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Ulukiseire on oluline jätkusuutlikuks eluslooduse majandamiseks. Viimastel aastatel on 

populaarsemaks muutunud rajakaamerate kasutus ulukiseires ning kaamerate kasutamise 

hõlbustamiseks ja tulemuste täpsemaks muutmiseks on hakatud välja töötama erinevaid 

statistilisi mudeleid. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on hinnata juhusliku kohtamise 

mudeli kasutust väikeulukite arvukuse hindamisel. 

Andmete kogumiseks korraldati katset aastatel 2018 ja 2019 kahel erineval seirealal. 

Kogutud nugise fotodelt eristati vaatlusjuhtumid ja fotosid mõõdistati ImageJ 

programmiga. Fotodelt saadud andmed sisestati juhusliku kohtamise mudeli valemisse ja 

tulemusi võrreldi jäljeindeksi andmetega. 

Karilatsi-Ihamaru seirealal eristati 2018. aastal 21 ja Järvselja seirealal 2019. aastal 25 

nugise vaatlusjuhtumit. Asustustiheduseks saadi juhusliku kohtamise mudelit kasutades 

Karilatsi-Ihamaru alal 0,73 ja Järvselja alal 0,19 isendit/km2. Kahe seireala keskmist 

ööpäevase aktiivsuse taset ja ööpäevast teekonda kasutades saadi asustustiheduseks 

Karilatsi-Ihamaru alal 0,29 ja Järvseljal 0,43 isendit/km2, mis on tõenäoliselt realistlikum 

tulemus, kuna valimi hulk läheneb sellisel juhul soovitatud miinimumile. Jäljeindeksid 

seirealadega kattuvates maakondades olid Põlvamaal 0,38 ja Tartumaal 0,31 jäljerada 1 

km loendusmarsruudi kohta. Kuna tulemusi mõjutasid erinevad asjaolud, siis tuleks 

väikeulukite arvukuse hindamisel katsedisaini modifitseerida. 

Töö katse käigus rakendati juhusliku kohtamise mudelit ka metskitse ja põdra arvukuse 

hindamisel ning nende tulemuste põhjal võib väita, et suurulukite puhul on mudeli 

kasutamine üsna usaldusväärne. Kriitilise tähtsusega on piisava valimi olemasolu 

erinevate mudelis kasutatavate parameetrite adekvaatseks hindamiseks. Üks peamisi 

probleeme väikeulukite puhul on ka kaamerate kõrgus maapinnast ja kaameranurk. Kuna 

väikeulukid tegutsevad maapinna lähedal, siis peaksid kaamerad asetsema madalamal kui 

käesolevas katses või peaks vähendama kaameranurka ehk kaamera peaks olema suunatud 

veidi maapinna poole. 

Märksõnad: fotolõks, kaameralõks, ulukid  
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Game monitoring is important for sustainable wildlife management. In recent years, the 

use of track cameras in game monitoring has become more popular and various statistical 

models have been developed to facilitate the use of cameras and to refine survey results.  

The main objective of this bachelor’s research is to evaluate the use of a random encounter 

model in assessing the abundance of small game. 

In order to collect data, an experiment was conducted in 2018 and 2019 in two diferent 

monitoring areas. Observations were distinguished from the collected marten (martes 

martes) photos and the photos were measured with ImageJ software. The data collected 

from the photographs were entered into the random encounter model formula and the 

results were compared with trace index data.  

In 2018, there were 21 marten observations in Karilatsi-Ihamaru monitoring area and in 

2019, there were 25 observations in Järvselja monitoring area. The population density 

using the random encounter model was 0,73 individuals per km2  in Karilatsi-Ihamaru area 

and 0,19 in Järvselja area. Using the average daily activity level and daily route of the two 

monitoring areas, the population density in Karilatsi-Ihamaru area was 0,29 individuals 

per km2 and in Järvselja 0,43, which is probably a more realistic result, as the sample size 

approached the recommended minimum. The trace indexes in the counties overlapping 

with monitoring areas were 0,38 tracks per 1 km of census route and in Põlva county and 

0,31 in Tartu county. As the results were affected by different factors, the experimental 

design should be modified when estimating the number of small game. 

During the experiment of the work, the random encounter model was also applied to 

estimate the abundance of roe deer and moose and based on these results, it can be stated 

that the use of the model for large game is quite reliable. The availability of a sufficient 

sample to adequately evaluate the various parameters used in the model is critical. One of 

the main problems in experimental design for small game is the height of the cameras 

from the ground and the camera angle. Since the small game operates close to the ground, 

the cameras should be lower than in the current experiment or the camera angle should be 

reduced so the camera should be pointed slightly towards the ground. 

Keywords: track camera, camera trap, game 
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SISSEJUHATUS 

 

Ulukiseire on jätkusuutlikus eluslooduse majandamises olulisel kohal ning seiremeetodid 

valitakse olenevalt loendamise eesmärgist ja ulukiliigist (Randveer 2003). 

Ulukiasurkondade seisundi hinnangud on olulised ka edasiste prognooside tegemiseks ja 

erinevate eluslooduse protsesside mõistmiseks (Spitzer et al. 2016). Eestis korraldati 

esimene ulukite loendus 1925. aastal (Randveer 2017). Tänapäevasel kujul 

ulukiasurkondade hinnanguid on Eestis koostatud 2009. aastast (Ulukiasurkondade 

seisund... 2019). Erinevaid meetodeid ulukiasurkondade suuruse ja seisundi hindamiseks on 

mitmeid ning igal meetodil on omad plussid ja miinused. Oluline on meetodi usaldusväärsus 

ja ka kulutõhusus.  

Alates 1990ndatest on laialdasemalt levinud kaameralõksud, mis on tinginud nende kasutuse 

eluslooduse uurimisel ja viimastel aastatel on kaameralõksude levik olnud kiire tänu 

digitaalkaamerate arengule (Rovero et al. 2013). Rajakaamerad ehk kaameralõksud on 

kaugjuhitavad kaamerad, mille käivitavad loomade möödumisel liikumis-ja 

infrapunaandurid (Willi et al. 2018). Bioloogias on kaameralõkse laialdasemalt kasutatud 

2002. aastast (Apps, McNutt 2018b). Kaameralõkse võib ulukiseires olenevalt uurimuse 

eesmärgist kasutada erinevate parameetrite hindamiseks (O’Brien 2011). Rajakaameraid 

kasutades saab võrreldes teiste meetoditega hankida väärtuslikku infot madalamate kuludega 

ja loomi vähem häirides (Veeroja 2017d). Kaamerate abil saab lisaks seireinfole tuvastada 

ka võõrliike või haigeid/vigastatud loomi (Lillemäe 2016). Arvukuse hindamiseks on seni 

fotolõkse kasutatud eeskätt selliste liikide puhul, kelle isendid üksteisest selgelt eristuvad, 

sest üks peamisi kaameralõksude kasutamise kitsaskohti on isendite tuvastatavus. Selle 

probleemi kõrvaldamiseks on hakatud välja töötama üha enam statistilisi mudeleid ja 

meetodeid, mille abil saaks piisavalt usaldusväärselt arvukust hinnata ka nii, et fotodele 

jäänud erinevaid isendeid identifitseerida ei ole vaja. (Veeroja 2017d) 

Käesolevas töös katsetatakse rajakaameratega juhusliku kohtamise mudelit (inglise keeles 

random encouter model). Juhusliku kohtamise mudeli meetodi eesmärk on hinnata selliste 

uuritavate liikide asustustihedust, kelle puhul erinevate isendite eristamine fotodelt ei ole 

sageli võimalik (Rovero et al. 2013). Nimetatud meetod põhineb loomade ja 
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kaameralõksude juhuslike kohtumiste modelleerimisel, arvestades kõiki lõkse mõjutavaid 

muutujaid (Manzo et al. 2011). 

Bakalaureusetöö teema on valitud lähtudes vajadusest suurendada ulukiasurkondade 

seisundi hindamiseks kasutatava info usaldusväärsust ja teostada seireinfo kogumist 

kulutõhusamalt, põhjustades sealjuures elusloodusele minimaalseid häiringuid. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärk on hinnata juhusliku kohtamise mudeli kasutust väikeulukite 

arvukuse hindamisel. Mudeli põhjal arvutatud nugise arvukuse andmeid võrreldakse liigi 

tavapärase seire, s.o. jäljeloenduse andmetega ning võrdluseks esitatakse 2019. aastal saadud 

katsetulemused metskitse ja põdra kohta, võrreldes neid pabulaloenduse andmetega. 

