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Maastikuökoloogia praktikum 

Rukkiräägu ja väike-kirjurähni elupaikade võrdlus Eestis 

Käesoleva praktilise töö eesmärgiks on leida, millised on rukkiräägu ja väike-kirjurähni elupaiga 

eelistused ja võrrelda neid omavahel. Praktikumitöö tulemusena esitage lühike kokkuvõte elupaiga 

eelistuste võrdlusest koos kaardi ja joonistega (2-3 lk). 

Andmed: CORINE 2012 maakatte1 andmed ja EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) lindude leiukohtade 

andmed2. 

Programmid: ArcMap, Statistica 

Programmeerimiskeel: Python 

Ettevalmistav töö 

1) Looge oma arvutisse C:\Users oma kataloogi töökataloog (mitte Deskdop-ile, ega ka 

võrgukettale), kuhu salvestage kõik antud praktikumi käigus tekkinud failid. Ärge kasutage 

kataloogi nimes tühikuid ega täpitähti! 

2)  Laadige endale arvutisse all algandmed aadressilt: http://taurus.gg.bg.ut.ee/evelyn/MO_prax  

Failid on kokku pakitud. Pakkige failid oma töökataloogis lahti.  

3) Avage ArcMap. Määrake kaardiakna projektsiooniks L-EST97 projektsioon (Estonia 1997 

Estonian National Grid) valides menüüst ViewData Frame Properties Coordinate 

System Projected Coordinate Systems National GridsEurope Estonia 1997 Estonian 

National Grid. Salvestage projekt oma töökataloogi FileSave. 

4) Lisage kaardivaatele eelnevalt allalaetud 

kaardikihid – III kategooria liikide leiukohad 

(III_kategooria_liigid_punkt.shp) ja CORINE 

maakatte kaart (CLC12_eesti.shp) vajutades 

Add data nuppu . Lisage CORINE 

maakattele õige sümboolika lyr-failist 

vajutades parempoolse hiireklõpsu 

CLC12_Eesti kihil ja valides 

PropertiesSymbologyImport.  

 

 

 

                                                           
1 CORINE Land Cover 2012 (CORINE maakatte) andmed on kogu Euroopa kohta vabalt alla laetavad aadressilt 
Euroopa Keskkonnaagentuuri kodulehelt. Antud töö jaoks on see eeltöö juba ära tehtud ja Eesti andmed 
Euroopa omadest välja lõigatud. 
2 Kaitstavate üksikobjektide andmekihti on võimalik alla laadida Keskkonnaregistri avalikust teenusest. Antud 
töö jaoks on see juba alla laetud. 

http://taurus.gg.bg.ut.ee/evelyn/MO_prax
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Sealt edasi vajutage Ava kataloog nuppu ning valige oma 

töökataloogist fail clc_legend.lyr. Määrake väärtuse väljaks 

(Value Field) ehk vljaks, mille alusel värvid erinevatele 

objektidele määratakse code_12 (code_12 on maakatte 

kood3) ja vajutage OK. Nüüd peaks teil Eesti maakate olema 

sobivates värvides.  

 

 

 

 

 

Rukkiräägu ja väike-kirjurähni leiukohtade eraldamine III kategooria liikide elupaikade failist 

1) Hetkel on III kategooria liikide tabelis kõik III kategooria liigid. Meil on vaja ainult väike-

kirjurähni ja rukkirääku. Selekteerige välja antud liikide punktid ja salvestage need eraldi 

punktikihina. Selle tegemiseks avage III kategooria liikide kihi atribuuditabel 

(III_kategooria_liigid_punkt) vajutades paremat hiireklõpsu kihi nimel ja valides Open 

Attribute Table. Tabelis valige Table Options 

Select by Attributes. Välja NIMI põhjal saate teha 

päringu, millega eristate tabelis kõik rukkiräägud.  

Valemi saate koostada kasutades nuppe ning välja 

NIMI kõigi väärtuste loendi saate vajutades nupule Get 

Unique Values. Kui olete selektsiooni teinud, siis peaks 

tabelis välja valitama 50 rukkiräägu leiukohta. 

Salvestage väljavalitud punktid eraldi shp-faili tehes 

parempoolse hiireklõpsu III kategooria liikide kihil ja 

valides DataExport Data. Pange failile sobiv nimi. 

