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Lehis on atraktiivne okaspuu, mille kasvatamisele ja kasutusele on hakatud järjest enam 
tähelepanu pöörama. Kuid suhteliselt tagasihoidlikult on tegeletud lehiste kasvu 
modelleerimisega, kuna algandmestik ei ole piisav. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on testida 
ja võrrelda erinevaid kõrguskõveraid lehiste andmeil.  
Antud tööks koguti lehiste mõõtmisandmed 2019 sügisel ja 2020 talvel Järvselja Õppe- ja 
Katsemetsakonna 17. lehisepuistust. Välitööde käigus kordusmõõdeti üheksa ringproovitükki 
ja kaheksa vana katseala. Andmete töötlemisel kasutati vabavara R, kõrguskõverate testimiseks 
paketti lmfor. Töös testiti 17. kõrguskõverat, milles kaheksa olid 2-parameetrilised (Näslund, 
Curtis, Schumacher, Meyer, Power, Michaelis-Menten, Wykoff) ja üheksa 3-parameetrilist 
(Prodan, Logistic, Chapman-Richards, Weibull, Gomperz, Sibbesen, Korf, Ratkowsky, 
Hossfeld IV ja Padari). okku mõõdeti ringproovitükkidelt ja vanadelt katsealadelt 1393 elusa 
puu diameetrid, mõõdetud puudest 741 olid lehised ja 182 lehiselt mõõdeti ka kõrgused 
(mudelpuud). 
Töö tulemusel selgus, et kõige madalama prognoosiveaga oli 2-parameetriliste kõrguskõverate 
mudelite seast Meyeri funktsioon (AIC 807,0855 ja Loglik -400,5427) ja 3-parameetrilistest 
mudelitest Prodani funktsioon (AIC 706,5593 ja Loglik -348,2796). Meyeri funktsioon aga ei 
arvesta, et puu ei kasva kõrgusesse lõputult, samas on suurenenud puu diameeter. Prodani 
mudel ei sobi kasutamiseks, sest kui mõõdetud mudelpuid on vähe, prognoosib see kõrgust 
kõvasti madalamaks. Padari kõrguskõverate mudelid hindavad lehisepuistute kõrgusi samuti 
tegelikkusest madalamaks, seega on see antud juhul liiga ebatäpne. Seega täpsemaks kõrguse 
prognoosimiseks tuleks siiski rohkem lehiste mudelpuid mõõta nii erinevates kasvukohtades 
kui ka vanuses. 
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Larch is an attractive conifer, and more attention has been paid to the cultivation of it. Relatively 
little has been used larch for modelling purpose, as the initial dataset is modest. The aim of the 
thesis is to test and compare different height curves on the larch data. 
For this thesis the measurements of 17 larch tree plots were collected in the autumn of 2019 and 
winter 2020 from Järvselja Study and Experimental forests. During the fieldwork 9 circular 
sample plots and 8 old sample sites were re-measured. The data analysis was done with freeware 
R, for testing height-diameter models was used package lmfor. A total of 17 height-diameter 
models were tested, of which 8 equations contain two parameters (Näslund, Curtis, Schumacher, 
Meyer, Power, Michaelis-Menten, Wykoff) and 9 had three parameters (Prodan, Logistic, 
Chapman-Richards, Weibull, Gomperz, Sibbesen, Korf, Ratkowsky, Hossfeld IV and Padari). 
The results of the analysis revealed that the lowest predictive error had Meyer (AIC 807,0855 
and Loglik -400,5427) function among the two parameters models and the Prodan (AIC 
706,5593 and Loglik -348,2796) function among the three parameters models. However, the 
Meyer function does not consider that the tree does not grow in height indefinitely, while the 
diameter of the tree has increased. Prodan model is not suitable for use when the measured 
model tree amount on the sample area is low, then it predicts it a lot lower. Padari height curve 
models estimate the heights of larch stands lower than they actually are, so in this case it is too 
imprecise. Therefore, for a more precise height prediction, more larch sample trees should be 
measured included for further studies. 
Keywords: larch, height curve, modelling, sample tree, sample plots 
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SISSEJUHATUS 
 

Mets on üks Eesti olulisemad taastuvad loodusvarasid ja elukeskkondi, mille kaitsel ja 

majandamisel on mitmekülgne mõju keskkonnale, majandusele ja sotsiaalelule. Eesti 

metsamaa pindala on umbes 2,33 milj hektarit, mis moodustab 53,6% kogu maismaast. 

Levinuimad puistud on männi (35,9%), kase (25,5%) ja kuuse (19,7%) enamusega 

(Aastaraamat 2018). Rahvastiku ja elukvaliteedi tõusuga kasvab ka puidu nõudlus. Sellega 

kaasneb vajadus uurida metsa kasvu soodustavaid aspekte ja leida kiirekasvulisi, heade 

puiduomadustega puuliike, mis sobivad kasvama meie kliimas ja mullastikul.  
 

Esmased teadaolevad teadusuuringud metsanduse valdkonnas on tehtud Eestis 19 sajandil. 

Mõned, peamiselt metsakasvatusliku eesmärgiga katsed raievõtete uurimisest on säilinud 

alates 1921. aastast. (Kiviste et al., 2015). 1920-ndatel rajati ka professor Andres Mathieseni 

initsiatiivil Järvselja Õppe-Katsemetskonda üle 100 proovitüki, millest osad on tänapäevani 

säilinud, kuid rajatud proovitükke ei ole mõõdetud järjepidevalt (Kiviste et al., 2015). 

Seetõttu puudub meil pikaajaline ja stabiilne proovitükkide andmestik. Alles 1995. Aastal, 

Urmas Petersoni eestvedamisel, hakati rajama uut tüüpi kasvukäigu püsiproovitükke, mille 

kordusmõõtmisi tehakse iga 5 aasta järel (Laarmann et al., 2015). Nende püsiproovitükkide 

andmeil on valminud viimase paarikümne aasta jooksul erinevaid teadusartikleid ja lõputöid. 

Selleks, et saada aru metsa kasvuprotsessi erinevatest etappidest, siis tuleb ikka ja jälle 

kaasata tudengeid, et uurida ja anlüüsida üksikuid protsessi etappe. Näiteks viimastel aastatel 

on uuritud erinevaid kõrguse-diameetri mudeleid looduslikult uuenenud noorendikes 

Järvselja katsealadel, mida testis oma bakalaureuse lõputöös Rasmus Laanesoo (2017). 

Samas lehise kohta meil kõrguskasvu mudelid puuduvad või on uuringu eesmärgid teised. 

