
LIDAR andmete kasutusvõimaluste analüüs 
põllumajandusmaastikes

Mai 2014

Tambet Kikas

Põllumajandusuuringute keskus



VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE 

Riikliku keskkonnaseire üldkoordinaator on Keskkonnaministeerium.
Maastike seiret riiklikul tasandil koordineerib Keskkonnaagentuur
(KAUR) läbi Riikliku keskkonnaseire programmi ning Eluslooduse
mitmekesisuse ja maastike seire alamprogrammi.

Põllumajandusmaastike alamprogramm annab regulaarse ülevaate
erineva intensiivsusega põllumajandusmaastike struktuuri
teisenemisest ning erinevate kõlvikute ökoloogilisest seisundist.
Alamprogrammi alltäitja on Eesti Maaülikool (EMÜ) põllumajandus- ja
keskkonnainstituut ja vastavat seiret on teostatud alates 1996.
aastast. Seiret teostatakse 21 testalal, kusjuures igal aastal toimub
seire 4–5 seireruudus.
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VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE 

Põllumajandusuuringute Keskuse juhtimisel töötati
põllumajanduse keskkonnatoetuste mõju hindamiseks välja oma
maastikuseire metoodika. Seiret teostati testaladel 2004. ja 2007.
aastal ning 2010. aastal lisandus veel 6 testala seoses elurikkuse
uute seiretransektide kasutuselevõtuga.

Seoses MAK 2. telje toetuste püsihindamistegevuste (k.a
meetmete seire) läbiviimisega ja üldiste kaugseire andmestiku,
sealhulgas LIDAR (Light Detection And Ranging) kättesaadavaks
muutumisega, on PMK poolt koordineeritud maastikuseire
käigus testitud vastava andmestiku sobivust
põllumajandusmaastike struktuuri muutuste analüüsimiseks ja
hindamiseks.
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Mis see LIDAR on?

Eestis kasutatakse Leica ALS50-II
skannerit. Lennukõrgus on 1500m
linnades ja 2400m maapiirkondades.

Metsanduslik skaneerimine toimub
3600m kõrgusel maapinnast.

Punktide tihedus on päris suur ca 1
punkt 2m2 il maapiirkonnas ja umbes
2 punkti 1 m2 linnas. Andmed on
esitatavad ASCII texti failina, iga fail
katab 1 km2 suuruse ala.

LIDAR (Light Detection And Ranging) 

On optiline kaugseire tehnoloogia,
mis on sarnane radarile, kasutatakse
laserisignaali, mis peegeldub
aluspinnalt tagasi.

http://www.tetonconservation.org/index.cfm?id=what-is-LiDAR
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Näide punktide tihedusest
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Näide punktide tihedusest, ühe tamme võra 
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Eelneva slaidi tamm kõrvaltvaates
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Eelmisel slaidil olnud tamme võra maksimaalne diameeter on
ca 20 m, sellel slaidil, siis võralt ja maapinnalt peegeldunud
punktid 3D joonisel
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LIDAR andmetest genereeritud maastikumudel
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Uuringu eesmärk ja seirealad

Käesoleva töö eesmärgiks oli testida LIDAR andmete kasutamise
võimalusi põllumajandusmaastiku seires. Eesmärk oli anda hinnang,
kuivõrd LIDAR andmeid on võimalik kasutada maastikuseires ja
millist täiendavat informatsiooni on võimalik saada nimetatud
andmete analüüsil arvestades põllumajandusmaastiku seire
eesmärki – punktobjektide, ribastruktuuride ja üldise maastiku
mitmekesisuse muutuste kaardistamine ja analüüs.
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Peegelduse intensiivsusmudel

Üldised muutused põllumajandus-
maa maakasutuses on intensiivsus-
mudelilt tuvastatavad ja eraldatavad.

Probleem on eelkõige sellest, et
sõltuvalt niiskusoludest ja
vegetatsiooniperioodi ajalisest
jaotusest (jooksva aasta ilmastikust)
ei ole peegelduste arvnäitajad
üheselt klassifitseeritavad.

Põllumassiivide sees olev
külvikorraväljade jagunemine on aga
üldjoontes eristatav ja seireks
(võrrelduna PRIA tootjate poolsete
andmetega) kasutatav.
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Ruumiliste muutuste analüüs

Maakatte mudelilt on suuremad muutused (raied, uued ehitised, teetrasside
muutused jne) ka visuaalset silmaga eristatavad. Vastav mudel annab võimaluse
muutuseid hinnata ka statistiliselt.
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Lisaks on võimalik
vastavat mudelilt leida
ruumilised muutused
seireaastate võrdlus-
andmetena.

Selleks rastermudelid
vektoriseeriti ja võrreldi
vektorandmete alusel
maastikus toimunud
muutuseid. Muutuste
näitajad salvestuvad nii
kaardilisel kujul kui ka
statistiliselt tabelitesse.
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Lisaks eelpooltoodule on 
võimalik leida maastiku-
elementide (kiviaiad, 
põõsasribad, kraavid, 
teetammid jne ) kõrgus-
profiilid, mis annavad 
täiendavat lisateavet 
bioloogilise mitmekesi-
suse seire andmete 
analüüsiks.
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LIDAR andmed on põllumajandusmaastikus toimunud muutuste kohta kiire,
üldistatud ja automaatse ülevaate saamiseks piisava täpsusega ja nende
andmete alusel saab täiendada põllumajandusmaastiku seire metoodikat.

LIDAR andmetest on võimalik arvutada muutused maakattes, võttes aluseks
binaarse mudeli – kaetud ala (taimestik kõrgem kui 1m) ja nn lage ala.

LIDAR andmestik on võrreldes ETAK andmetega seire läbiviimiseks sobivam,
ETAK andmed uuenevad ebakorrapärase sammuga ja on sageli tugevasti
üldistatud (näiteks, paljud üksikpuud on esitatud mõnede üksikpuude parvena,
kus üksikpuude arv ega asukoht ei vasta tegelikkusele).

LIDAR-põhine automaatselt arvutatav maakatte muutus on objektiivne, puudub
inimfaktorist tulenev digitaliseerimistäpsuse mõju muutustele. Binaarse
maastikumudeli alusel on võimalik arvutada maastikumeetrika näitajad ja
hinnata muutusi maastikes.

Kokkuvõte