Käesolev töö on valminud Keskkonnaagentuuri poolt aastatel 2018 ja 2019 läbi viidud 

REM-metoodika hindamise katse raames. Töös esitatakse katse tulemused nugise 

asustustiheduse kohta kahes erinevas katsepiirkonnas, hinnates katse õnnestumist nimetatud 

liigi näitel. Lisaks analüüsitakse, milliseid muudatusi tuleks katsedisainis läbi viia, et 

juhusliku kohtamise mudel annaks väikeulukite arvukuse hindamisel piisavalt 

usaldusväärsed tulemused. 

Töö esimeses peatükis antakse ülevaade ulukiseire vajadusest ja meetoditest, rajakaamerate 

eelistest, puudustest ja tööpõhimõttest ning loendusmeetoditest, mida rakendatakse 

rajakaameraid kasutades. Teises peatükis kirjeldatakse töös kasutatud metoodikat ja katse 

olemust. Töö kolmandas peatükis esitatakse uurimuse tulemused ning neljandas peatükis 

arutletakse tulemuste üle ja tehakse järeldusi. 

  



 7 

 

 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1  Ulukiseire olulisus 

 

Ulukid on looduses vabalt elavad imetajad või linnud. Ühte osa ulukitest on võimalik 

jahiseadusi ja-eeskirju järgides küttida. Nendeks on jahiulukid. (Eesti Entsüklopeedia 2006) 

Kuna ulukid on osa loodusressursist, siis on oluline nende arvukust jälgida. Ulukiseire 

kujutab endast selliste loomapopulatsioonide jälgimist ajas ja jätkusuutlike kasutusmahtude 

väljatöötamist, kelle puhul on võimalik jahinduslik kasutus. (Ulukid 2015) Ulukite loendus 

on üks olulisemaid ettevõtmisi, sest arvukust teadmata ei saa varusid ka otstarbekalt 

majandada (Randveer 2003). Ulukiseire on vajalik ka selleks, et omada ülevaadet liikidest, 

kes üldse on loodusressursina kasutatavad (Ulukid 2015). Üks suurimaid kaasaja 

väljakutseid ökoloogidele on anda hinnanguid liikide käekäigule (McShea et al. 2015). 

Loomade arvukuse hinnangud on peamiselt ökoloogiliste uuringute ja seire tulemus 

(O’Brien 2011). Usaldusväärne, täpne ja ajakohane populatsioonide ning eluslooduse info 

on oluline eeldus jätkusuutlikuks eluslooduse majandamiseks ja säilitamiseks (Norouzzadeh 

et al. 2017), aga haruldaste ja raskesti tabavate liikide puhul on keeruline usaldusväärseid 

hinnanguid anda (Spitzer et al. 2016). Selleks, et erinevaid ökoloogilisi, käitumuslike või 

geneetilisi protsesse mõista, on populatsiooni suuruse ja selle kõikumise hinnangud sageli 

vajalikud (Spitzer et al. 2016), sest loomade arvukuse muutused mõjutavad mitmesuguseid 

ökosüsteemiprotsesse (McShea et al. 2015). Hinnangud on aluseks populatsioonide tegeliku 

suuruse hindamisele, muutuste prognoosimisele ning ohustatuse või väljasuremisohu 

kindlaks tegemiseks (Spitzer et al. 2016). Aruanded, mis sisaldavad hinnanguid 

ulukipopulatsioonide seisundite, muutuste ja prognooside kohta on oluliseks baasiks 

ulukiasurkondade kaitse ja jätkusuutliku kasutuse korraldamisel (Ulukiasurkondade 

seisund... 2019). Ulukiseire tulemusena koostatakse küttimisettepanekud, milles 

arvestatakse ka erinevate sihtrühmade (jahimehed, maaomanikud, avalikkus jne) ootustega 

(Ulukid 2015). 

Maailmas on ulukite loendamiseks kasutatud väga palju erinevaid meetodeid, kuid 

tavainimesele on kõige selgemini mõistetavad ilmselt need meetodid, kus kindla suurusega 

maa-alal loetakse kokku seal elutsevad isendid (Veeroja 2017a). Meetodi valik sõltub 
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eelkõige loendatavast liigist ning loenduse eesmärgist (Randveer 2003). Eesti Vabariigis 

korraldas esimese ulukite loenduse EV Metsade peavalitsus aastal 1925 (Randveer 2017). 

Pärast seda loendasid ulukeid enamasti jahimehed, kuid tehti ka ajuloendust. Alates 

1980ndate lõpust korraldati ka pabulaloendusi. (Randveer 2020) Ulukiseire aruandeid on 

Eestis koostatud alates aastast 2009 (Ulukiasurkondade seisund... 2019). Tõenäoliselt vanim 

teadaolev meetod imetajate olemasolu tuvastamiseks on tolmus, mudas, liivas või lumes 

olevate jälgede uurimine. Lisaks hinnatakse laialdaselt ekskrementide, pesade, jäljeradade, 

häälitsuste ja otseste vaatluste abil ka liigirikkust ja arvukust. (Silveira et al. 2002) Kuna 

paljud loomaliigid on öise eluviisiga või väldivad inimese lähedust ning erinevad on ka 

tingimused loomade vaatlemiseks, siis on paratamatu, et paljude liikide arvukuse ja selle 

muutuste kohta on tulnud järeldusi teha kaudsete näitajate põhjal, näiteks tegevusjälgede 

alusel (Veeroja 2017a). 2000ndate algusest on populaarsust kogunud kaugjuhitavad 

kaamerasüsteemid ehk kaameralõksud (Silveira et al. 2002). Rajakaamerate kasutamine on 

efektiivne loomade puhul, kes end pigem varjavad ning kes on erinevate märgiste abil 

äratuntavad, aga ka liikide puhul, mis ei ole isendi tasemel tuvastatavad (Silveira et al. 2002; 

O’Brien 2011).  

 

 

1.2  Rajakaamerate ajalugu 

 

Kaugfotograafial on ökoloogilistes uuringutes pikk ajalugu ning peale 

infrapunavalgustusega kaamerasüsteemi väljaarendamist on selle kasutamine suurenenud 

(Cutler, Swann 1999). Eluslooduse pildistamine sai populaarseks 19. sajandi lõpus (Kucera, 

Barrett 2011). Esimene looma poolt käivitatud pildistamine toimus juba aastal 1877 

galoppivast hobusest (Cutler, Swann 1999). Pilt jäädvustati, kui hobune murdis kaamerast 

mööda galoppides teele seatud traadid (Kucera, Barrett 2011). Kaameralõksu mõtles 

1890ndatel välja George Shiras, kes oli advokaat ja loodusmees. George Shiras töötas välja 

öise eluslooduse pildistamise meetodi, milles kasutati päästiku ja välklambisüsteemi. 

(Rovero, Zimmermann 2016) Sajandi vahetuse ajaks kasutasid mitmed loodusfotograafid, 

näiteks R. B. Lodge, G. Shiras ja C. G. Schillings, traate ja elektripedaale pesalindude, 

valgesaba hirve ja Aafrika karnivooride pildistamiseks. Aastal 1899 asutati Suurbritannias 

Zooloogiline fotoklubi. Esimese detailse juhise looduse pildistamiseks avaldas William 

Nesbit ja mainis selles, et nn välklambi fotograafia on kõige paeluvam spordiala. (Kucera, 
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Barrett 2011) Kaugfotograafiast räägiti looduskirjanduses alates 1950ndatest kui Gysel ja 

Davis kirjeldasid lihtsat viisi looduse pildistamiseks ning Pearson kasutas filmikaamerat ja 

fotoelektrilist päästikut, et dokumenteerida öiseid närilisi niiduradadel. Pearson suutis 

dokumenteerida paljude indiviidide liikumismustreid ning tema kavandeid kasutati ja 

täpsustati hiljem teiste uuringutega. 1980ndatel välja töötatud automaatsed 

kaamerasüsteemid sarnanesid Pearsoni omadega, kuid tavaliselt nendes kasutuses olevad 

infrapunavalgustusega mehhanismid olid oluliselt vähem füüsiliselt koormavad ja lihtsamini 

paigaldatavad. (Cutler, Swann 1999) Tõenäoliselt esimene teadustöös automaatse 

kaameralõksu kasutaja oli Seydack (1984), kes kaameralõksu abil uuris vihmametsa 

imetajaid. 1980ndatel hakkasid USA jahimehed kaameralõkse kasutama neid huvitavate 

ulukite leidmiseks. (Rovero, Zimmermann 2016) 1990ndatel kujunesid enim kasutatavateks 

infrapunavalgustusega kaameralõksud, sest need on vastupidavad ja ilmastikukindlad ning 

paremates kaamerates on valgusmõõturid, automaatne fookustamine ja andmestik foto aja 

ja kuupäeva kohta (Cutler, Swann 1999). 

