meters) also. Pines were damaged only at the root collar. The spruce 

stands were damaged more often and more heavily compared to the pine stands. The 

damaged spruce stands were 50-65 years old and the damaged pine stands were 

approximately 95 years old. The relation between the root rot probability and former land 

use of the stands was statistially not important.  

The main result of the study was the algorithm obtained by data analysis. The algorithm can 

be used in similiar studies in the future. In addition, the relation between the resistograph 

digital measure and the drilling depth was modelled. The study showed that the resistograph 

drilling measurements were mostly affected by the decay. The resistograph drilling 

measurements were also affected by the drilling height – the measurements at root collar had 
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higher digital measures than the measurements at the breast height. The results of the 

resistography were not influenced by the tree species (spruce, pine) in this study.  

Current study results are based only on a small part of the Estonian forest permanent sample 

plot network. Additional studies should be conducted in the near future in the Oxalis site 

type spruce stands and in the Rhodococcum site type pine stands to study further the root rot 

occurance in conifer stands in Estonia. Next studies may reveal more information on the 

stand growth, growth dynamics and ecosystem legacies in these site types as the root rot 

spreading is quite extensive in these areas. The methodology developed in this thesis can be 

used for designing further studies.  
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Lisad 

Lisa 1. Puurimisprofiili piirkondadeks jagamise algoritm mädaniku 

piiride tuvastamiseks 

 

SET DEFAULT TO C:/Andmed_Eneli/Uued_andmed 
CLOSE DATABASES 
 
 Nimi1= 'A484.dbf' 
   
USE (nimi1) 
?"alustan" 
? nimi1 
?TIME() 
SET TALK OFF  
CALCULATE MAX(sygavus) TO x1 
GO top 
DO WHILE NOT EOF() 
a=RECNO() 
b=sygavus 
CALCULATE avg(tugevus)for sygavus<=b AND sygavus>=b-0.5 TO xx1 
CALCULATE avg(tugevus)for sygavus>=b AND sygavus<=b+0.5 TO xx2 
LOCATE FOR RECNO()=a 
replace enne WITH xx1  
replace parast WITH xx2 
SKIP 
ENDDO 
REPLACE ALL erinevus WITH enne-parast 
REPLACE ALL erinevus WITH 0 for sygavus<0.5 
REPLACE ALL erinevus WITH 0 for sygavus>x1-0.5 
SET TALK ON 
?"1. tehtud" 
?TIME() 
SET TALK OFF  
GO TOP  
c=1 
d=erinevus 
DO WHILE NOT EOF() 
a=RECNO() 
b=sygavus 
CALCULATE MAX(ABS(erinevus))for sygavus>=b-2 AND sygavus<=b+2 TO x2 
CALCULATE MAX(erinevus) FOR sygavus=b-0.001 TO x3 
LOCATE FOR RECNO()=a 
IF ABS(2*erinevus/(enne+parast))>0.15 AND ABS(erinevus)=x2 AND erinevus<
>x3 AND sygavus<>0.5 AND sygavus<>x1-0.5 THEN  
c=c+1  
ENDIF  
replace jaotus WITH C 
SKIP 
ENDDO 
SET TALK ON 
?"2. tehtud" 
?TIME() 
CLOSE DATABASES  
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Lisa 2. Andmete analüüsi skript R keskkonnas 

 

A<-read.csv("eneli.CSV") #Loen sisse puurimisandmestiku 

L<-read.csv("lisa_r.CSV", sep=";", dec=".") #Loen sisse lisaandmestiku 

A$PUU<-paste(A$puu) #Asendan veeru pealkirja puu, pealkirjaks PUU 

L$PUU<-paste(L$puu) 

Y<-merge(A,L) #Seon kaks andmestikku 

MT<-aggregate(cbind(n=1,MD=ifelse(seisund=="Mädanik",1,0))~prtk+PUU 

+puurimine+asukoht+liik+avg_tug, data=Y, sum) #Lisan veeru MD, kus 

mädanikuga puude väärtuseks antakse 1 ja tervetele 0 

MT<-merge(MT,L) #Seon kaks andmestikku 

MT$seisund<-with(MT,ifelse(MD>0,"Mädanik","Terve")) #Lisan andmestikku 

veeru nimega seisund 

PUUD<-read.csv("puudefail.CSV", sep=";", dec=",") #Loen sisse puude 

andmestiku 

PUUD<-subset(PUUD, prtk %in% c("128","133","135","351","382","405","415" 

,"352","524","347","413","521","529","433","591","348","414","434","532"