Lisaks Järvseljale on lehise proovitükke rajatud ka Sirgala (Kajaste, 2013) ja Aidu 

põlevkivikarjääri (Dubolazov, 2014) tasandikele, kus on keskendutud peamiselt kliima ja 

lehise radiaalkasvu vahelisi seoseste uuringutele.  

 

Puu kõrguse ja diameetri andmed on ühed tähtsaimad puistu analüüsimiseks ja on aluseks 

puistu kasvu prognoosimiseks. Kuna kõikide puude täpse kõrguse mõõtmine on kulukas ja 

aeganõudev, siis kasutatakse meetodit, kus mõõdetakse kõikide puude diameetrid 

proovitükil ja üksikute puude kõrgused. Edasi saab nende andmete alusel kasutada erinevaid 

kõrguse-diameetri mudeleid, millega on võimalik arvutada puuduolevaid teoreetilisi kõrgusi 
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üksikpuude tasemelt puistule. Hea ülevaate kõrguskasvu modelleerimise seisust annab 

Tarmu jt (2020) Metsanduslike Uurimuste artikkel. 

 

Lehistele sobivaid kõrgus-diameetri mudeleid on meil siiamaani analüüsitud vähe. Eesti 

andmete põhjal on koostatud kokku 10 üldistatud kõrguskõvera mudelit, mida kasutatakse 

puistu kõrguste prognoosimiseks. Mudeleid on võimalik leida ForMis (2020) infosüsteemist. 

Kõrguskõvera mudeleid erinevatele puuliikidele on koostanud Allar Padari (1999). Lisaks 

ForMise (2020) infosüsteemis välja toodud valemite kasutatakse ka SMI (2018) 

arvutusmetoodilises juhendis olevat kõrguskõvera mudelit. Mudeli valem on mõeldud 

kõikide puuliikide kõrguskõverate arvutamiseks. Lisaks diameetrile on SMI (2018) valemis 

vaja arvutada puistu kõrgusindeks H100. Tähelepanuta ei saa jätta ka Soome metsateadlasi, 

kes on ühed eestvedajad erinevate metsamudelite väljatöötamisel ning rakendamisel.  
 

Kirjandusest on teada, et lehised on looduslikult levinud peamiselt Põhja-Ameerikas, Aasias 

ja Euroopas, kus kasvavad nii puht- kui ka segapuistuna. Lehised kasvavad mitmesugustel 

muldadel, paiguti ka kehvadel muldadel. Eestis hea kasvu eeltingimuseks on kasvatada lehist 

viljakatel muldadel, kus ei ole liigniiskust (Paves, 2004). Eestis looduslikult lehiseid ei 

kasva, kuid on teada, et esimesi katseid lehiste kultiveerimiseks tehti juba 18. sajandi 

alguses. Alles 19. sajandi esimesel poolel hakati rajama esimesi metsakultuure (Kasesalu, 

2002). On teada, et lehised on väga kiirekasvulised, kasvavad kiiremini kui meie 

kodumaised puuliigid ning suudavad juba 30 aastaga toota samapalju puitu kui 80 aastaga 

mänd või kuusk (Erik, 2012). Sarnaselt naaberriikidele (Ekö et al., 2004; Redko & 

Mälkönen, 2005; Jansone et al., 2018) on huvi lehiste kasvatamise vastu Eestis järjest 

kasvanud. Teada on Heino Kasesalu (2001) uurimustöödest, et kõige laialdasemalt on Eesti 

metsades kultiveeritud euroopa ja vene lehist.  

 

Käesolevas lõputöös uuritakse lehiste kõrguse mudeleid, kuna senised kõrguskõverad, mida 

kasutatakse kõrgus-diameetri vaheliste seoste lähendamiseks ei ole piisavalt head. Töö 

eesmärgiks on testida ja võrrelda erinevaid kõrgus-diameetri mudeleid ja leida sobivaim 

kõrguskõver lehistele Järvselja lehisepuistute andmeil.  
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1. MATERJAL JA METOODIKA 
 

1.1. Proovitükkide ülevaade 
 

Bakalaureusetöös kasutatud andmed on kogutud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

kasvavatest lehisepuistutest. Mõõtmised toimusid projekti ‘’Lehispuistute kordusmõõtmine 

Järvseljal ja lehiste kasvu analüüs’’ raames, mille käigus kordusmõõdeti 17. prooviala. Koos 

käesoleva töö autoriga teostasid välitöid 2019. aasta sügisel ja 2020. aasta talvel autori 

juhendaja dotsent Maris Hordo ja nooremteadur Vivika Kängsepp. Välitööde käigus 

mõõdeti üheksa ringproovitükki (teine mõõtmiskord Kiviste et al., 2015 metoodika järgi) ja 

kaheksa vana katseala lehiste andmed (Kasesalu märkmed 15.07.2014). Mõõdetul 17 

proovitükil kasvab viis erinevat lehise liiki: euroopa (Larix decidua Mill), kuriili (Larix 

gmelinii var. japonica (Maxim. ex Regel) Pilg), jaapani (Larix kaempferi (Lamb.) Carr) , 

vene (Larix russica Endl) ja eurojaapani (Larix x eurolepis Henry) ehk hübriidlehised. 

 

Nagu mainitud eespool, siis ringproovitükkide puud mõõdeti Kiviste et al. (2015) metoodika 

järgi. Joonisel 1 vasakul oleval pildil on näha ringproovitüki tsentri posti. Tsentrid on 

tähistatud ning GPS koordinaatide järgi leitavad kordusmõõtmiseks. Paremal oleval pildil 

on näha vana katseala nurgaposti. Vanadel katsealadel tehti ülepinnaline kluppimine 

(rinnasdiameeter 1.3m kõrguselt tüvelt), lisaks mõõdeti mudelpuud (kõrguse-diameetri 

paarid vähemalt 10 protsendil esimese rinde lehistest). Mudelpuudel mõõdeti kõrgused 

Vertex kõrgusemõõtjaga. Mõõdetud puud proovialal märgistati.  

 

Tabelis 1 on esitatud 17 prooviala kohta ülevaade, kus on näha, et üheksa uut ringproovitükki 

on rajatud noorematesse puistutesse ja vanad katsealad on enamasti ruudukujulised. 