Esimesed müügilolevad kaameralõksud olid 1980ndatel Xenon’i firma poolt välja töötatud 

valge välklambi süsteemid koos kaamerast eraldatud vooluringidega ning traadiga, mis 

reageeris infrapunakiire katkemisele. Sellise süsteemi puhul oli oluline, et kaameralõks ja 

päästik oleksid üksteisest eraldatud ning kaameralõksu sattuv loom katkestaks 

infrapunakiire, käivitades sellega kaamera foto tegemiseks. (Rovero et al. 2013) 1990ndate 

alguses hakkasid bioloogid katsetama kaameralõkse, et hinnata tiigrite arvukust 

Nagarahole’i rahvuspargis, olles esimesed, kes hindasid kaamerate abil ja kindlaid 

statistiliste andmete kogumise/analüüsi põhimõtteid järgides loodusliku asurkonna suurust. 

Sellest ajast on kaameralõkse kasutatud erinevatel eesmärkidel käitumis-ja ökoloogilistes 

uuringutes. (O’Brien 2011) 1990ndatest alates on kaameralõksud laialdasemalt kasutuses 

ning viimastel aastatel on nende levik kiirenenud tänu digitaaltehnoloogia arengule (Rovero 

et al. 2013). Olenevalt uuringu eesmärkidest, võib erinevaid kaameralõksude abil kogutud 

andmeid kasutada populatsiooni suuruse, liigirikkuse, asustustiheduse või suhtelise 

arvukuse hindamiseks (O’Brien 2011). 
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1.3  Ulukite loendusviisid 

 

Ulukite loenduse mõiste kitsamalt on ulukite arvukuse või selle muutuse suuna 

kindlakstegemine (Randveer 2003). Eestis korraldab jahiulukite seiret Keskkonnaagentuuri 

Eluslooduse osakond. (Ulukid 2015) Algandmete kogujad on suures osas jahimehed  

(Randveer 2003). Järgnevates alapeatükkides on kirjeldatud erinevaid ulukite loendusviise 

ja nende põhimõtteid. Lisaks on mõningate loendusviiside puhul välja toodud ka meetodi 

sobivus erinevate liikide loendamisel. 

 

 

1.3.1 Jahiühenduste hinnangud arvukusele 

 

Üheks ulukite loenduse viisiks on jahiühenduste hinnangud loomade arvukusele. 

Jahimeestelt on Eestis ulukiliikide arvukuse kohta infot kogutud juba aastast 1954. Seda on 

nimetatud üldloenduseks, aga tegelikult on tegemist kohalike jahiühenduste hinnangutega 

nende jahipiirkondades elutsevate ulukite arvukuse kohta. (Veeroja 2017c) Kevadeks 

annavad jahiühendused nähtud loomade, jälgede ja ulukikahjustuste üldistamise põhjal 

hinnangu, kui palju jahipiirkonnas ulukeid elab (Männil 2003). Ühtne metoodika sellel 

loendusviisil puudub ja erinevates piirkondades jõutakse arvukuse hinnanguteni erineval 

moel (Veeroja 2017c). Suurkiskjate puhul täidetakse näiteks aastaringselt vaatluslehti, kuhu 

märgitakse, millal ja kus teatud looma või tema jälgi nähti ning vaatlused kantakse ka 

kaardile (Männil 2003). Ka jahi ajal ja mõnel juhul enne jahiaega nähtud loomad pannakse 

kirja vaatluskaartidele, kus eristatakse vanuseklasse ja täiskasvanud loomadel ka sugu 

(Randveer 2003). 

 

 

1.3.2 Jäljeloendus marsruutidel 

 

Ulukite loendust võib läbi viia ka marsruutloenduse viisil. Marsruutloenduse käigus võib 

loendada nii jälgi, isendeid kui ekskremente (Randveer 2003). Jälgede loendamise idee 

mõtles algselt välja 1932. aastal A. N. Formosov ning hiljem on seda täiustanud Malyshev, 

Pereleshin ja Priklonski (Valdmann 2007). Üks Soomes rakendatav jäljeloendus on 

ulukikolmnurkade meetod (soome keeles riistakolmio), mille puhul loendusriba on 

võrdkülgse kolmnurga kujuline, kogupikkusega 12 km. Soomes kogutakse selle meetodiga 
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andmeid 35 ulukiliigi arvukuse kohta ja seda meetodit on peetud üheks kõige paremini 

toimivaks ulukite seiresüsteemiks. (Randveer 2003) Soomes ulukikolmnurkade meetodi 

mugandus Eesti oludesse on talvine ruutloendus, mis teostatakse 12 km ümbermõõduga 

ruudukujulistel loendustransektidel (joonis 1) (Ulukite ruutloenduse metoodiline juhend). 

Esimest korda viidi kogu Eestit hõlmav ruutloendus läbi 2006. aastal (Veeroja 2013). Eestis 

on üleriigiliselt kasutuses 391 jäljeloendusruutu, kus jahimaa kasutajatel on seaduslik 

kohustus kord talve jooksul teha jäljeradade loendust (Veeroja 2017a). Loendust on lubatud 

läbi viia 15. jaanuarist märtsi lõpuni ning loenduse tulemused peab esitama 

Keskkonnaagentuurile 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu (RT 2013: §7). 

 

 

Joonis 1. Ulukiruutude paiknemine Eestis (Keskkonnaagentuur 2020).  

 

Jäljeloendust kasutatakse peamiselt väikeulukite loendamiseks, aga sel viisil loendatakse ka 

suurulukeid (Randveer 2003). Loendusviisi eeliseks on see, et korraga saab koguda teavet 

erinevate liikide kohta (Veeroja 2017a). Jäljeloendus on küll tõhus meetod, kuid sellel on ka 

mõned miinused. Loendamiseks on vaja sõidukit ulatuslikemate alade uurimiseks, 

loendajatel peab olema kogemus kohaliku loomastiku tunnustega ning ilmastik ja maapind 

võivad olla olulisteks piiranguteks (Silveira et al. 2002). Ilmastikuolud mõjutavad, kas ja 
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millal on loendust võimalik teha ning kuidas ulukid liiguvad. Ulukite jäljerada tuleb 

registreerida 24 kuni 48 tundi pärast lumesadu ning nähtavad peavad olema ka väikseimate 

loendatavate ulukite jäljed. (Ulukite ruutloenduse...) Kuna loomade käitumine, lumeolud, 

temperatuur, toitumisolud jne on periooditi erinevad, siis ei saa ruutloendust andmete 

usaldusväärsuse huvides liiga pika aja vältel läbi viia (Valdmann 2007). Lisaks mõjutavad 

tulemusi ka piirkondlikud iseärasused, soolakute ning söödakohtade paiknemine, raietööd 

piirkonnas ja eelnev jahipidamine (Veeroja 2017a). 

 

 

1.3.3 Kevadine pabulaloendus 

 

Ulukite loendamiseks on võimalik kasutada ka ekskremendihunnikute loendust, mida 

teostatakse kevadel. Pabulahunnikute loendus on kõige levinum meetod sõraliste puhul 

(Pfeffer et al. 2018), mida Eestis teostatakse 47 seirealal (joonis 2) (Veeroja 2017b). Igal 

seirealal on kaheksa 4 km pikkust loendusmarsruuti (Kutse pabulaloenduse... 2018), kus 2 

m laiusel alal loendatakse kõik viimasel talvel tekitatud pabulahunnikud (Ulukiasurkondade 

seisund... 2018). Pabulaloendus on üks kaudsetest meetoditest, sest see annab aimu 

populatsiooni arvukuse langusest või tõusust, kuid ei võimalda teada saada loomade sugu, 

vanust ja muid parameetreid (Marques et al. 2001). Hirvlaste sügisesed ja talvised 

ekskremendid väljuvad kehast veevaeste pabulate kujul, mis püsivad metsa all kevadeni 

(Veeroja 2017b). Sobiv pabulaloenduse aeg ongi just peale lume sulamist ja enne 

alustaimestiku kasvama hakkamist (Kutse pabulaloenduse... 2018). Pabulaindeks tuleneb 

kevadel pinnaühiku kohta maas lebavatest pabulahunnikute arvust ja annab aimu uuritavas 

piirkonnas talvel elutsenud hirvlaste asustustihedusest (Veeroja 2017b). Pabulaindeks on 

hirvlaste pabulahunnikute arv 1 km transekti kohta (Ulukiasurkondade seisund... 2018). 