,"1200")) #Valin välja PUUDe andmestikust uurimuses kasutatud 

püsiproovitükid 

length(unique(PUUD$prtk)) #Kontollin, et oleks proovitükke oleks 

andmestikus 20 

PUUD<-subset(PUUD, select=c(prtk,puu,aasta,rin,liik,asim,kaug,d1,d2,h)) 

str(PUUD) #Valin andmestikust välja vajalikud andmed 

LP<-read.csv("4LP.CSV", sep=";", dec=".") #Loen sisse nelja naaberpuu 

andmestiku 

LP$PUU<-paste(LP$puu) 

LPY<-merge(A,LP) #Seon andmestiku puurimisandmestikuga 

LPYLD<-aggregate(cbind(n=1,MD=ifelse(seisund=="Mädanik",1,0))~prtk 

+PUU+puurimine+asukoht+liik+avg_tug, data=LPY, sum) 

LPYLD<-merge(LPYLD,LP) 

LPYLD$seisund<-with(LPYLD,ifelse(MD>0,"Mädanik","Terve")) 

head(LPYLD) 

PUUD1<-subset(PUUD, prtk %in% c("128","133","135","351","347","414")) 

PUUD1<-subset(PUUD, select=c(prtk,puu,aasta,rin,liik,asim,kaug,d1,d2,h)) 

yld<-merge(LPYLD,PUUD, by=c("prtk","puu")) 

yld<-subset(yld, select=c(prtk,PUU,metsatüüp,asukoht,liik.x,avg_tug, 

seisund,aasta,rin,asim,kaug,d1,d2,h,MD)) 

 

# Koostan üldandmestiku 

YLD<-merge(MT,PUUD, by=c("prtk","puu")) 

YLD<-subset(YLD, select=c(prtk,PUU,metsatüüp,avg_vanus,avg_d,avg_h, 

maakasutus,puurimine,asukoht,liik.x,avg_tug,seisund,aasta,rin,asim,kaug,

d1,d2,h,MD)) 

YLD$d<-with((d1+d2)/2,data=YLD) #arvutan keskmise diameetri 
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#Koostan RM varieeruvuse joonised 

par(mar=c(4,4,2,2)) 

boxplot(MT$avg_tug~MT$liik,main="",ylab="RM",xlab="",varwidth=TRUE,notch

=T) 

 

KU<-subset(YLD, liik.x=="Kuusk") 

MA<-subset(YLD, liik.x=="Mänd") 

par(mfrow=c(1,2),mar=c(4,4,3,2)) 

boxplot(KU$avg_tug~KU$asukoht,main="",ylab="RM",xlab="",ylim=c(100,300),

varwidth=TRUE,notch=T) 

text(260, pos=3,"Kuusk") 

boxplot(MA$avg_tug~MA$asukoht,main="",ylab="RM",xlab="",ylim=c(100,300),

varwidth=TRUE,notch=T) 

text(260, pos=3,"Mänd" ) 

boxplot(KU$avg_tug~KU$seisund,main="",ylab="RM",xlab="",ylim=c(100,300),

varwidth=TRUE,notch=T) 

text(260, pos=3,"Kuusk" ) 

boxplot(MA$avg_tug~MA$seisund,main="",ylab="RM",xlab="",ylim=c(100,300),

varwidth=TRUE,notch=T) 

text(260, pos=3,"Mänd" ) 

 

#Ja vaatan RM väärtuseid 

 

Ymand<-subset(MT,liik=="Mänd") #Mänd 

mean(Ymand$avg_tug) 

sd(Ymand$avg_tug) 

max(Ymand$avg_tug) 

min(Ymand$avg_tug) 

median(Ymand$avg_tug) 

quantile(Ymand$avg_tug) 

 

Ykuusk<-subset(MT,liik=="Kuusk") #Kuusk 

mean(Ykuusk$avg_tug) 

sd(Ykuusk$avg_tug) 

max(Ykuusk$avg_tug) 

min(Ykuusk$avg_tug) 

median(Ykuusk$avg_tug) 

quantile(Ykuusk$avg_tug) 

 

#RM juurekaelal ja 1,3m kõrgusel 

KUrind<-subset(MT,asukoht=="1,3m" & liik=="Kuusk") 

mean(KUrind$avg_tug) 

sd(KUrind$avg_tug) 

max(KUrind$avg_tug) 

min(KUrind$avg_tug) 

median(KUrind$avg_tug) 

quantile(KUrind$avg_tug) 



  

48 

  