Ringproovitükid on rajatud 2014. aastal ning lähtuti Kiviste jt (2015) metoodikast, et oleks 

võimalik saada infot edaspidi üksikpuu kasvu kohta pikema aja vältel. Vanad katsealad on 

algselt rajatud 20. sajandi esimesel poolel. Korduvalt on teinud mõõtmisi 20. sajandi teisel 

poolel Heino Kasesalu. Teadaolev viimane mõõtmine Kasesalu poolt katsealadel on 

toimunud 2007./2008 ja mõõtmisandmed on olemas ka 2014. aastast. Proovialade 

kirjelduses väljatoodud kasvukohatüübid on pärit Eesti Metsaregistri portaalist 

(Metsaregister 2020). Ringproovitükkidele kasvavad hübriidlehised, täpsem info liigi kohta 

puudub. Nooremate puistute vanused jäävad vahemikku 33-59 aastat. Näiteks proovitükil 
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JS105-9 on peapuuliigiks kask, samas alal JS274-14 on peapuuliigiks kuusk ning JS050-15 

on peapuuliigiks metsaregistri (Metsaregister 2020) järgi teised okaspuud. Seega 

puhtpuistuid, kultuure, kus domineerib lehis on ka Järvseljas suhteliselt vähe.  

 

  
Joonis 1. Ringproovitükk (LH4 – JS160-6) ja vana katseala (JS263-5) (Autor M. Hordo). 

Vanade katsealade puude vanused jäävad vahemikku 71-104 aastat. Aladel JS263-5 ja 

JS273-14 on peapuuliigiks mänd ja JS308-12 domineerib kuusk ning ülejäänutel katsealadel 

on peapuuliigiks lehis.  

 
Tabel 1. Proovitükkide ülevaade. Lühendid: PE- peapuuliik, LH- lehis, MA- mänd, KU- 
kuusk KS- kask, TO- teised okaspuuliigid, KKT- kasvukohatüüp, JK- jänesekapsa, JM- 
jänesekapsa-mustika, MS- mustika, JP- jänesekapsa-pohla, JO- jänesekapsa-kõdusoo 
Kvartal-eraldis Vanus, 

a 
 
PE 

Liik  
KKT 

Puid 
proovitükil 

Lehiseid 
proovitükil 

 
Pidala, 
ha 

Raadius, 
m 

Ringproovitükid  
JS062-42 49 LH Hübriid JK 73 61 0,196 25 
JS323-43 53 LH Hübriid JP 62 36 0,126 20 
JS105-9 33 KS Hübriid JP 109 26 0,126 20 
JS160-6 36 LH Hübriid JM 62 45 0,071 15 
JS279-7 42 LH Hübriid JK 54 44 0,071 15 
JS035-31 48 LH Hübriid JM 67 40 0,071 15 
JS045-19 54 LH Hübriid JO 78 23 0,126 20 
JS274-14 59 KU Hübriid JM 69 48 0,126 20 
JS050-15 33 TO Hübriid JM 39 24 0,071 15 
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Tabel 1. jätkub 
Vanad katsealad  
JS017-15 71 LH Jaapani JK 76 76 0,280 - 
JS043-9 104 LH Vene JK 22 22 0,100 - 
JS045-18 89 LH Kuriili JM 52 26 0,088 - 
JS263-5 90 MA Kuriili JM 82 50 0,097 - 
JS273-14 91 MA Kuriili JM 129 49 0,098 - 
JS286-18 88 LH Kuriili MS 37 37 0,052 - 
JS304-7 79 LH Euroopa JK 205 74 0,150 - 
JS308-12 89 KU Kuriili JK 177 60 0,100 - 
 

1.2. Statistilised meetodid 
 

Välitööde käigus kogutud andmed sisestati programmi MS Excel vastavalt kokkulepitud 

struktuurile. Excelis valminud tabelid salvestati CSV formaadis, et neid oleks lihtsam 

töödelda vabavaraga R (R Development Core Team, 2020), kasutades paketti lmfor 

(Mehtätalo, 2019) edasiseks andmetöötluseks. Arvutati takseerandmed proovialade kaupa ja 

testiti kõrguskõveraid. 

 

Puude diameetri ja kõrguse vahelist seost on kirjeldatud läbi erinevate mudelite. Sobivaima 

mudeli valikul tuleks lähtuda paindlikkusest ja säästlikkusest (st võimalikult väike 

parameetrite arv), samuti parameetrite selge bioloogiline tõlgendatavus. Töösse valiti kokku 

17 erinevat kõrguse-diameetri mudelit, neist seitse on 2-parameetrilised funktsioonid (tabel 

2) ja kaheksa on 3-parameetrilised funktsioonid (tabel 3) (Padari, 1999; Mehtätalo & Sergio, 

2015). Töös testitavad mudelid on mittelineaarsed. Proovialade mudelpuude andmeid 

kasutati kõrguskõveratele parameetrite leidmiseks, testimiseks, võrdlemiseks ja mudeli 

headus hindamiseks. Koostati graafikud tulemuste visualiseerimiseks. 
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Tabel 2. 2-parameetrilised kõrguse-diameetri funktsioonid (Mehtätalo & Sergio, 2015). 
Lühendid: H- kõrgus (m), D-diameeter (cm), BH- 1,3 (m) (rinnaskõrgus) a, b- parameetrid 

Funktsiooni nimi Valem 
2-parameetriga funktsioonid  
Näslund !(#) = &! + #!

((# + ))! 

Curtis !(#) = &! + (#
(1 + #)! 

Schumacher !(#) = &! + ( 	exp(−)#"#) 
Meyer !(#) = &! + ((1 − exp(−)#)) 
Power !(#) = &! + (#$ 
Michaelis-Menten !(#) = &! + (#

() − #) 

Wykoff !(#) = &! + exp	(( − )(#+1)"#) 
 
Tabel 3. 3-parameetrilised kõrguse-diameetri funktsioonid (Mehtätalo & Sergio, 2015). 
Lühendid: H- kõrgus (m), D- diameeter (cm), BH- 1,3 (m) (rinnaskõrgus), a, b, c- 
parameetrid 

Funktsiooni nimi Valem 
3-parameetriga funktsioonid  
Prodan !(#) = &! + #!

(#! + )# + 0 
Logistic !(#) = &! + (

1 + ) 	exp(−0#) 
Chapman-Richards !(#) = &! + ((1 − exp(−)#))% 
Weibull !(#) = &! + ((1 − exp	(−)#%)) 
Gomperz !(#) = &! + ( 	exp(−) exp(−0#)) 
Sibbesen !(#) = &! + (#$&!" 
Korf !(#) = &! + (	exp	(−)#"%) 
Ratkowsky !(#) = &! + (	exp	 1 −)

# + 02 
Hossfeld IV !(#) = &! + (

1 + 1
)#%

 

 

Praktikas kasutatakse ka Padari (1999) männi kõrguskõverat lehiste kõrguskasvu 

prognoosimiseks diameetri kaudu. Käesolevas töös testiti olemasolevatele parameetritele 

tuginedes lehiste andmeil kõrguskõverate sobivust. Padari (1999) kõrguskõver: ! = 1,3 +

' ∙ ) !
!"#*

$
, kus H- kõrgus (m), D- puu diameeter (cm), a, b, c- kõrguskõvera parameetrid 

vastavalt puuliigile. 

