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Mis?

Põhjasubstraat



Põhjataimestik Põhjaloomastik



LiivamadaladKarid



• Baasteadus

– punktipõhiste teadmiste viimine suurematele 

ruumiskaaladele

– makroökoloogia

• Rakenduslikud vajadused

– looduskaitsealad

– keskkonnamõju hindamine

– (nafta) reostuse tõrje

– merealade ruumiline planeerimine

• Seadused

– EL Loodusdirektiiv

– EL Merestrateegia Raamdirektiiv

Miks?



Kuidas?

Lähiuuring

Merepõhjale lähenetakse füüsiliselt, 

et saada otsene visuaalne kirjeldus 

või biomassiproov

Kaugseire

Distantsilt salvestatakse akustiline 

või optiline signaal, mis kirjeldab 

merepõhja omadusi





Sõltuv muutuja

substraadi või elustiku 

punktandmed

Sõltumatud muutujad

kaugseire andmekihid

Matemaatiline 

mudel

Mudelennustus

substraadi või elustiku 

pindandmed

Mudelist saadav 

lisainfo

• sõltumatute 

muutujate olulisus

• muutujatevahelise

seose kuju

• valideerimine

• Enimkasutatud mudelite tüübid: juhumets (random forest), võimendatud 

regressioonipuud (boosted regressioon trees), üldistatud aditiivsed 

mudelid (generalized additive models)





Põhjaelustiku andmebaas

• Projekti andmed

• Andmeanalüüs

• Modelleerimine

• Ruumiandmete talletamine

• Ruumiandmete ülevaade

• Ruumiarvutused

• Kaartide loomine

• Täiendavad andmed

• Andmete ülevaade

• Andmete jagamine

• Optilise kaugseire

andmete töötlus

PDS2000

• Sonariandmete 

töötlus



R

• Programmeerimiskeel ja tasuta tarkvarakeskkond eelkõige 
matemaatilisteks arvutusteks ja graafikute loomseks

• Rstudio - integreeritud arenduskeskkond (IDE) R keele 
kasutamiseks

• Väga suur hulk pakette üldisteks ja spetsiifilisteks 
ülesanneteks andmete töötluses, statistikas, matemaatilises 
modelleerimises, graafika loomises, GIS-analüüsis, 
tekstianalüüsis jne



Lähiuuring

• Põhjaammuti

• Sukeldumine

• Drop-kaamera

• ROV



Mitmekiireline sonar

• Reson SeaBat 7101-Flow

• 511 kiirt

• vaatenurk 150°

• sagedus 240 kHz

• sügavusvahemik 0.5–200 m



ArcGIS Spatial Analyst: Hillshade









ArcGIS Spatial Analyst: Slope









• Segmenteerimine (ArcGIS: Create Fishnet)

• Statistikute arvutamine segmentides (ArcGIS Spatial Analyst: Zonal

Statistics as Table)





Modelleerimine

Sonariga 

mõõdistamine
Sonariandmete analüüs

Sügavus Tagasihajumine

Nõlvakalle Konarlikkus

Proovid

Levikukaardid







Optiline kaugseire

• Satelliit

• Lennuk

• Droon



Optiline kaugseire põhjaelustiku liigirikkuse
kaardistamiseks



Kaugseire

• Spektromeeter CASI, 

370-1050 nm, 25 kanalit

• Lennuk, 2 km kõrguselt 

(IES, Läti)

• 12 × 13 km mosaiik, 

piksli suurus 1 m



Bioloogia

• 207 proovipunkti

• visuaalsed katvus-

hinnangud



r = 0.7 



Spektraalne 

mitmekesisus

Bioloogiline 

mitmekesisus

Spektraalse varieeruvuse hüpotees



Optiline kaugseire põhjaelupaikade kaardistamisel

• Satelliit: Sentinel-2

• Lennuk: 
– Maa-ameti ortofotod

– Maa-ameti lennuk + EMI spektromeeter

• Droon: DJI Phantom 4













Kappa = 0.997

Kappa = 0.979

Kappa = 0.985

Kappa = 0.958











Without remote sensing
r = 0.7

With remote sensing
r = 0.8



Akustilise ja optilise kaugseire ühendamine











Aitäh!