 

KUjuur<-subset(MT,asukoht=="Juurekael" & liik=="Kuusk") 

mean(KUjuur$avg_tug) 

sd(KUjuur$avg_tug) 

max(KUjuur$avg_tug) 

min(KUjuur$avg_tug) 

median(KUjuur$avg_tug) 

quantile(KUjuur$avg_tug) 

 

MArind<-subset(MT,asukoht=="1,3m" & liik=="Mänd") 

mean(MArind$avg_tug) 

sd(MArind$avg_tug) 

max(MArind$avg_tug) 

min(MArind$avg_tug) 

median(MArind$avg_tug) 

quantile(MArind$avg_tug) 

 

MAjuur<-subset(MT,asukoht=="Juurekael" & liik=="Mänd") 

mean(MAjuur$avg_tug) 

sd(MAjuur$avg_tug) 

max(MAjuur$avg_tug) 

min(MAjuur$avg_tug) 

median(MAjuur$avg_tug) 

quantile(MAjuur$avg_tug) 

 

#RM mädanikuga ja tervetel puudel 

KUmäda<-subset(MT,seisund=="Mädanik" & liik=="Kuusk") 

mean(KUmäda$avg_tug) 

sd(KUmäda$avg_tug) 

max(KUmäda$avg_tug) 

min(KUmäda$avg_tug) 

median(KUmäda$avg_tug) 

quantile(KUmäda$avg_tug) 

 

KUtrv<-subset(MT,seisund=="Terve" & liik=="Kuusk") 

mean(KUtrv$avg_tug) 

sd(KUtrv$avg_tug) 

max(KUtrv$avg_tug) 

min(KUtrv$avg_tug) 

median(KUtrv$avg_tug) 

quantile(KUtrv$avg_tug) 

 

MAmäda<-subset(MT,seisund=="Mädanik" & liik=="Mänd") 

mean(MAmäda$avg_tug) 

sd(MAmäda$avg_tug) 

max(MAmäda$avg_tug) 

min(MAmäda$avg_tug) 
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median(MAmäda$avg_tug) 

quantile(MAmäda$avg_tug) 

 

MAtrv<-subset(MT,seisund=="Terve" & liik=="Mänd") 

mean(MAtrv$avg_tug) 

sd(MAtrv$avg_tug) 

max(MAtrv$avg_tug) 

min(MAtrv$avg_tug) 

median(MAtrv$avg_tug) 

quantile(MAtrv$avg_tug) 

 

# Vatame, kas RM erinevad statistiliselt oluliselt 

#Student t.test keskväärtuste võrdlemiseks (h0-samasugused, H1-erinevad) 

t.test(KU$avg_tug,MA$avg_tug) 

t.test(Jku$avg_tug,Rku$avg_tug) 

t.test(Jma$avg_tug,Rma$avg_tug) 

t.test(Mku$avg_tug,Tku$avg_tug) 

t.test(Mma$avg_tug,Tma$avg_tug) 

 

#Vaatan, kui suur osa puudest on mädanikuga kahjustunud, ning kas mädanik 

asub juurekaelal või 1,3m kõrgusel 

table(MT,seisund==“Mädanik“) 

 

#Koostan puude paiknemise skeem proovitükkidel 133,128,135,414,351,347 

(esines mädanikuga puid) 

YLD$x<-with(YLD,kaug*sin(pi*asim/180)) 

YLD$y<-with(YLD,kaug*cos(pi*asim/180)) 

YLD<-subset(YLD,asukoht=="Juurekael") #Võtame välja ainult mõõtmised 

juurekaelalt 

yld$x<-with(yld,kaug*sin(pi*asim/180)) #Võtame lisaks naaberpuud 

yld$y<-with(yld,kaug*cos(pi*asim/180)) 

yld<-subset(yld,asukoht=="Juurekael") 

library(plotrix) 

 

#Proovitükk 133 

par(mfrow=c(2,3),mar=c(2,2,2,1)) 

plot(NULL,xlim=c(-25,25),ylim=c(-25,25),xlab="",ylab="",asp=1) 

draw.circle(0,0,25)  

YLD133<-subset(YLD,prtk=="133") 

yld133<-subset(yld,prtk=="133") 

points(0,0,pch=3,col="black",lwd=1,cex=1) 

points(y~x,data=YLD133,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

points(y~x,data=yld133,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

text(-20,24,"Kuusik,") 

text(-20,20,"prt 133") 
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#Proovitükk 128 

plot(NULL,xlim=c(-25,25),ylim=c(-25,25),xlab="",ylab="",asp=1) 

draw.circle(0,0,20) 