 

Seega igale kõrgusekõverale leiti lehiste andmeil vastava mudeli parameetrid. Mudeli 

headuse hindamiseks kasutati Akaike (AIC-Akaike Information Criteria) ja tõepära 

logaritmi (Loglik) statistikuid. Akaike (AIC) on informatsioonikriteerium mudelite tõhususe 

võrdlemise vahend (Remm et al, 2012), mis hindab mudeli kaotatud teabe hulka. Mida 
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vähem informatsiooni mudel kaotab, seda väiksem on Akaike väärtus ja parem on mudel.  

Logaritmiline tõepära (Loglik) ehk tõepära logaritm on nullhüpoteesi ja sisuka hüpoteesi 

kehtivuse tõepära suhe, mida kasutatakse logaritmitud kujul. Tõepärasuhet saab väljendada 

ka logaritmitud tõepärade ehk log-tõepärade (Loglik) vahena (Remm et al., 2012). Mida 

väiksem on Loglik absoluutväärtuse poolest, seda parem on lähend ehk sobivus. 

Tõepärasuhe võimaldab otsustada, kas parameetri(te) lisamine parandas mudelit. 

  



  12 

2. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Puistute takseerandmed 
 

Järvselja lehiste ringproovitükkidelt (9) ja vanadelt katsealadelt (8) mõõdeti kokku 1393 

elusa puu diameetrid, kusjuures mõõdetud puudest 741 olid lehised ja 182 lehisel mõõdeti 

ka kõrgused (mudelpuud). Igale proovialale arvutati esmalt takseertunnused (tabel 4), et 

saada ülevaade iga ala kohta. Lisas 1 on toodud võrdluseks 2014. aasta andmeil arvutatud 

takseertunnused.  

 

Ringproovitükkidest suurima tagavaraga (664,9 tm/ha kogutagavara; 540,4 tm/ha lehisel) 

puistu on proovitükk JS035-31 ning väikseima tagavaraga proovitükid JS105-9 (103,7 tm/ha 

lehisel) ja JS050-15 (120,5 tm/ha lehisel). Lehiste takseerkeskmised diameetrid jäävad 

vahemikku 22,0 kuni 37,6 (cm) ning keskmised kõrgused vahemikku 19,1 kuni 33,0 (m). 

Ringproovitükkide lehise puude arv võrreldes 2014. aastaga on kõige enam vähenenud 

ringproovitükil JS062-42 (36 tk vähem), ringproovitükil JS279-7 on 12 lehist vähem. 

Ringproovitükil JS045-19 on lehiste arv jäänud samaks. Ülejäänud ringproovitükkidel on 

lehiste arv vähenenud 1-4 puu võrra. Sellega seoses on ka langenud lehiste arv hektaril, v.a 

ringproovitükil JS045-19, kus lehiste arv on jäänud samaks. Lehiste rinnaspindalad 

proovitükkidel jäävad vahemikku -8,8...3,5. Rinnaspindala kasvas kõige enam 

ringproovitükil JS323-43 ja vähenes proovitükil JS062-42. Lehiste keskmine diameetri kasv 

jäi vahemikku 1,5...4,2 (cm), olles suurim proovitükil JS062-42 ja madalaim proovitükil 

JS274-14. Lehiste keskmised kõrguskasvud jäid vahemikku 2,5...4,2 (m), suurim 

kõrguskasv oli proovitükil JS062-42 ja madalaim proovitükil JS279-7. Lehiste keskmine 

tagavara kasv hektaril jäi vahemikku -64,3...76,1 (tm/ha), suurim tagavara kasv oli 

proovitükil JS323-43 ja madalaim proovitükil JS062-42. 
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Tabel 4. 2019/2020 Lehiste takseertunnuste tulemused proovitükkide järgi. PrtNr- proovitüki number, prt- proovitükk, LH- lehis, LH N- lehiseid 
hektaril, N- puid proovitükil, LH G- lehise rinnaspindala ha, G- rinnaspindala ha, LH D- lehise ruutkeskmine diameeter, LH H- lehise keskmine 
kõrgus, M- tagavara ha, LH M- lehise tagavara ha. 

PrtNr Puid 
prt'l 

LH puude 
arv prt 

LH N 
(tk/ha) 

N 
tk/ha 

LH G 
(m2) 

G (m2) LH 
D(cm) 

LH 
H(m) 

M 
(tm/ha) 

LH M 
(tm/ha) 

Ringproovitükid 

JS062-42 73 61 311 372 34,6 38,8 37,6 33,0 555,7 494,6 
JS323-43 62 36 286 493 30,2 40,5 36,7 31,0 541,6 412,6 
JS105-9 109 26 207 867 10,2 24,0 25,0 21,4 229,9 103,7 
JS160-6 62 45 637 877 31,2 36,7 25,0 24,4 410,6 351,4 
JS279-7 54 44 622 764 26,6 29,7 23,3 25,8 349,7 314,8 
JS035-31 67 40 566 948 40,1 51,0 30,0 30,1 664,9 540,4 
JS045-19 78 23 183 621 18,1 42,0 35,5 28,0 500,1 229,1 
JS274-14 69 48 382 549 33,5 41,9 33,4 32,1 584,6 471,3 
JS050-15 39 24 340 552 13,0 16,3 22,0 19,1 147,8 120,5 

Vanad katsealad 
JS017-15 76 76 271 271 36,3 36,3 41,2 38,3 590,7 590,7 

JS043-9 22 22 220 220 55,9 55,9 56,9 34,2 817,7 817,7 

JS045-18 52 26 295 591 32,6 44,8 37,5 32,6 615,3 467,0 

JS263-5 82 50 515 845 41,7 47,0 32,1 30,5 625,7 572,3 

JS273-14 129 49 500 1316 42,3 54,8 32,8 31,4 727,1 582,2 

JS286-18 37 37 712 712 55,0 55,0 31,4 28,4 695,7 695,7 

JS304-7 205 74 493 1367 52,8 70,0 36,9 34,9 1015,9 802,4 

JS308-12 177 60 600 1770 45,1 53,2 31,0 26,2 600,4 536,5 
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Tabelis 4 on esitatud ka vanade katsealade mõõtmisandmeil arvutatud takseertunnused alade 

kaupa. Suurim lehise tagavara on katsealal JS043-9 (817,7 tm/ha) ning väikseim alal JS045-

18 (467,0 tm/ha). Takseerkeskmine diameeter lehistel jääb vahemikku 31,0 kuni 56,9 cm 

ning keskmine kõrgus on vahemikus 26,2 kuni 38,3 meetrit. Vanade katsealade lehise puude 

arv võrreldes 2014. aastaga on kõige enam vähenenud alal  JS017-15 (14 tk vähem).  Alade 

JS043-9, JS045-18, JS308-12  on lehiste arv jäänud samaks. Ülejäänud aladel on lehiste arv 

vähenenud 1-5 puu võrra. Lehiste rinnaspindalad aladel jäävad vahemikku 2,3...4,8. 