Teades seda, kui palju üks isend päevas pabulahunnikuid tekitab, on võimalik 

loendustulemuste põhjal hinnata ka asustustihedust. Pabulaloendusi korraldatakse 

marsruutloenduse vormis, kus kõik teele jäävad pabulahunnikud loendatakse maastikul 

teatud laiusega loendusmarsruudil aeglaselt liikudes. Lisaks hirvlaste pabulahunnikutele 

märgitakse üles ka jäneste, kanaliste, metssigade ja suurkiskjate ekskremendid ja leitud 

korjused (ka loendustransektist väljaspool). (Veeroja 2017b) Samuti pannakse kirja 

suuremad kui 1 m2 suurused metssigade songimise lapid 1 km transekti kohta (Veeroja 

2017b), millest tuletatakse tuhnimisindeks (Ulukiasurkondade seisund... 2018). 

Pabulaloenduse puhul võivad probleemiks saada pabula morfoloogia hooajalised 
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erinevused, liikide vale määramine või erineva sageduse ja suurusega esinevad loomade 

pabulahunnikud (Pfeffer et al. 2018). 

Tiit Randveer on oma ,,Jahiraamatus’’ (2003: 141) esitanud selgituse, mille põhjal 

arvutatakse põtrade arvukus pabulahunnikute loendamisel: ,,On kindlaks tehtud, et Eesti 

oludele lähedastes looduslikes tingimustes produtseerib üks põder talveperioodil keskmiselt 

2800 ning hirv ja metskits 2000 pabulahunnikut. Arvutuse näide: 50 km pikkusel marsruudil 

(mille laius on 4 m) loeme kokku 280 põdra pabulahunnikut. 50 000 x 4 = 200 000 m2, seega 

elutseb 20 ha-l 280/2800 = 0,1 põtra ning 1000 ha-l 5 põtra.’’ 

 

 
Joonis 2. Pabulaloenduse seirealade paiknemine Eestis (Keskkonnaagentuur 2016). 

 

 

1.3.4 Ajuloendus 

 

Üks töömahukamaid, kuid täpsemaid ulukite loendamisviise on ajuloendus (Randveer 

2003). Ajuloendusel võetakse ette üks maatükk, mis käiakse läbi suure hulga ajajatega ning 

mille puhul on oluline, et nii ajajad, vaatlejad kui kütid oleksid paigutatud piisavalt tihedalt 

(Veeroja 2017c). Uuritaval alal paigutatakse ajajad nii, et vahemaa on umbes 20-30 m ja 

kütid paigutatakse vastavalt maastiku iseärasustele ja vaateulatusele (Aasta Loom 2018). See 
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on oluline, et kõik isendid saaksid loendatud ning keegi ei jääks märkamata (Veeroja 2017c). 

Kütid loendavad kõik proovitükilt väljuvad loomad ning ajajad endast mööduvad loomad 

(Randveer 2003; Aasta Loom 2018). Oluline on teada ka maatüki pindala, sest ajuloendusel 

saadakse loomade asustustihedus või isendite arv konkreetsel maa-alal. Peamine 

ajuloenduse probleem on piisava hulga inimeste kokkusaamises, sest koeri ajajate asemel 

kasutada ei saa. Lisaks suudetakse ajuloendusi teha vaid väikesel osal jahipiirkonnast ja 

igasugusel maastikul seda teha ei saa (Veeroja 2017c). Varasemalt nägi jahimaade 

korralduse juhend ette vähemalt 5% jahikõlvikute läbiajamist ning proovitükkide suurus pidi 

jääma 300-500 ha vahele (Randveer 2003). Ajuloenduse üks probleeme on ka liigne kära, 

mis võib ulukeid häirida (Põldmaa 2018). 

 

 

1.3.5 Avioloendus 

 

Sobival juhul kasutatakse ulukite loendamiseks ka avio-ehk lennuloendusi, mis võrreldes 

ajuloendustega katavad oluliselt suuremaid alasid (Veeroja 2017c). Lennuloendus on väga 

kallis meetod ning sobib kasutamiseks avamaastikul (Randveer 2003). Lennuloendusi 

piiravad nii kõrge hind kui ka loendatavate isendite tuvastatavus, sest alati ei märgata 

loenduse käigus kõiki alale jäävaid isendeid ja sellega tuleb arvestada ka loendustulemuste 

tõlgendamisel (Veeroja 2017c). Avioloenduse puhul võib isendeid lugeda ka lennu käigus 

pildistatud fotolt (Randveer 2003). Eestis on lennuloenduse piiravaks teguriks metsade 

vähene läbipaistvus (Veeroja 2017c). Eestis loendatakse avioloendusega näiteks hallhülgeid 

(Kiipus 2019).  

 

 

1.3.6 Geneetilised meetodid 

 

Eestis saaks näiteks suurkiskjate (karu, hunt, ilves) loenduseks kasutada ka geneetilisi 

meetodeid (Veeroja 2017e). Geneetilised andmed pakuvad infot populatsiooni tegeliku 

suuruse hindamiseks, mis on eriti oluline parameeter väikeste populatsioonide puhul 

(Spritzer et al. 2016). Keskkonna DNA ehk eDNA on osutunud laiaulatuslikuks, 

mitteinvasiivseks vahendiks bioloogilise mitmekesisuse jälgimisel, mis pakub kiiret ja 

tulusat teavet liikide leviku ja arvukuse kohta. Mitteinvasiivne geeniproovi võtmine on 

oluline vahend eluslooduse ökoloogias ja majandamises. (Wheat et al. 2016) Kõigil isenditel 
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on genotüüp, mida võib võtta kui unikaalset ja püsivat molekulaarset märgist (Veeroja 

2017e). Sellist molekulaarse märgise aspekti on aina enam hakatud kasutama erinevate 

loomaliikide asurkondade suuruse hindamisel (Veeroja 2017e) ning eriti kulutõhusaks on 

seda meetodit hinnatud haruldaste ja/või madala asustustiheduse ja varjulise eluviisiga 

liikide korral (Veeroja 2017e; Wheat et al. 2016). Juhul kui populatsiooni oletatav suurus on 

üle 40-50 isendi, siis on geneetiline meetod rahvusvaheliselt hinnatud kõige adekvaatsemaks 

populatsiooni suuruse hindamise meetodiks (Saarma 2009).  

Arvukuse hindamiseks vajaliku andmestiku saamiseks on vaja koguda suur hulk geneetilist 

infot kandvat materjali (Veeroja 2017e). Kõige tavalisemad DNA allikad mitteinvasiivseks 

jälgimiseks on karvastik, väljaheited, uriin ja ka sülg (Wheat et al. 2016). Selliste proovide 

kogumisel on omad iseärasused ja reeglid ning kõikidest proovidest ei õnnestu piisavas 

koguses kvaliteetset geneetilist materjali kätte saada (Veeroja 2017e). Ka on karvastiku 

uurimine üsna töömahukas ja kulukas ning väljaheited sisaldavad madala kvaliteediga DNA-

d (Wheat et al. 2016). Väliskeskkonnas laguneb DNA UV-kiirguse toimel kiiresti ja 

sademed pesevad DNA välja, näiteks ekskrementidest. Lisaks on vajalik proovide hulk väga 

suur. (Veeroja 2017e) Skandinaavias leiti, et piisava täpsusega tulemuste saamiseks tuleb 

analüüsiks koguda asurkonna eeldatava suurusega võrreldes umbes kolmekordne arv proove 

(Saarma 2009). Arvukuse hindamiseks kogutav geneetiline materjal pakuks ka muud olulist 

teavet uuritava asurkonna kohta, näiteks saaks selle põhjal hinnata erinevate isendite 

sugulussidemeid, mis omakorda annaks infot hajumisrännete kohta (Veeroja 2017e). 

 

 

1.3.7 Peterseni meetod 

 

Üks arvukuse hindamise võimalusi on Peterseni meetod (püük-märgistamine-taaspüük, 

inglise k. capture-mark-recapture) (Chao et al. 2008), mis on ajamahukas, kuid üks 

usaldusväärsemaid (Kiipus 2019). Meetod põhineb Petersoni valemil, mis avaldati 1896. 

aastal (Põldmaa 2018). Osa loomadest püütakse kinni, märgistatakse ja lastakse seejärel 

tagasi loodusesse. Hiljem jälgitakse, mitu protsenti kõikidest taaspüütud loomadest 

moodustavad märgistatud isendid. (Randveer 2003) Kriitiline eeldus Peterseni meetodi 

puhul on see, et valimid on sõltumatud ja kõigil loomadel peab olema sama tõenäosus saada 

kinni püütud (Chao et al. 2008). Mahukas on meetod selle poolest, et eeldab 2/3 asurkonna 
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märgistamist (Randveer 2007). Peterseni meetodit sobib kasutada pigem teadusprojektides, 

mitte jahipraktikas (Randveer 2003).  