YLD128<-subset(YLD,prtk=="128") 

yld128<-subset(yld,prtk=="128") 

points(0,0,pch=3,col="black",lwd=1,cex=1) 

points(y~x,data=YLD128,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

points(y~x,data=yld128,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

text(-20,24,"Kuusik,") 

text(-20,20,"prt 128") 

 

#Proovitükk 135 

plot(NULL,xlim=c(-25,25),ylim=c(-25,25),xlab="",ylab="",asp=1) 

draw.circle(0,0,20) 

YLD135<-subset(YLD,prtk=="135") 

yld135<-subset(yld,prtk=="135") 

points(0,0,pch=3,col="black",lwd=1,cex=1) 

points(y~x,data=YLD135,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

points(y~x,data=yld135,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

text(-20,24,"Kuusik,") 

text(-20,20,"prt 135") 

 

#Proovitükk 414 

plot(NULL,xlim=c(-25,25),ylim=c(-25,25),xlab="",ylab="",asp=1) 

draw.circle(0,0,15) 

YLD414<-subset(YLD,prtk=="414") 

yld414<-subset(yld,prtk=="414") 

points(0,0,pch=3,col="black",lwd=1,cex=1) 

points(y~x,data=YLD414,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

points(y~x,data=yld414,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

text(-20,24,"Kuusik,") 

text(-20,20,"prt 414") 

 

#Proovitükk 351 

plot(NULL,xlim=c(-25,25),ylim=c(-25,25),xlab="",ylab="",asp=1) 

draw.circle(0,0,25) 

YLD351<-subset(YLD,prtk=="351") 

yld351<-subset(yld,prtk=="351") 

points(0,0,pch=3,col="black",lwd=1,cex=1) 
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points(y~x,data=YLD351,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

points(y~x,data=yld351,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

text(-20,24,"Männik,") 

text(-20,20,"prt 351") 

 

#Proovitükk 347 

plot(NULL,xlim=c(-25,25),ylim=c(-25,25),xlab="",ylab="",asp=1) 

draw.circle(0,0,26) 

YLD347<-subset(YLD,prtk=="347") 

yld347<-subset(yld,prtk=="347") 

points(0,0,pch=3,col="black",lwd=1,cex=1) 

points(y~x,data=YLD347,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

points(y~x,data=yld347,col=ifelse(seisund=="Terve","darkgreen","red"),ce

x=2) 

text(-20,24,"Männik,") 

text(-20,20,"prt 347") 

 

#Hüpoteeside tõestamine 

JPUUD<-subset(MT,asukoht=="Juurekael") #Võtan andmestikust juurekaelal 

tehtdu puurimistega puud 

JPUUD$jm<-with(JPUUD,ifelse(MD>0,1,0)) #Lisan veeru jm 

Library(lme4) #Laen alla paketi lme4 

 

#Kasutades logistilist regressioonanalüüsi funktsiooniga glm() 

M1<-glm(jm~metsatüüp,family=binomial,data=JPUUD)#sõltuvalt peapuuliigist 

summary(M1) 

M4<-glm(jm~maakasutus,family=binomial,data=JPUUD) #sõltuvalt endisest 

maakasutusviisist 

summary(M4) 

 

#Kasutades logistilist segaanalüüsi funktsiooniga glmer() 

M2<-glmer(jm~metsatüüp+(1|prtk),family=binomial,data=JPUUD) #sõltuvalt 

peapuuliigist 

summary(M2) 

M3<-glmer(jm~maakasutus+(1|prtk),family=binomial,data=JPUUD) #sõltuvalt 

endisest maakasutusviisist 

summary(M3) 

 

#RM modelleerimine 

A$Seisund<-factor(A$seisund,levels=c("Terve","Mädanik")) #Vahetan ära 

vaikimisi prioriteetsed seisundid 

hist(A$tugevus) #Vaatan, kas RM väärtused on normaaljaotusega 

hist(subset(A,Seisund=="Mädanik")$tugevus,col="red",add=T) #Vaatan, 

millise jaotusega on mädanikuga puurimiste RM väärtused 
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ML1<-lm(tugevus~sygavus+liik+asukoht+Seisund,data=A) #Kasutan esmalt lm 

funktsiooni, et vaadata, RM ja puurimissügavuse vahelist seost 

summary(ML1) 

 