Rinnaspindala kasvas kõige enam JS043-9 ja oli madalaim JS304-7. Lehiste keskmine 

diameetri kasv jäi vahemikku -0,6...4,2 (cm), olles väikseim alal JS304-7 ja suurim JS043-

9. Lehiste keskmised kõrguskasvud jäid vahemikku -1,1...3,8 (m), madalaim kõrguskasv oli 

proovitükil JS286-18 ja suurim proovitükil JS017-15. Lehiste keskmine tagavara kasv 

hektaril jäi vahemikku 9,6...114,8 (tm/ha), suurim tagavara kasv oli proovitükil JS017-15 ja 

madalaim proovitükil JS045-18. 

 

Üldiselt on lehiste tagavara viie aastaga suurenenud vahemikus 9,6 (JS017-15) kuni 114,8 

tm/ha (JS045-18) , rinnaspindala keskmine muut 3,1 (min -8,8; max 10,4), diameetri 

keskmine muut 1,8 cm (min -0,6 cm; max 4,2 cm), keskmine kõrguse muut 2,2 m (min -1,1 

m; max 4,2 m). Negatiivne muut on selgitatav proovialal tehtud raiega, mistõttu puistu on 

hõredam ning seetõttu tuleb näiteks arvutatud puistu keskmine diameeter 2019. aasta 

mõõtmiste andmeil 0,5 cm väiksem kui eelmisel 2014. aasta mõõtmisel. 

 

3.2. 2-parameetrilised kõrguskõverad 
 

Töös arvutati seitsme 2-parameetrilise kõrguskõvera järgi lehiste andmeil mudelite 

parameetrid (tabel 5). Lisaks on lisas 2 välja toodud kõigi 2-parameetriliste kõrguskõverate 

lehiste mudelpuude andmeil, et saaks ülevaate, kuidas vastav mudel käitub üksikutel aladel, 

väheste andmete korral. Nagu lisas 2 toodud jooniselt on näha, siis enamus mudeleid ei 

lähenda hästi ning kõrguse prognoos on väga suure veaga. Tabelis 5 on välja toodud 

algandmeil arvutatud 2-parameetrilise mudeli headuse hinnangud üle kõikide alade. Parima 

tulemuse andis Meyeri mudel, kuna madalaim AIC on vastavalt 807,0855 ja Loglik -

400,5427.  
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Tabel 5. 2-parameetriliste funktsioonide parameetrid ja mudeli headuse hinnangud üle 
kõikide alade. Lühendid: AIC- Akaike, Loglik- tõepärasuhte statistik.  

Mudel 
Parameetrid 

AIC Loglik 
a b 

Näslund 1,3453 0,1483 807,6118 -400,8059 

Curtis 43,2586 12,7941 808,442 -401,221 

Schumacher 41,7481 12,9257 808,6433 -401,3217 
Meyer 54,3400 0,02075 807,0855 -400,5427 

Power 6,3729 0,4204 810,0432 -402,0216 

Michaelis-
Menten 48,8461 25,1264 807,3512 -400,6756 
Wykoff 3,7317 -12,9257 808,3949 -401,1975 

 

Joonisel 2 on mudelpuude andmeteile lähendatud kõiki 2-parameetrilisi kõrguskõveraid. 

Esmapilgul tunduvad, kõik mudelid suhteliselt hästi läbivat punktiparve, kuid tuginedes AIC 

väärtusele saame väita, et sobivaim oleks Meyeri kõrguskõver lehiste kõrguse 

prognoosimiseks. Joonise 2 järgi on näha, et Meyeri kõrguskõvera mudel hindab alates 10 

(m) kuni 30 (m) mudelpuude tegelike kõrgusi teistest madalamaks. Alates 30 (m) hindab 

mudelpuude kõrgusi teistest kõrgemaks. Michaelis- Menteni ja Näslundi mudelpuude 

prognoosid ühtlustuvad alates 20 (m). Curtise, Schumacheri, Poweri ja Wykoffi mudelpuude 

prognoosid on 20-30 (m) kõrgusel üsna sarnased. Poweri kõrguse kõver prognoos on kuni 

20 (m) ja alates 32 (m) kõrguselt teistest v.a Meyeri mudeli prognoosist kõrgem.  

 

 
Joonis 2. Kõikide alade 2-parameetrilised kõrguskõverad  
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Joonis 3. Kõikide alade 2-parameetriliste mudelite järgi prognoosijääkide graafikud 

 

Joonisel 3 on esitatud ka 2-parameetriliste kõrgusmudelite prognoosijääkide graafikud, mille 

järgi on võimalik hinnata mudeli prognoosiheadust erinevate diameetriväärtuste korra. 

Tabeli horisontaalteljel on toodud diameetri väärtused ning vertikaalteljel prognoosijäägid. 

Peenemad vertikaalsed jooned näitavad mudeli usaldusvahemikku ja paksud vertikaalsed 

jooned näitavad mudeli 95% usaldusvahemikku. Paksud horisontaalsed jooned, mis ei ületa 
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vertikaaljoonel väärtust 0, on tähistatud punasega. Hea mudeli korral on prognoosijäägid 

hajusalt horisontalväärtuse 0- ümber (Mehtätalo & Sergio, 2015). Joonisel 3 on näha, et 

Näslundi, Schumacheri, Poweri ja Michael-Menteni prognoosijääkie graafikutel diameetri 

kasvades mudeli 95% usaldusvahemik püsib 0 lähedal, suurem kukkumine toimub 41 (cm) 

juures, kus prognoosijäägi viga muutub suuremaks. Curtise mudel prognoosib teistest 

mudelitest 95% usaldusvahemikku võrreldes eelmiste mudelitega kõrgemaks. Wykoffi 

mudeli 95% usaldusvahemik püsib 0 lähedal kuni diameetrini 35 (cm). Alates 38 (cm) 

prognoosijäägi viga suureneb ja alates 41 (cm) paksud horisontaalsed jooned ei ületa 

vertikaaljoonel väärtust 0, vaid on miinuses. Meyeri mudel 95% usaldusvahemik on kuni 28 

(cm) negatiivsed, paksud horisontaalsed jooned ei ületa vertikaaljoonel väärtust 0, vaid on 

miinuses. Seejärel ühtlustub 95% usaldusvahemik, kuid 61 (cm) juures tõuseb 95% 

usaldusvahemik taas vertikaaljoonest välja.  