2) Korrake eelmises etapis tehtut, et selekteerida välja 

väike-kirjurähni elupaigad ning salvestada need eraldi 

faili. 

3) Koostage Eesti kaart, kus on peal nii rukkiräägu kui ka 

väike-kirjurähni elupaigad. Muutke iga kihi värvid 

sobivaks vajutades parempoolset hiirenuppu vastaval 

kihil ja valides PropertiesSymsbology. Kaardi lõplikuks vormistamiseks kasutage 

kujundusvaadet (ViewLayout View). Seal lisage kaardile mõõtkava, põhjasuund ja legend 

(InsertScale Bar/Nort Arrow/Legend). Vaata Näidis 1. 

                                                           
3 Koodide tähendused leiate Exceli tabelist clc_legend. 



Maastikuökoloogia praktikum 2018 
PhD Evelyn Uuemaa 

 
Näidis 1. Rukkiräägu ja väike-kirjurähni elupaigad EELIS andmebaasi põhjal. 

 

Elupaikade maakatte tüübi tuvastamine 

Esmalt määrame ära, millisel maakatte tüübil lindude pesapaigad asuvad. Selleks kasutame ruumilist 

atribuutide ühendamist (Spatial join). 

1) Avage otsinguaken Search 

 ja leidke selle abil 

tööriist Spatial Join. Selle 

abil on võimalik ühendada 

elupaikade punktide 

atribuuttabeliga 

punktidele vastavate 

asukohtade maakatte 

atribuudid. Sisestage 

Target Features 

rukkiräägu leiukohtade 

kaardikiht, Join Features 

määrake Eesti maakatte 

kaardikiht, Output 

Feature Class määrake 

sobiv nimi (näiteks „rukkiraak_CLC) uuele failile ning 

ülejäänud parameetrid jätke need, mis programm 

vaikimis ette on andnud. Avage uue loodus kaardikihi 

atribuuditabel klõpsates parempoolset hiireklahvi 

kihi nimel ja valides Open Attribute Table. Tabelis 

peaks olema ühendatud rukkiräägu elupaiga tabeliga 

maakatte kaardkihi atribuutandmed. Leidke tabelis 

veerg nimega code_12, mis näitab maakatte tüüpi ja 
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koodide tähendused leiate failist clc_legend.xls 

(LABEL 3 on vastav maakatte klassifikatsioon). Tehke 

parempoolne hiireklõps code-12 veeru päisel ja 

valige menüüst Summarize. Selle tööriista abil saate 

teha veeru põhjal kokkuvõtteid teiste veergude 

kohta. Hetkel soovime teada, kui mitu punkti satub 

igasse maakatte tüüpi ja mis on nende keskmine 

pindala. Otsige välja Area_Ha ja märgige seal ära 

Average. Määrake tabelile nimi (näiteks 

rukkiraak_tabel.dbf) ja vajutage OK. Avage loodud 

tabel Excelis ja tehke selle põhjal aruandesse lühike 

ülevaade, milliseid maakatte tüüpe liik eelistab. 

 

 

 

2) Korrake eelmist töösammu väike-kirjurähni kohta ja leidke tema poolt eelistatud maakatte 

tüübid. Lisage ka need andmed aruandesse. 

Elupaikade maastiku keerukuse hindamine 

Elupaikade maastiku keerukuse hindamiseks on vajalik kõigepealt defineerida kui suurt piirkonda me 

elupaiga punkti (pesa) ümber vaatame ehk mis on meie maastik. Mitmetel linnuliikudel on kindlaks 

määratud nende tegevusala ulatus. Antud töös määrame lihtsuse mõttes vaadeldavaks alaks 1km 

raadiusega ringi ümber iga elupaiga punkti ja vaatleme maakatet selle ala sees. Selle ala eristamiseks 

peame kõige pealt tegema punktidele 1km raadiusega puhvrid ja need maakattest nö välja lõikama ja 

arvutama igale alale maastikuindeksid.  