# Kasutan gam() funktsiooni, et vaadata kas RM on mõjutatud puuliigist, 

puurimise asukohast ja puurimisele vastava piirkonna seisundist ja leian 

sõltuvuse kuju automaatselt splaini abil 

library(mgcv) 

MG<-gam(tugevus~s(sygavus)+liik+asukoht+Seisund,data=A) 

summary(MG) 

 

# Teen kasutatud mudeli kohase joonise 

SYG<-seq(0,22,0.5) 

PrT<-predict.gam(MG,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht="1,3m", 

Seisund="Terve"),se.fit=TRUE) 

PrM<-predict.gam(MG,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht="1,3m", 

Seisund="Mädanik"),se.fit=TRUE) 

plot(NULL,xlim=c(0,22),ylim=c(50,300),xlab="Puurimissügavus (cm)", 

ylab="RM") 

AJ<-A[100*0:66668+1,c(2:5,9,10,12)] 

viga<-runif(nrow(AJ),-0.5,0.5) #Hajutan punktiparve 

suurus<-ifelse(AJ$Seisund=="Terve",1,2) 

varv<-ifelse(AJ$Seisund=="Terve","darkgreen","red") 

points(tugevus+viga~sygavus,data=AJ,pch=".",col=varv,cex=suurus) 

lines(PrT$fit~SYG,col="blue") #Lisan jooned 

lines(PrT$fit+2*PrT$se.fit~SYG,col="blue") 

lines(PrT$fit-2*PrT$se.fit~SYG,col="blue") 

lines(PrM$fit~SYG,col="red") 

lines(PrM$fit+2*PrM$se.fit~SYG,col="red") 

lines(PrM$fit-2*PrM$se.fit~SYG,col="red") 

PrTj<-predict.gam(MG,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht= 

"Juurekael",Seisund="Terve"),se.fit=TRUE) 

PrMj<-predict.gam(MG,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht= 

"Juurekael",Seisund="Mädanik"),se.fit=TRUE) 

lines(PrTj$fit~SYG,col="white") #Terve 

lines(PrTj$fit+2*PrT$se.fit~SYG,col="yellow") 

lines(PrTj$fit-2*PrT$se.fit~SYG,col="yellow") 

lines(PrMj$fit~SYG,col="black") 

lines(PrMj$fit+2*PrM$se.fit~SYG,col="black") 

lines(PrMj$fit-2*PrM$se.fit~SYG,col="black") 

legend(14.6,305,c("Juurekaelal terve","1,3m kõrgusel terve", "Juurekaelal 

mädanikuga", "1,3m kõrgusel mädanikuga"),col=c("yellow" 

,"blue","black","red"),lty=1,cex=1) #Lisan legendi 

 

# Kasutan lm() funktsiooni, et vaadata kas RM on mõjutatud puuliigist, 

puurimise asukohast ja algoritmi abil leitud piirkonna seisundist 
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ML1<-lm(tugevus~sygavus+liik+asukoht+Seisund,data=A0) 

summary(ML1) 

#Lisades mudelisse uute liikmetena erinevaid puurimissügavuse astmeid 

saadi mudeli headuseks sama, kui kasutades gam() 

 

ML2<-lm(tugevus~sygavus+I(sygavus^2)+liik+asukoht+Seisund,data=A0) 

summary(ML2) 

anova(ML1,ML2) 

ML3<-

lm(tugevus~sygavus+I(sygavus^2)+I(sygavus^3)+liik+asukoht+Seisund,data=A

0) 

summary(ML3) 

anova(ML2,ML3) 

ML4<-

lm(tugevus~sygavus+I(sygavus^2)+I(sygavus^3)+I(sygavus^4)+liik+asukoht+S

eisund,data=A0) 

summary(ML4) 

anova(ML3,ML4) 

ML5<-

lm(tugevus~sygavus+I(sygavus^2)+I(sygavus^3)+I(sygavus^4)+I(sygavus^5)+l

iik+asukoht+Seisund,data=A0) 

summary(ML5) 

anova(ML4,ML5) 

 

# ML5 on piisavalt hea, kasutan seda saamaks teada puurimissügavuse ja 

seisundi koosmõju 

ML51<-lm(tugevus~sygavus+I(sygavus^2)+I(sygavus^3)+I(sygavus^4) 

+I(sygavus^5)+liik+asukoht+Seisund+Seisund:I(sygavus^5),data=A) 

summary(ML51) 

 

# Teen kasutatud mudeli kohase joonise 

SYG<-seq(0,22,0.5) 

PrT<-predict(ML51,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht="1,3m", 