 

3.3. 3-parameetrilised kõrguskõverad 
 

Töös arvutati üheksa 3-parameetrilise kõrguskõvera järgi lehiste andmeil mudelite 

parameetrid, mis on esitatud tabelis 6. Lisas 3 on välja toodud kõigi 3-parameetriliste 

kõrguskõverate graafikud proovitükkide andmeil. 
 

Tabel 6. 3-parameetriliste funktsioonide parameetrid ja mudeli headuse hinnangud üle 
kõikide alade. Lühendid: AIC- Akaike, Loglik- tõepärasuhte statistik 

Mudel 
Parameetrid 

AIC Loglik 
a b c 

Prodan 7,3881 0,0995 0,0258 706,5593 -348,2796 

Logistic 54,3400 2,0506 0,0232 807,7129 -399,8564 
Chapman-Richards 37,0901 0,0400 0,8906 808,7951 -400,3975 

Weibull 54,3400 0,0834 0,6181 808,8756 -400,4378 
Gomperz 54,3400 1,1630 0,0170 808,0965 -400,0483 

Sibbesen 0,5000 2,1659 0,1808 811,3578 -400,6789 

Korf 54,3400 6,0594 0,6397 809,6382 -400,8191 
Ratkowsky 45,3478 18,2090 5,0000 809,2467 -400,6233 

HossfeldIV 54,3400 0,0550 0,8803 809,3111 -400,6556 
 

Tabelis 6 on välja toodud algandmeil arvutatud 3-parameetrilise mudeli headuse hinnangud 

üle kõikide alade. Parima tulemuse andis Prodani mudel. Mudel, mille AIC on vastavalt 

706,5593 ja Loglik -348,2796.  
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Joonisel 4 on mudelpuude andmetelelähendatud kõiki 3-parameetrilised kõrguskõveraid. 

mis on lähendatud vastavalt algandmeil arvutatud parameetritele. Joonise 4 järgi on näha, et 

Prodani kõrguskõvera mudel prognoosib kuni 25 (m) kõrguseni mudelpuude kõrgusi teistest 

madalamaks, seejärel ühtlustub teistega ja alates 33 (m) kõrguselt prognoosib kõrgusi 

taaskord madalamaks. Logistic kõrguskõvera mudel alustab prognoosimist 19 (m) kõrguselt. 

Ühtlustub teiste mudelite prognoosidega alates 25 (m) kõrguselt. Alates 35 (m) kõrguselt 

prognoosib teistest mudelitest kõrgemaks. Gomperz kõrguskõvera mudel alustab 

prognoosimist 18 (m) kõrguselt. Ühtlustub teiste mudelite prognoosidega alates 25 (m) 

kõrguselt. Alates 35 (m) kõrguselt prognoosib teistest (v.a Logistic) mudelist kõrgemaks. 

Chapman-Richards, Weibull, Sibbesen, Kord, Ratowsky mudelite kõrguste prognoosid on 

üsna sarnased, suuremad erinevused algavad alates 33 (m) kõrguselt. Hoss IV mudeli 

prognoositav kõrguskõver on alates 18 (m) kõrguselt kuni 37 (m) kõrguseni teistest 

mudelitest kõrgema prognoosiga.   

 

Joonis 4. Kõikide alade 3-parameetrilised kõrguskõverad 
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Joonis 5. Kõikide alade 3-parameetriliste mudelite järgi prognoosijääkide graafikud 
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Joonisel 5 on näha, et Champan-Richardsi, Weibulli, Gompereze, Sibbeseni, Ratkowski 

mudelite suurem prognoosijäägi viga on 41 (cm) juures. Ülejäänud diameetrite juures püsib 

95% usaldusvahemik 0 lähedal. Korfi mudeli prognoosijäägi viga 41 (cm) juures on 

eelmainitust väiksem. Hossfeld IV prognoosijääk on kuni diameetri 47 (cm-) 95% 

usaldusvahemiku 0 lähedale. Alates 62 (cm) diameetri juures 95% usaldusvahemik ei ületa 

vertikaaljoonel väärtust 0. Logisticu mudeli suuremad prognoosijäägi vead on 18 (cm),  41 

(cm) ja 62 (cm) juures. Ülejäänud diameetrite juures püsib 95% usaldusvahemik 0 lähedal. 

Prodani mudeli suuremad prognoosijäägi vead on 18 (cm) ja 41 (cm) juures. Ülejäänud 

diameetrite juures püsib 95% usaldusvahemik 0 lähedal. Lisas 2 on välja toodud 

kõrguskõverate mudelid katsealade ja proovitükkide kaupa, kus on näha, et andmete 

vähesuse tõttu võib olla Prodani mudelil tekkinud kõrguste prognoosimisel viga. 

 

3.4. Padari kõrguskõver 
 

Töös kasutatud Alla Padari (Padari 1999) kõrguskasvu prognoosimiseks männi, kuuse ja 

kase mudeli parameetrid on välja toodud tabelis 7. Testitud kolme puuliigi kõrguskõvera 

alahindavad lehiste kõrguskasvu nagu näha on ka joonisel 5. Tuginedes tabelis 7 toodud AIC 

väärtusele, siis neist sobivaim oleks küll männi kõrguskõver ka lehistele.  

 

Tabel 7. Padari (1999) funktsioonide parameetrid ja mudeli headuse hinnangud üle kõikide 
alade. Lühendid: AIC- Akaike, Loglik- tõepärasuhte statisik 

 

 

 

 

 

 

Joonisel 6 on näha kõikide alade Padari mudelpuude kõrguskõverad, mis on lähendatud 

vastavalt algandmeil arvutatud parameetritele. Kase kõrguskõvera mudel prognoosib kuni 

20 (m) kõrguseni mudelpuude kõrgusi teistest kõrgemaks, seejärel ühtlustub teistega ja 

alates 22 (m) kõrguselt prognoosib kõrgusi madalamaks. Männi kõrguskõvera mudel 

prognoosib kuni 20 (m) kõrguseni mudelpuude kõrgusi teistest madalamaks, seejärel 

ühtlustub ja alates 22 (m) kõrguselt prognoosib suuremalt mudelpuude kõrgusi. Männi 

Puuliik 
Parameetrid AIC Loglik  

a b c    

Mänd 32,7621 1,1 9,9241 -154,0509 80,0254  

Kuusk 37,22351 1,3 10,858 -154,1329 80,0664  

Kask 31,9851 8 1,4625 -155,9271 80,9635  
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kõrguskõver ühtlustub kuuse ja kase mudeliga kõrguse vahemikus 20-22 (m). Ülejäänud 

vahemikus asub kuuse ja kase vahel.   