 

 
Joonis 3. Peterseni meetodi valem (Strandgaard 1967: 644-646). 

 

 

1.3.8 Rajakaameratega loendamine 

 

Jahimeeste ja muidu loodushuviliste seas on ulukiseires laialdaselt kasutusele võetud 

rajakaamerad ehk fotolõksud, mis on ka käesoleva töö põhiteemaks. Võrreldes klassikaliste 

ja sageli väga ressursimahukate loendusmeetoditega, saab kaameralõksude abil koguda 

madalamate kuludega väärtuslikku teavet, segamata loomade igapäevatoimetusi. (Veeroja 

2017d) Kaamerad on abiks ka jahimaadel liikuvate võõrliikide tuvastamisel või haigete ja 

vigaste loomade märkamisel (Lillemäe 2016). Kaameralõksudel on omad piirangud, kuid 

need on kas mõõdetavad või vähem tulemust mõjutavad kui teised imetajate 

uuringumeetodid (McShea et al. 2015). Üks peamisi probleeme on isendite eristatavus. Selle 

probleemi kõrvaldamiseks on hakatud üha rohkem arendama ja testima statistilisi mudeleid, 

mis võimaldaksid kogutud info alusel määrata liigi asustustihedust, ilma et oleks isendeid 

vaja eristada. Need mudelid on keerukad ja eeldavad, et kaamerad on paigutatud loodusesse 

juhuslikult ja ei kasutata loomade liikumist mõjutavaid peibutisi, näiteks soolakuid ja 

söödaplatse. (Veeroja 2017d) Rajakaameratest antakse täpsem ülevaade käesoleva töö 

järgnevas peatükis. 

 

 

1.4  Rajakaamerad  

 

Eelnevas peatükis anti ülevaade erinevast ulukite loendamise meetoditest, millest üks oli 

rajakaameratega loendamine. Käesolevas peatükis tutvustatakse lähemalt rajakaameraid, 

nende tööpõhimõtet, eeliseid ja puudusi.  
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Rajakaamerad (nimetatakse ka kaameralõksudeks) on kaugjuhitavad isetoimivad kaamerad, 

mille käivitavad loomade möödumisel liikumis-ja infrapunaandurid (Willi et al. 2018). 

Kaamera infrapunaandurid tuvastavad looma ja käivitavad selle tulemusel fotojada või 

videoklipi (McShea et al. 2015). Viimastel aastatel on liikumistundlikud kaamerad piisavalt 

arenenud, et neid uurimisvahenditena kasutada saaks (McShea et al. 2015). Oluliselt 

paranenud on ka kaamerate hinna ja kvaliteedi suhe, mis on võimaldanud kaamerad 

laialdaselt kasutusele võtta erinevates teadusuuringutes ja asurkondade seires (Veeroja 

2017d). Kui algselt kasutati kaameraid vaid suurte karnivooride uurimiseks (McShea et al. 

2015), siis nüüd kasutatakse neid juba väga paljude erinevate imetaja-ja liinuliikide 

uurimiseks (Rovero et al. 2013). Eeskätt imetajatega seotud uuringud on tinginud 

kaameralõksude laialdasema kasutuselevõtu (Welbourne et al. 2016).  

Liikide puhul, kelle isendid on üksteisest selgelt väliste tunnuste poolest eristatavad, on 

fotolõksude kasutamine arvukuse hindamisel juba üsna levinud (Veeroja 2017d). Erinevate 

isendite tuvastamisel baseeruva lähenemise korral on kaameralõksude kasutamise üks 

olulisemaid aspekte igast indiviidist võimalikult paljude erinevate fotode jäädvustamine. 

See, kas kaamerad peaksid töötama 24 tundi või ainult öötundide ajal, sõltub suuresti 

uuritava liigi tegevustsüklist. (Henschel, Ray 2003) Lisaks mõjutab arvukuse hindamiseks 

teostatud uuringuid kaameralõksu paigutus uuringualas, kuna see mõjutab üksikute loomade 

tuvastamist ja see omakorda avastamise tõenäosust. Kaamerate asukohad ja vahekaugused 

sõltuvad omakorda uuritava liigi harjumustest ja elupaigast. Kaamerad tuleks paigutada 

kohtadesse, kus on liikide tuvastamise võimalus kõige suurem ning kaamerad ei tohiks olla 

liiga laiali, et vältida lünki ja suurendada üksikute isendite tuvastamise tõenäosust. (O’Brien 

2011) Järgnevates alapeatükkides tuuakse välja rajakaamerate eelised, puudused ning 

kaamerate sobivad asukohad.  

 

 

1.4.1 Rajakaamerate eelised 

 

Rajakaamerate kasutamisel on mitmeid eeliseid. Kaameralõkse peetakse loomi kõige vähem 

häirivaks kaugjälgimise meetodiks (Rovero, Zimmermann 2016). Lisaks sellele, et 

kaamerad häirivad keskkonda ja loomi minimaalselt (Meek et al. 2014), on need madalate 

kuludega, vastupidavad kliimale ning rajakaameraid saab kasutada väga keerulisel 

maastikul, kus muud meetodid tõenäoliselt ebaõnnestuvad (Rowcliffe et al. 2008). Kasulik 
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on kaameralõkse kasutada seal, kus uuritakse liike, kes rändavad üle alade, mis on liiga 

suured, et neid täielikult uurida ja liikide puhul, kes on raskesti jälgitavad ja jäävad teiste 

meetoditega tabamatuks (O’Brien 2011). Lisaks on piirkondi, mis on liiga kauged või 

tihedalt taimestunud ja muud meetodid ei ole seal kasutatavad (Silveira et al. 2002). Ka 

kaameralõksude uuringuala suurus ja tuvastatavate liikide hulk on suuremad kui tavaliste 

meetodite puhul (McShea et al. 2015). Kaameralõksud on esialgu kulukamad, kuid ei ole 

liialt sõltuvad uuritavast keskkonnast, pidevast abist või välitöötajatest (Silveira et al. 2002). 

Lisaks on rajakaamerad andmete kogumisel tõhusad nii päeval kui ka öösel, annavad 

võimaluse koguda lisateavet liikide elupaikade kasutamise kohta ning populatsiooni 

struktuuri ja käitumise kohta (Rowcliffe et al. 2008). Kaamerafotodelt saab infot ka liikide 

koos elutsemise, käitumise ja aktiivsusmustri kohta. Kaamerad võivad infot koguda 

iseseisvalt ka mitu nädalat ja mõned isegi mitu kuud. (Rovero, Zimmermann 2016) 

Kaameralõksu eelisteks on ka liikide määramise täpsus, võimalus hinnata vanust, sugu, 

populatsioonistruktuuri ja asustustihedust suurel maa-alal (Silveira et al. 2002). Fotodelt 

saab infot ka seni avastamata liikide olemasolu kohta (Rovero, Zimmermann 2016). 

Rajakaamerad on selgeks tõendiks ka liikide üleüldise olemasolu kohta (Rovero, 

Zimmermann 2016). Kaamerapiltidelt on võimalik tuvastada enamus imetajaid, keda 

satelliitpiltidelt tuvastada ei saa (McShea et al. 2015). Isegi kui loomi ei ole võimalik 

individuaalselt tuvastada, on kaameralõksudest abi arvukuse hindamisel ja olemasolu 

tuvastamisel (Henschel, Ray 2003). Isendite tuvastamise vajaduse kõrvaldamiseks on 

Rowcliffe et al. (2008) välja pakkunud juhusliku kokkupuute mudeli (REM, inglise keeles 

random encouter model), mis põhineb loomade ja kaameralõksude vahelise kokkupuute 

määra hinnangul (Pfeffer et al. 2018).  