Seisund="Terve"),se.fit=TRUE,interval="conf") 

PrM<-predict(ML51,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht="1,3m", 

Seisund="Mädanik"),se.fit=TRUE,interval="conf") 

plot(NULL,xlim=c(0,22),ylim=c(50,300),xlab="Puurimissügavus (cm)", 

ylab="RM") 

grid() 

AJ<-A[100*0:66668+1,c(2:5,9,10,12)] 

viga<-runif(nrow(AJ),-0.5,0.5) #Hajutan punktiparve 

suurus<-ifelse(AJ$Seisund=="Terve",1,2) 

varv<-ifelse(AJ$Seisund=="Terve","darkgreen","red") 

points(tugevus+viga~sygavus,data=AJ,pch=".",col=varv,cex=suurus) 

lines(PrT$fit[,1]~SYG,col="blue") #Lisan jooned 

lines(PrT$fit[,2]~SYG,col="blue") 

lines(PrT$fit[,3]~SYG,col="blue") 
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lines(PrM$fit[,1]~SYG,col="red") 

lines(PrM$fit[,2]~SYG,col="red") 

lines(PrM$fit[,3]~SYG,col="red") 

PrTj<-predict(ML51,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht= 

"Juurekael",Seisund="Terve"),se.fit=TRUE,interval="conf") 

PrMj<-predict(ML51,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht= 

"Juurekael",Seisund="Mädanik"),se.fit=TRUE,interval="conf") 

lines(PrTj$fit[,1]~SYG,col="yellow") 

lines(PrTj$fit[,2]~SYG,col="yellow") 

lines(PrTj$fit[,3]~SYG,col="yellow") 

lines(PrMj$fit[,1]~SYG,col="black") 

lines(PrMj$fit[,2]~SYG,col="black") 

lines(PrMj$fit[,3]~SYG,col="black") 

legend(14.6,305,c("Juurekaelal terve","1,3m kõrgusel terve", "Juurekaelal 

mädanikuga", "1,3m kõrgusel mädanikuga"),col=c("yellow", 

"blue","black","red"),lty=1,cex=1) #Lisan legendi 

 

# Kasutan lmer() funktsiooni, et vaadata kas lisaks mõjutavad RM ka 

asjaolu, et puuriti 20 eri proovitükil 

A$PRT<-factor(A$prtk) 

A$PUU<-factor(A$puu) 

A$sygavus<-A$sygavus 

library (lme4) 

SM5.2<-lmer(tugevus~sygavus+I(sygavus^2)+I(sygavus^3)+I(sygavus^4) 

+I(sygavus^5)+liik+asukoht+Seisund+Seisund:I(sygavus^5)+(1|PRT)+(1|PRT:P

UU),data=A) 

summary(SM5.2) 

 

# Teen kasutatud mudeli kohase joonise 

SYG<-seq(0,22,0.5) 

PrT<-predict(SM5.2,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht="1,3m", 

Seisund="Terve"),re.form=NA) 

PrM<-predict(SM5.2,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht="1,3m", 

Seisund="Mädanik"),re.form=NA) 

plot(NULL,xlim=c(0,22),ylim=c(50,300),xlab="Puurimissügavus (cm)", 

ylab="RM") 

grid() 

AJ<-A[100*0:66668+1,c(2:5,9,10,12)] 

viga<-runif(nrow(AJ),-0.5,0.5) #Hajutan punktiparve 

suurus<-ifelse(AJ$Seisund=="Terve",1,2) 

varv<-ifelse(AJ$Seisund=="Terve","darkgreen","red") 

points(tugevus+viga~sygavus,data=AJ,pch=".",col=varv,cex=suurus) 

lines(PrM~SYG,col="red",lwd=2) #Lisan jooned 

lines(PrT~SYG,col="blue",lwd=2) 

PrTj<-predict(SM5.2,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht= 

"Juurekael",Seisund="Terve"),re.form=NA) 

PrMj<-predict(SM5.2,data.frame(sygavus=SYG,liik="Kuusk",asukoht= 
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"Juurekael",Seisund="Mädanik"),re.form=NA) 

lines(PrMj~SYG,col="black",lwd=2) 

lines(PrTj~SYG,col="yellow",lwd=2) 

legend(14.6,305,c("Juurekaelal terve","1,3m kõrgusel terve", "Juurekaelal 

mädanikuga", "1,3m kõrgusel 

mädanikuga"),col=c("yellow","blue","black","red"),lty=1,cex=1) #Lisan 

legendi 
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