 

 
Joonis 6. Kõikide alade Padari (1999) kõrguskõverad.  

 

Joonisel 7 on esitatud kõikide alade 3-parameetriliste kõrgusmudelite prognoosjääkide 

graafikud. Joonisel 7 on näha, et Padari männi, kuuse ja kase prognoosijääkide graafikud on 

negatiivsed, kus 95% usaldusvahemiku horisontaalsed jooned ei ületa vertikaaljoonel 

väärtust 0, mis tähendab, et mudelid prognoosivad lehiste kõrguskasvu tegelikust 

madalamaks. Diameetri suurenedes enamasti suureneb ka prognoositava kõrguse viga. 

Padari kõrguskõverad, kus kasutati männi, kuuse ja kase parameetreid hindasid 

lehisepuistute kõrgusi tegelikkusest madalamaks. Padari prognoosijääkide graafikute 95% 

usaldusvahemikud jäid kõikidel katsealadel ja proovitükkidel miinusesse, mis tähendab, et 

suure tõenäosusega hindab mudel puistu kõrgust vähemalt 5 meetrit tegelikkusest 

madalamaks. 
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Joonis 7. Kõikide alade Padari mudelite järgi prognoosijääkide graafikud 

 

Saadud tulemustele tuginedes, saab öelda, et 2-parameetiliste kõrguskõverate mudelite seast 

on kõige paremini lähendatav Meyeri mudel, mille AIC ja Loglik statistikute tulemused olid 

kõige madalamate väärtustega. Meyeri mudel aga ei arvesta, et teatud kõrguselt lõpeb puu 

kasv füsioloogiliselt ja suureneb vaid diameeter. 3-parameetriliste mudelite seast AIC ja 

Loglik statistikute tulemused olid madalaimad Prodani funktsiooni. Prodani mudeli AIC ja 

Loglik olid madalaimad testitud mudelitest. Üldiselt eelistatakse mudeleid, millel on vähem 

parameetreid st 2-parameetrilist 3- parameetrilisele, kuna suurem parameetri arv, teeb 

mudeli ebastabiilsemaks. Sellele on viidanud ka mitmed teised autorid oma töödes (Mängel, 

2000; Padari 1999; Mehtätalo & Sergio, 2015). Tarmu jt (2020) toovad oma uurimistöös 

välja ja kinnitavad olemasolevat teadmist metsade kasvu modelleerimisel, et vajalik on 

mõista kõiki protsesse (harvendus sh looduslik või mittelooduslik, puistu dünaamika jm), 

mis võib mõjutada puude või metsa kasvu. Sealhulgas on oluline olemasolevatele 

mõõtmisandmetele tuginedes testida ja leida sobivaim üksikpuu mudel kõrguse 

prognoosimiseks, kuna olemasolevad ja kasutatavad meetodid annavad liiga suure 

veahinnangu.  
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KOKKUVÕTE  
 

Bakalaureusetöös testiti ja võrreldi kõrguskõveraid lehiste mudelpuude andmeil, mis koguti 

Järvseljalt välitööde käigus 2019/2020. aastal. Koguti andmete töötlemiseks kasutati 

vabavara R, kus kõrgus-diameetri mudelite testimiseks kasutades paketti lmfor. Kokku 

analüüsiti 17 kõrguskõverat, millest kaheksa olid 2-parameetrilised ja üheksa 3-

parameetrilist mudelit Järvselja lehisepuistute andmeil. Kuna Eestis lehiste jaoks ei ole eraldi 

kõrguskõverat, siis on oluline erinevate mudelite testimine ja leidmine siinsetesse 

kasvutingimustesse, sest kasutatavad mudelid hindavad puude kõrgust alla. Iga mudeli 

headuse hindamiseks kasutati AIC ja Loglik statistikuid.  

 

Töös testitud mudelite analüüsist selgus, et 2-parameetiliste kõrguskõverate mudelite seast 

on kõige sobivaim Meyeri funktsioon, kuna AIC ja Loglik statistikute tulemused olid kõige 

madalamate väärtustega ning 3-parameetriliste mudelitest sobivaim Prodani mudel. Lisaks 

võrreldi ka Padari kõrguskõveraid ning selgus, et kõik mudelid (männi, kase, kuuse 

parameetrite järgi) hindasid lehisepuude kõrgusi tegelikust palju madalamaks, vahemikus 

5…15 meetrit. 

 

Töö tulemusena saab väita, et kasutatud mudelitest kõige sobivaim lehisepuistute kõrguste 

prognoosimiseks on Prodani mudel. Samas töös kasutatavate puistute takseerandmete põhjal 

võib öelda, et mudelite prognoosivead on küllaltki suured ja mudelite paremateks 

tulemusteks on vaja proovialadelt andmeid juurde mõõta.  

 

Tuginedes senistele teadmistele tuleks eelistada mudelit, millel on vähem parameetreid, 

kuna suurema parameetrite arvuga on mudel ebastabiilsem. Kindlasti tuleks metsade kasvu 

modelleerimisel saada aru ja mõista kõiki protsesse, mis võib mõjutada puude või metsa 

kasvu. Kuna olemasolevad ja kasutatavad meetodid annavad liiga suure veahinnangu, siis 

tuleks praktikas jätkata andmete kogumisega (suurendada valimi mahtu) ning testida nii 

Prodani kui ka Mayeri kõrguskõveraid lisaks Järvselja lehise andemetele veel mujalt 

kogutud lehiste andmeil. 

  



  24 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

Aastaraamat Mets. (2018). Tartu: OÜ Paar. /Keskkonnaagentuur. 297 lk. Eesti Loodusuurijate 
Selts. Tartu: 23-33. 

Dubolazov, E. (2014). Lehiste kasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. 
(Magistritöö). Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut. Tartu. 57 lk. 

Ekö, P.M., Larsson-Stern, M., Albrektson, A. (2004). Growth and yield of hybrid larch (Larix x 
eurolepis A. Henry) in Southern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 19: 320-
328. 

Erik, Ü. (2012). Eurojaapani lehis – kõige kiirekasvulisem okaspuu Eestis. 
http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_mets/index.php?id=288&id_a=1303&src=loe 
(28.03.2020). 

ForMIS. (2020). Ühe Riigi Mudelid (233). Forest Modeling Information System (ForMIS). 
https://formis.emu.ee/formod/?do=listofsingcount&country=233 (kuupäev) (01.05.2020). 