Puhvrid on vajalik teha nii, et igale punktile elupaikade kihis luuakse puhver ja kirjutatakse see eraldi 

faili. Võimalik on valida tabelis ühekaupa iga rida ja teha sellest eraldi punktifail ning siis omakorda 

puhver, kuid see oleks väga tüütu. ArcMap-is on aga võimalik kasutada programmeerimiskeelt Python, 

millele ArcMap-il on ka eraldi arcpy moodul (library), millega saab teha kõiki samu töövõtteid, mis 

ArcMap-is tööriistu kasutades. Tööprotsessi kiirendamiseks kasutame väikest Pythoni script-i, mis teeb 

automaatselt igale objektile elupaiga failist puhvrid.  

1) Otsige oma töökataloogist üles fail nimega buffers.py. Avage see programmiga Notepad++ 

(parempoolne hiireklõps ja valige menüüst Notepad++). Vaata script üle ja proovi aru saada, 

mida see teeb. Lisaks sisesta vajalikud kataloogiteed ja failide nimed kohtadesse, kuhu on 

märgitud SISESTA ja salvesta fail. 

2) Ava ArcMap-is Python-i aken . Kopeeri Notepad-ist kogu kood ArcMap-i Python-i aknasse 

ja vajuta Enter. Vasakule poole hakkab Python kirjutama, mis scriptis oli palutud (kataloogide 

olemasolu kontrollid ja loodavate failide nimed ükshaaval ning paremale poole iga protsessi 
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peale kulunud aeg. Kokku 

peaks kogu protsess 

võtma umbes 5 minutit. 

Vahepeal ärge üritage 

midagi ArcMap-is ega 

Python-i aknas teha.  

 

 

 

 

3) Korrake eelmist kahte tööetappi väike-kirjurähni jaoks. Kokkuvõttes peaks teil tulemuseks 

olema kahes eraldi kataloogis puhvrid rukkiräägu ja väike-kirjurähni elupaiga punktide jaoks. 

4) Maakatte puhvritega 

välja lõikamiseks 

kasutame samuti scripti, 

et protsessi 

automatiseerida. Otsige 

oma töökataloogist üles 

fail clip.py. Tutvu script-i 

sisuga ja sisesta vajalikud 

andmed kohtades, kus on 

kirjas SISESTA. Kopeeri 

script ArcMap-is Python-i 

aknasse ja vajuta Enter. 

Kogu protsess peaks aega 

võtma umbes 5 minutit. 

 

5) Korrake kogu eelmises tööetapis läbi viidut väike-kirjurähni andmetega. Tulemuseks peaks teil 

olema kaks eraldi kataloogi, kus on mõlema liigi kohta eraldi failid maakasutusega nende 

elupaikade 1km raadiuses. 

6) Maastiku keerukuse hindamiseks kasutame ArcMap-i täiendit 

Patch Analyst4. ArcMapis peaks teil menüüribal olema eraldi 

menüü Patch Analyst. Kui seda ei ole, siis peate selle sinna ise 

lisama valides menüüst CustomizeCustomize 

ModeCommands. Kerige vasakpoolses paneelis alla ja valige 

[Menus] ja seejärel leidke parempoolsest paneelist Patch 

Analyst. Sikutage see hiirega ArcMap-i menüüribasse.  

 

7) Maastikuindeksite arvutamiseks valige menüüst Patch AnalystSpatial Statistics. Sealt on 

võimalik valida, mis kihile te arvutate ja milline veerg on maakatte tüüp (Class) ning kas 

analüüsitakse kogu maastiku (Landscape) või ainult ühe maakatte tüübi (Class) tasandil. Samuti 

                                                           
4 Programmi saab tasuta alla laadida  aadressilt: 
http://www.cnfer.on.ca/SEP/patchanalyst/Patch5_2_Install.htm   

http://www.cnfer.on.ca/SEP/patchanalyst/Patch5_2_Install.htm
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tuleb sisestada väljundfaili nimi ja 

valida arvutatavad indeksid5. 

Vaikimisi on kõik indeksid valitud. 

Põhimõtteliselt peaks ühekaupa 

kõik vajalikud läbi käima ja 

indeksid arvutama, mida me aja 

kokkuhoiu mõttes tegema ei 

hakka.  

 

 

 

 

 

 

Protsessi automatiseerimiseks on võimalik 

Patch Analyst-is luua batch-faile (pa-

laiendiga) valides menüüst Patch 

AnalystSet and Run Batch Processes. 