 

 

1.4.2 Rajakaamerate puudused 

 

Vaatamata paljudele eelistele on rajakaamerate kasutamisel ka erinevaid puudusi. Leitud on 

mõningaid tõendeid, et kaamerate olemasolu võib ka loomi häirida, sest loomad tuvastavad 

kaamerate olemasolu erinevatel põhjustel, näiteks erinevad helid, lõhn kaameral ja kaamera 

nähtavus päevavalguses (Meek et al. 2014). Enamuse rajakaamerate uuringute piiravaks 

teguriks on uuritav ala. Kui proovitükk on suur, siis on heaks lahenduseks jaotada ala 

väiksemateks osadeks ja neid ükshaaval uurida, kuid see pikendab uuringu vajalikku 

kogupikkust. Valimi kujundamisel on aga oluline, et kogu uuringupiirkond oleks ühtlaselt 
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kaameratega kaetud. Lisaks on soovitatav alati kasutada kiiremaid kaamerasätteid, kuid 

mõnes piirkonnas ei ole see võimalik uuritavate loomade tiheduse ja käitumismaneeri tõttu. 

(Henschel, Ray 2003) Oluline on mainida, et nii jäljeloendusel kui kaameralõkse kasutades 

võib liikide arvukust ülehinnata, kuna sama looma võidakse loendada mitu korda ehk loomi 

ei identifitseerita (Silveira et al. 2002). Üks peamisi probleeme kaameralõksude puhul on ka 

suur ülesvõtete hulk, mis tuleb läbi vaadata ja süstematiseerida. Eriti suur on selline 

probleem juhul, kui korraga on üles seatud kümneid või sadu kaameraid. (Veeroja 2017d) 

Lisaks on üsna aeganõudev ka piltidelt loomade tunnuste ja käitumise tuvastamine 

(Norouzzadeh et al. 2017). Teadlased on kahelnud ka kaamerauuringute kvaliteedis 

(McShea et al. 2015). Mõistliku tulemuse saamiseks on kaamerate rohkus siiski oluline 

(Spritzer et al. 2016). Loomaliigi arvukuse teada saamiseks oleks siiski vaja isenditel ka 

vahet teha, juhul kui see loendusmeetodi puhul vajalik on (Veeroja 2017d). Probleem on 

see, et juhul kui loom seisab kaamerale liiga lähedal, liiga kaugel, pilt on udune või loom on 

pildil nähtav vaid osaliselt (Norouzzadeh et al. 2017), ei ole kõik liigid ja isendid fotode 

põhjal usaldusväärselt tuvastatavad (Spritzer et al. 2016). Piltide hulgas on ka selliseid, mis 

on tühjad ehk millel loomi ei ole ja mis on põhjustatud sellest, et kaameralõksu käivitasid 

ebaolulised objektid, näiteks liikuv ülekasvanud taimestik (Willi et al. 2018). Peale piltide 

kogumist tuleb need kasulike ökoloogiliste andmete saamiseks klassifitseerida vastavalt 

uuringu eesmärkidele. Hiljutiste uuringute käigus on kogutud miljoneid pilte, mis on 

uurimuse teostajatele liiga suur koormus ning sellisel puhul on abiks vabatahtlikud. (Willi 

et al. 2018) 

 

 

1.4.3 Rajakaamerate sobivad asukohad 

 

Rajakaameratega ulukite loendamisel on oluline kaameratele sobiva asukoha leidmine. 

Kaamerate asukohad sõltuvad sellest, mida soovitakse uurida (Apps, McNutt 2018b; Meek 

et al 2012), kuid hea asukoht on seal, kus kaamera jäädvustab rohkelt ja kvaliteetseid pilte 

(Apps, McNutt 2018b). Lisaks mõjutab kaamera asukohta ka ümbritsev maastik ja see võib 

mõjutada omakorda kaameramudeli valikut (Meek et al. 2012). Oluline on teada, et olemas 

oleks märke loomade kohalolust (Rovero, Zimmermann 2016). Andmete kogust ja kvaliteeti 

suurendab kaamerate paigutus kohtadesse, mis arvestavad loomade käitumise ja 

paiknemisega, jäädes liikumisradade, urgude, territooriumi märgistamiskohtade lähedusse 

või loomade rändeteedele ja kogunemiskohtadesse. (Apps, McNutt 2018a) Eelnev ei kehti 
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aga REM lähenemise korral, kuna sel puhul on oluline kaamerate juhuslik paigutus ja 

isendite eristatavus ei ole vajalik. Lisaks soovitatakse kaamera paigutada kohta, mis jääb 

pärastlõunase päikese eest varju, et kaitsta infrapunaandurit ülekuumenemise eest (Apps, 

McNutt 2018a). Kaamera tuleks paigaldada nii, et loom tuvastatakse võimalikult kiiresti 

pärast vaatevälja sisenemist, sest see suurendab jäädvustatavate piltide arvu (Apps, McNutt 

2018b). Samas sõltub tuvastustsoon uuringu vajadustest. Kitsas tsoon eeldab, et loom liigub 

täpsesse alasse ja ei püüa isendeid, kes liiguvad alast väljapoole. Sellist tsooni on mõistlik 

kasutada olukorras, kus loom on huvitatud kindlast huvipakkuvast objektist. Lai 

tuvastustsoon vastab kaameralõksu vaatevälja laiusele ning tänu sellele tuvastab loomi 

kiiremini ja annab suurema hulga pilte. (Meek et al. 2012) Enamasti kinnitatakse kaamerad 

jämedamate puude tüvede külge, sest need on kindlad talad, hoiavad kaameraid paigal ja 

välistavad mõttetud pildiseeriad (Apps, McNutt 2018a; Meek et al. 2012). Hea on kasutada 

sirgeid puid (Rovero et al. 2010). Kaamerad võivad olla alalised, korduvalt ühele alale 

paigutatud, ajutiselt ühe uuringu jaoks alal kasutatavad või uuringu tarbeks paigutatud 

erinevatesse asukohtadesse (Meek et al. 2012).  

 

 

1.4.4 Rajakaamerate tööpõhimõte 

 

Kuna andmete tõlgendamist võib mõjutada arusaam uurimisseadmete tööpõhimõtetest, siis 

on oluline, et teadlastel oleks täpne kirjeldus uurimisseadmete toimimisest (Welbourne et al. 

2016). Rajakaamerate funktsioneerimine on keeruline ning võrreldes varasematega on 

tänapäeva mudelid tohutult arenenud (Rovero et al. 2013). Kaks olulist komponenti 

kaameralõksu puhul on kaamera ise ning päästik, mis kaamera tööle paneb (Apps, McNutt 

2018a). Kaameralõksu võivad käivitada ajalised päästikud, mikrolaineandurid, mehaanilised 

päästikud, aktiivsed infrapunaandurid ja passiivsed infrapunaandurid (Welbourne et al. 

2016). Kaamera töötamiseks on vajalikud loomadetektor, mis kaamera käivitab, pimedal ajal 

töötamiseks välk või prožektor ning SD-kaart, kuhu salvestatakse andmed (Apps, McNutt 

2018a). Varasemad kaameramudelid olid ebausaldusväärsed, kuid paremad materjalid, 

andurid, protsessorid, algoritmid, läätsed ja süsteemidisain on muutnud kaamerad 

odavamaks, töökindlamaks ja palju rohkem kasutatavamaks (Gabay 2012). 

Peaaegu kõik tänapäeval kasutuses olevad liikumisanduritega kaamerad kasutavad 

passiivseid infrapuna liikumisandureid (Apps, McNutt 2018a; Rovero et al. 2013), kuigi 
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turul on müügil laialdaselt ka muid erinevaid kaameraid (Welbourne et al. 2016). Passiivne 

infrapuna tuvastamine tähendab seda, et kaamera reageerib, kui miski, mille 

pinnatemperatuur erineb taustast, liigub kaamera vaateväljas (Apps, McNutt 2018a; Meek 

et al. 2012; Rovero et al. 2013). Infrapunaanduritel põhinevad liikumisdetektorid ei vaja 

sihtmärgi jäljendamiseks ja värvimiseks emittereid, mis on hea eelis püroelektrilise efekti 

kasutamiseks (Gabay 2012), mida kirjeldatakse järgmises lõigus. Astmeline 

temperatuurimuutus, näiteks pilvede möödumine päikese eest, ei tekita piisavat 

temperatuurimuutust, et kaamera infrapunasensor käivituks (Apps, McNutt 2018a). 