Jansone, B., Skrastins, K., Kapostins, R., Rācenis, E., Jansone, L. (2018). Potential of hybrid 
larch (Larix x eurolepis) in forest regeneration in Latvia. In Proceeding: International 
Multidisciplinary Scientific GeoConference (Sofia, Bulgaria), 1.5 (18): 741-748. 

Kajaste, T. (2013). Siberi lehise (Larix sibirica Ledeb.) kasvukäik Aidu karjääris ja kliimaanalüüs. 
(Magistritöö) Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut. Tartu. 78 lk. 

Kasesalu, H. (15.07.2014). Märkmed. 

Kasesalu, H. (2002). Eestis kasvab võimsaid Lehispuistuid. - Eesti Mets. Nr 3: 27-30. 

Kasesalu, H., Kiviste A. 2001. The KuriI Larch (Larix gmelinii var. japonica (Reg el) PiIger) at 
JarvseIja. Ballic Foresly: 7(1): 59-66. 

Kiviste, A. (2007). Matemaatiline statistika MS Exceli keskkonnas. Tartu: Greif, 86 lk.  

Kiviste, A., Hordo, M., Kangur, A., Kardakov, A., Laarmann, D., Lilleleht, A., Metslaid, S. 
332(2015). Monitoring and modeling of forest ecosystems: the Estonian Network of Forest 
Research Plots. – Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 62, 26–38. 

Laanesoo, R. (2017). Looduslikult uuenenud noorendike üldistatud kõrguskõverate analüüs 
Järvselja püsikatsealade mõõtmisandmetel. (Bakalaureusetöö). Eesti Maaülikooli metsandus- 
ja maaehitusinstituut. Tartu. 45 lk. 

Laarmann, D., Kiviste, A., Sims, A. (2015). Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku 
kordusmõõtmine. https://www.kik.ee/sites/default/files/uuringud/lopparuanne2015.pdf 
(20.03.2020). 

Mehtätalo, L. (2019). Functions for Forest Biometrics in R. https://cran.r-
project.org/web/packages/lmfor/lmfor.pdf (14.03.2020). 

Mehtätalo, L., Sergio, M. (2015). Modeling height-diameter curves for prediction. 24 lk. 

Metsa korraldamise juhend. (2009). Vastu võetud Vastu võetud 16.01.2009 nr 2. Jõustumine 
26.01.2009. 

Mängel, M. (2000). Puu kõrguse ja diameetri vahelise seose modelleerimine proovitükkide andmeil. 
(Magistritöö) Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut. Tartu. 74 lk. 

Padari, A. (1999). Kasvava metsa hindamisest. Sortimendid ja rikked. – EPMÜ 
Metsandusteaduskonna toimetised. Nr 32, lk 37–43. 

Paves, H. (2004). Lehis: metsa ja pargipuu. Tartu: OÜ Vali Press. 160 lk. 



  25 

R Development Core Team. (2020). R: a language and environment for statistical computing. R 
foundation for statistical computing, Vienna, Austria. http://www.r-project.org (26.02.2020). 

Redko, G., Mälkönen, E. (2005). The Lintula larch forest. Scandinavian Journal of Forest Research, 
20: 252-282. 

Remm, K., Remm, J., Kaasik, A. (2012). Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs. Õpik-
käsiraamat. Tartu, 442 lk. 

Sims A., Kiviste A. (2014). Statistiline analüüs R keskkonnas metsanduslike näidetega. Tartu, 64 lk. 

SMI. (2018). Statistilise metsainventeerimise arvutusmetoodiline juhend. 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/smi_arvutusmetoodiline_juhend_2018
.pdf (20.03.2020). 

Tarmu, T., Laarmann, D., Kiviste, A. (2020). Mean height or dominant height – what to prefer for 
modelling the site index in Estonian forests? – Foresty studies | Metsanduslikud Uurimused 
72, 00-00. 

 
  



  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 
  



  27 

Lisa 1. 2014 aasta takseertunnused 
 
Tabel 1. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna lehisepuistute takseerandmed 2014. aasta mõõtmistelt. 
 

PrtNr 
Puid 
prt'l 

LH 
puude 
arv prt 

LH N 
(tk/ha) 

N 
tk/ha 

LH G 
(m2) G (m2) 

LH 
D(cm) 

LH 
H(m) 

M 
(tm/ha) 

LH M 
(tm/ha) 

Ringproovitükid 
JS062-42 114 97 494 581 43.4 48.2 33.4 29.0 621.0 558.9 
JS323-43 63 37 294 501 27.2 37.0 34.3 27.6 449.5 336.5 
JS105-9 114 28 223 907 9.3 20.1 23.1 18.4 173.0 83.7 
JS160-6 66 49 693 934 28.4 33.2 22.8 20.3 319.6 278.4 
JS279-7 82 56 792 1160 27.0 34.5 20.8 23.3 374.8 297.4 
JS035-31 70 43 608 990 38.8 48.3 28.5 26.6 571.0 469.1 
JS045-19 70 23 183 557 16.6 36.8 34.0 24.6 397.0 189.1 
JS274-14 69 49 390 549 31.5 38.5 32.1 29.6 501.8 411.7 
JS050-15 40 27 382 566 11.4 13.4 19.5 16.1 107.4 94.1 
Vanad proovitükid 
JS017-15 90 90 321 321 39.1 39.1 39.4 34.5 581.1 581.1 
JS043-9 23 22 220 230 51.1 53.3 54.4 34.6 786.5 754.4 
JS045-18 47 26 295 534 26.6 37.0 33.8 29.9 477.6 352.2 
JS263-5 55 50 515 567 39.2 40.2 31.1 30.4 541.1 529.1 
JS273-14 122 48 490 1245 38.7 49.6 31.7 31.1 664.7 529.5 
JS286-18 36 36 692 692 51.1 51.1 30.6 29.5 666.6 666.6 
JS304-7 127 69 460 847 50.7 61.7 37.5 31.9 837.3 713.0 
JS308-12 60 60 600 600 42.8 42.8 30.1 26.3 508.2 508.2 
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Lisa 2. 2-parameetriliste kõrgus-diameetri mudelid proovitükkide kaupa 
 

 

 

 

 

Joonis 1. Vanade katsealade 2-parameetrilised kõrguskõverate mudelid 
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Joonis 2. Ringproovitükkide 2-parameetrilised kõrguskõverate mudelid 
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Lisa 3. 3-parameetriliste kõrgus-diameetri mudelid proovitükkide kaupa 
 

 

  

 

 

Joonis 1. Vanade katsealade 3-parameetrilised kõrguskõverate mudelid 
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Joonis 2. Ringproovitükkide 3-parameetrilised kõrguskõverate mudelid  
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