Sisuliselt on tegemist tekstifailiga, milles on 

loetletud üles kõik failid, millele soovitakse 

maastikumeetrikat arvutada ja indeksid, 

mida soovitakse arvutada. Töö kiirendamiseks on Teie jaoks batch-fail juba valmis tehtud. Failis 

on vaja ainult ära vahetada kataloogitee. Otsige oma töökataloogis üles fail nimega 

rukkiraak.pa ja avage see Notepad++-s (parempoolne hiireklõps faili nimel pakub Notepad++ 

valikut). Kasutage Replace funktsiooni, et asendada 

„C:\Users\Evelyn\maastikuokoloogia\rukkiraak_maastikuindeksid.dbf“ enda kataloogitee ja 

sobiva faili nimega ja salvestage fail. Seejärel avage Patch Analystis Set and Run Batch 

Processes ja Load Batch File ja valige rukkiraak.pa ning seejärel vajutage Run Batch File, mis 

käivitab maastikumeetrika arvutuse kõikide rukkiräägu elupaikade maakasutuse failide kohta. 

Maastikuindeksid arvutatakse teie poolt määratud dbf-faili. 

 

8) Korrake sama protsessi väike-kirjurähni kohta kasutades faili kirjurahn.pa. 

9) Avage mõlemad maastikuindeksite failid Excelis ja tõstke tabelid üksteise alla kokku. Lisage 

tabelisse esimese veeru (Name) järgi üks lisaveerg,  mille päise nimeks pange „liik“. Märkige 

rukkiräägu kirjete kohta sellesse veergu „rukkirääk“ ja väike-kirjurähni kirjete kohta „väike-

kirjurähn“. Salvestage tabel Exceli failiks. 

                                                           
5 Indeksite valemid ja seletused leiab Patch Analyst-i abifailist ja ka internetist aadressilt: 
http://geography.middlebury.edu/data/gg1002/Handouts/Patch%20Analyst%20Metric%20Definitions.pdf  

http://geography.middlebury.edu/data/gg1002/Handouts/Patch%20Analyst%20Metric%20Definitions.pdf
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10) Kahe linnu elupaikade ümbrusele arvutatud maastikuindeksite võrdlemiseks vaatame 

indeksite mediaane (tõenäoliselt pole enamus indekseid normaaljaotusega ja seetõttu on 

parem vaadata keskmiste asemel mediaane) ja varieeruvust. Avage programm Statistica ja 

avage eelnevas etapis tehtud Exceli tabel. Kõige lihtsam on võrrelda kahte gruppi ja nende 

mediaane karpdiagrammide abil. Avage Graphs menüü alt Box . Variables (Muutujate) alt 

valige sõltuvaks muutujaks 

(Dependent variable) kõik 

maastikuindeksid (SDI, SEI jne) 

ja grupeerivaks muutujaks Liik 

ja vajutage OK ning käivitage 

analüüs. Tulemuseks luuakse 

teile iga maastikuindeksi kohta 

karpdiagrammid mõlema liigi 

kohta. Võrrelge kahe liigi 

maastikuindeksite mediaane ja 

varieeruvust. Kuivõrd erinevad 

need on? Lisage mõni 

karpdiagrammi joonis oma 

aruandesse koos seletava tekstiga. 

11) Selleks, et hinnata, kas kahe liigi elupaikade maastikud on maastikuindeksite põhjal 

statistiliselt oluliselt erinevad või ei, saame hinnata Mann-Whitney U Testiga. Avage Statistics 

 Nonparametrics  . Valige sealt Comparing two independent samples (groups) 

Mann-Whitney U Test. Sõltuvateks muutujateks (Dependent variable list) pange jälle 

maastikuindeksid ja grupeerivaks näitaks (Grouping variable) Liik ja vajutage OK. Tulemuseks 

on tabel, kus iga indeksi kohta on leitud, kas maastikuindeksid erinevate liikide elupaikade osas 

on statistiliselt olulised või ei. Punasega on märgitud maastikuindeksid, mille puhul on erinevus 

statistiliselt oluline. Mis järeldusi saate tabeli põhjal teha? Lisage järeldus oma aruandesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