Passiivne infrapunaandur tuvastab objektide pindadelt eralduva soojusenergia ja 

õhutemperatuur andurit otseselt ei mõjuta (Welbourne et al. 2016). Väiksemaid loomi on 

raskem tuvastada, sest nad kiirgavad vähem soojust ja kaugemal olevaid loomi on raskem 

tuvastada, sest neilt kiirgavat soojust jõuab vähem andurini. Kui kaamera läheb liiga 

kuumaks, mis võib juhtuda, kui kaamera on näiteks päikese käes, siis sensor ei tööta seni, 

kuni kaamera on maha jahtunud, sest sensor ise on kuumem kui loomad ja taust. See on 

peamine probleem kaamerate kasutuses näiteks Aafrikas. (Apps, McNutt 2018a) 

Kaks passiivse infrapunaanduri põhikomponenti looduse uurimiseks on püroelektriline 

andur ja Fresnel-lääts (Welbourne et al. 2016). Passiivsel infrapunaanduril on kaamera ees 

aken, mille tagaküljele on vormitud läätsede muster (Apps, McNutt 2018a). Läätsed 

teravustavad sissetuleva elektromagnetilise kiirguse püroelektrilisele andurile, mis sisaldab 

püroelektrilisi elemente ja infrapunafiltrit (Welbourne et al. 2016). Tavaliselt on andurid 

saadaval ühe-, kahe-või neljaelemendina, mis võimaldab andureid ühendada (Gabay 2012). 

Püroelektrilised elemendid kasutavad temperatuuride erinevusel püroelektrilist efekti 

elektrivoolu tekitamiseks (Welbourne et al. 2016). Iga läätseelement katab detektori 

vaatevälja erinevat tsooni ja külgnevatest tsoonidest pärit infrapuna on fokuseeritud anduri 

erinevatele elementidele. Kui sihtmärk liigub üle detektori vaatevälja, siis liigub 

infrapunapilt ühest elemendist teise koos anduri elementide temperatuuri ja pinge vastavate 

tõusude ja langustega. (Apps, McNutt 2018a) Kui püroelektrilist efekti kasutatakse 

kaameralõksudes, siis käivitub kaamera, kui elementide tekitatud elektrivool ületab 

etteantud läve (Welbourne et al. 2016). Kahjuks põhjustavad passiivsete infrapunaandurite 

puudused madalamat tundlikkust vaatevälja servades ning suunatud kalduvusi ja madalamat 

tundlikkust ka kõrgemate temperatuuride puhul. See tähendab, et ka lühikese päästiku 

viivitusega ei pruugi kaamera alati looma tuvastada ja pildistada kohe pärast vaatevälja 
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jõudmist ning ka lühikese päästiku viivituse puhul võivad loomad vaateväljast lahkuda enne 

pildi tegemist. (Apps, McNutt 2018a)  

Päästiku viivituse tõttu võib kaamera poole kõndiv loom pildi tegemise hetkeks kaamerast 

juba möödunud olla. Päästiku viivitus on ajavahemik, mille jooksul loom siseneb vaatevälja 

ja toimub pildistamine. Kui päästiku viivitus on liiga pikk, siis ei tehta pilti enne, kui loom 

liigub vaateväljast ära ning tulemuseks on pilt looma sabast või tühi pilt. Kiirete päästikute 

puhul pildistatakse lähenev loom enne kaamerast möödumist. (Apps, McNutt 2018a) Lisaks 

suurendab kiire päästik (<1 sekundi) sihtliigi registreerimise tõenäosust (Rovero et al. 2013). 

Infrapunaandurid ei suuda alati sihtmärki ja tausta eristada ning kui temperatuuri erinevus 

tausta ja isendi vahel on madal, ei pruugi andur looma tuvastada ka otse kaamera ees (Meek 

et al. 2012). Kaamera ei suuda looma tuvastada ka siis, kui ümbritsev temperatuur jääb 

imetajate kehatemperatuuri vahemikku (Rovero et al. 2013). Kõige sobivam on olukord, kus 

sihtmärgi ja tausta temperatuuride vahe on üle viie kraadi Fahrenheiti (Meek et al. 2012). 

Andurite efektiivsust võib mõjutada ka keskkonna termiline heterogeensus, näiteks võib see 

vallandada vale pildiseeria (looma pildil ei ole). Ka siis, kui liikuvate objektide temperatuur 

erineb taustast, näiteks oks või põõsas, käivitub kaamera. (Welbourne et al. 2016) Kaamera 

tundlikkus on vaatevälja servades madalam ning oluline probleem on see juhul, kui 

tundlikkust kahjustavad kõrged temperatuurid. Viivitatud tuvastamine vähendab 

jäädvustatavate piltide arvu ning vähendab tuvastustsooni nurka, mis on REM-mudeli 

parameeter. Kui loom siseneb detektori vaatevälja, siis tunneb detektor looma liikumist 

ühest tsoonist teise ning saadab kaamerale pildistamiseks signaali. Signaal äratab kaamera 

unest, mis säästab pildistamiste vahel akut. Kaamera loeb valgustasemeid, kasutab infrapuna 

või pimedal ajal välku ja avab pildistamiseks katiku. (Apps, McNutt 2018a) Infrapunavälk 

on loodusele vähem nähtav kui hõõguv/valge valgus ning lisaks kasutab infrapunavälk 

vähem energiat (Meek et al. 2012).  

Peale pildi jäädvustamist vajab kaamera enne uue pildi tegemist aega taastumiseks (Apps, 

McNutt 2018a). Taastumisaeg on eriti oluline eluslooduse uuringutes, sest limiteerib piltide 

arvu, mis jäädvustatakse looma möödumisel kaamerast (Meek et al. 2012). Juhul kui 

kaamera ei ole sarivõtte režiimis, siis minimaalne piltide vaheline aeg on taastumisaeg pluss 

päästiku käivitamise aeg ehk taastumisaeg näitab, kui kiiresti on kaamera valmis 

jäädvustama uut pilti (Apps, McNutt 2018a; Meek et al. 2012). Liike saab peaaegu alati 

üksikutelt piltidelt tuvastada, kuid fotodel peavad olema isendite eristatavad omadused. 

Eristatavate omadustega pildiseeria tõenäosust saab suurendada, kui peale esimest päästikut 
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jäädvustatakse mitu pilti ilma, et infrapunaandur peaks uuesti käivituma (sarivõte). Teine 

võimalus on kogu looma pildi jäädvustamist edasi lükata seni, kuni sihtmärk on umbes 

pildiraami keskel. (Apps, McNutt 2018a) Kui soovitakse uurida loomade käitumismustrit 

või aktiivsust, siis on mõistlik kasutada kiiret taastumisaega, et igast indiviidist saaks 

maksimaalselt fotosid. Kui uurimise keskmes on esinemise või kohaloleku puudumise 

andmed, siis võib päästikute vahel olla pikem paus. (Meek et al. 2012) 

 

 

1.5  Loendusmeetodid rajakaameraid kasutades 

 

1.5.1 Faunatuvastus ja süstemaatiline uurimine 

 

Üheks viisiks, kuidas rajakaameraid eluslooduse uurimises kasutada, on tuvastada ja uurida 

erinevaid loomaliike. Faunatuvastuse eesmärk on saada täielik loetelu uuringualal elavatest 

taksonoomilistest rühmadest. Kaameralõks on osutunud tõhusaks vahendiks maapealsete 

selgroogsete tuvastamisel. (Rovero et al. 2010) Loomastiku uurimiseks kaameralõksu abil 

on vaja jäädvustada selgeid pilte võimalikult paljudest liikidest. Sellise uurimuse jaoks on 

vaja kaamerat, millel on kõrge tundlikkus, kiire päästik, lai vaateväli (eriti kui päästik on 

aeglane) ja hea aku või patareid (miinimum 30 päeva). Troopikamaades peab kaamera lisaks 

vastu pidama ka niiskusele, vihmale ja putukate kahjustustele. (Rovero, Zimmermann 2016) 

Valge välklambiga kaamerate kasutus hõlbustab liikide tuvastamist, sest nendega on parem 

saada värvilisi pilte nii päeval kui ka öösel (Rovero et al. 2013). Kaameralõksude paigutus 

peaks sellise uuringu puhul olema paindlik (Rovero et al. 2010). Kaamerad tuleks paigutada 

üle uuringuala ning neid võib paigaldada intensiivselt kasutatavatele radadele, pesadesse või 

söötmis-või joogikohtadesse. Kaamerate vahekaugustele ei ole piiranguid seatud, kuid on 

leitud, et kaamerate arv võib vähesel määral mõjutada tabatavate liikide arvu. Kui kasutuses 

on väike arv kaameralõkse, siis soovitatakse lõkse 15 kuni 30 päeva järel liigutada, et uurida 

võimalikult suurt ala ja vältida asukohtadest põhjustatud mõjusid. (Rovero et al. 2013) Siiski 

võimaldab kaameralõksude ühtlane paigutus rangemat statistilist analüüsi, sealhulgas 

täituvuse analüüsi ning on üldiselt soovitatav seire eesmärkideks. Asukohtade valimisel on 

abiks ka eelteadmised liikide käitumisest, kes eeldatavasti uuritavas piirkonnas elutsevad. 

Eesmärk on katta huvipakkuvad elupaigatüübid, mida loomad tõenäoliselt kasutavad. 

(Rovero et al. 2010) 
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Liikide tegeliku arvu ja uuringu usaldusväärsuse hindamiseks on erinevaid meetodeid, mis 

võib jagada kaheks: liigirikkuse hinnangud (põhinevad liikide kogumiskõveratel) ja 

mitteparameetrilised hinnangud (seotud püüdmise ja püüdmismudelitega) (Tobler et al. 

2008). Mitmetes piirkondades, eriti troopikas, on ligilähedaselt täieliku liikide loendi 

saamiseks vaja mitu tuhat päeva. On näidatud, et 60-70% liikide avastamiseks võib 1000-

2000 kaamerapüügi päeva olla piisav, aga mida rohkem kaameraid kasutatakse, seda 

kiiremini jõutakse tulemuseni. (Rovero et al. 2013) Fauna uurimise jaoks ei ole kindlat 

kaamerate kasutusaega määratud, seega võivad kaameralõksud üleval olla aastaringselt, sest 

sageli võib eeldada, et liigiline koosseis aasta jooksul ei muutu. Seepärast saavad teadlased 

mitme kuu jooksul kasutada vähest arvu kaameralõkse või teostada uuringuid aasta jooksul 

mitme lühikese perioodi vältel. Mitmekesisuse muutused saadakse erinevate aastate 

liiginimekirjade võrdlemisel. (Rovero et al. 2010) Kuigi üldiseks liikide uurimiseks on 

eelmainitu sobiv, siis fookusliikide uurimiseks on vaja spetsiifiliste funktsioonide ja 

omadustega kaameraid. Näiteks väikeste loomade tuvastamiseks on oluline kaamera 

tundlikkus või kui uuringus on tähtis karvkatte eristamine, siis on olulised hea kvaliteediga 

värvilised pildid. (Rovero et al. 2013) 

 

 

1.5.2 Asustuse uurimine 

 

Arvukuse või asustustiheduse täpne hindamine on paljude liikide puhul keeruline ja kallis 

ning bioloogid kasutavad sel juhul tihti mõnda suhtelist näitajat/indeksit. Arvukuse 

hindamise raskusest üle saamiseks on üks võimalus kasutada hõivatuse määra (täituvust). 

Täituvuse kasutamine arvukuse hindamise asendusena sobib kõige paremini väikeste, hästi 

määratletud (<5-10 km2) kodupiirkondadega liikidele. (Rovero et al. 2010) Asustuse (ka 

hõivatuse) uurimine baseerub mööduvate loomade tuvastamisel, kes käivitavad 

kaameralõksu juhuslikult paigutatud võrgustikus (Rovero, Zimmermann 2016). Erinevates 

ökoloogia valdkondades hinnatakse elupaikade ühisust, liikide levikut ja populatsioonide 

dünaamikat hõivatuse määraga või võimalusega, et ala on asustatud (Bailey et al. 2007). 

Hõivatusmudeleid saab kasutada ka erinevate vaatlusmeetodite andmete ühendamiseks ja 

vaadelda hõivatust mitmel pindalalisel skaalal (Rovero et al. 2010). Asustus (ka täituvus) on 

määratletud pindala, laikude või tegevuskohtadena, mis on liikide poolt hõivatud (Rovero et 

al. 2013). Asustuse ja avastamise uurimiseks töötati hiljuti välja mudel, mis põhineb mitmete 

tegevuskohtade korduval kohaloleku-puudumise uurimisel (Bailey et al. 2007). Tegelik 
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hõivatuse prognoos arvestab lisaks ’’olemas’’ ja ’’puudub’’ muutujatele ka oleku muutujaga 

’’olemas, kuid mitte tuvastatud’’ (avastamise tõenäosus p<1) (Rovero et al. 2013). Sellised 

uued hindamismeetodid nõuavad üldiselt nii ruumilist kui ajalist kordamist (Bailey et al. 

2007). Algne proovivõtuskeem hõlmab mitmekordseid külastusi juhuslikele aladele lühikese 

aja jooksul nii, et tegevuskohad, mis on asustatud aladel, ei muutu. Asustuse analüüs sobib 

hästi kaameralõksu andmetega, sest tuvastusandmeid saab koguda suuremast andmehulgast 

kui teiste loendusmeetoditega. Täituvust saab kasutada arvukuse asenduseks, eriti suhteliselt 

väikeste ja täpselt määratletud territooriumiga liikide puhul. Sellisel juhul võib eeldada, et 

iga isend võib jääda ainult ühte kaameralõksu ja kaameralõksude ruudustik peaks katma 

esindusliku osa populatsiooni areaalist. (Rovero et al. 2013) Sellise uurimuse puhul on kiire 

kaamera päästik oluline, et märgata ka mööduvaid loomi. Nõuded kaamera tundlikkusele 

olenevad sellest, millised on uuritavad liigid. Liigirikkas keskkonnas, nagu troopikamets, 

tuleb kasutada kõrge kvaliteediga kaameraid, et kindlustada loomade selge 

identifitseerimine. (Rovero, Zimmermann 2016)  

Kaamerad peaksid olema võrdsete vahedega paigutatud korrapärasesse ruudustikku (Rovero 

et al. 2010). Kaamerate paigutus ruudustikus peaks olema passiivne ja juhuslik, mis 

tähendab, et kaamerad ei tohiks olla paigutatud kohtadesse, kus loomade arvukus võib olla 

keskmisest suurem (näiteks söötmiskohad). Paigutus peaks hõlmama kõiki huvipakkuvaid 

elupaigatüüpe, kaameralõksude arv igas alas peaks olema proportsionaalne elupaiga 

ulatusega ja lõksude arv piisavalt suur, et võimaldada statistilist analüüsi. (Rovero et al. 

2013) Ruumilise autokorrelatsiooni vältimiseks võiks võimalusel kaamerate vahekaugus 

olla suurem kui uuritavate liikide keskmine territooriumi diameeter. Kui diameeter on 

kaamerate vahekaugustest oluliselt suurem, siis peaks tulemused esitama hõivatud ala 

protsendi asemel uuringuperioodil liigi poolt kasutatud pindala protsendina. (Rovero et al. 

2010) Sellise uuringu vajalik ajavahemik sõltub huvipakkuvate liikide avastamise 

tõenäosustest. Mida suurem on tuvastamise tõenäosus, seda vähem on vaja uuringupäevi 

usaldusväärsete andmete kogumiseks. Ühe hooaja uuringutes eeldatakse, et täituvus 

uuringuperioodil ei muutu ja uuring peaks kestma kaks kuni kolm kuud. Kui on teada, et 

liigid rändavad uuringualasse hooajaliselt, siis tuleks uuringuid teostada väljaspool 

rändeperioodi. (Rovero et al. 2013) Üldiselt nõuavad asustuse uuringud usaldusväärsete 

andmete saamiseks suurt hulka kaameralõkse, eriti kui uuritakse aja jooksul toimunud 

asustuse või hõivatuse muutusi (Rovero et al. 2010). Täpsuse suurendamiseks on tihti 

efektiivsem suurendada pigem kaamerate arvu kui uuringuaega (Rovero et al. 2013). 
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1.5.3 Püük-märgistus-taaspüük 

 

Liikide puhul, kelle isendid erinevad karvastikumustri poolest, saab kaameralõksu 

andmestiku kasutada suletud püük-taaspüük mudeli raamistiku abil arvukuse ja tiheduse 

hindamiseks (Rovero, Zimmermann 2016). Loom satub kaamerasse, identifitseeritakse 

karvastiku mustri põhjal ja määratakse kui püütud ja märgistatud isend. Märgistatud isendite 

(ehk üks kord pildistatud) kohtamiste ajalugu defineeritakse kui taaspüük, mille põhjal 

hinnatakse arvukust. (Alonso et al. 2015) Algselt oli selle meetodi teerajaja Peterson 

(Põldmaa 2018), nagu ka eelnevalt peatükis 1.3.7 mainitud. 1990ndate alguses soovitasid 

Griffiths ja van Schaik püük-taaspüük meetodit arvukuse hindamiseks (Foster, Harmsen 

2011). Need mudelid arvestavad asjaoluga, et kõiki vaatlusalal asuvaid loomi ei märgata 

(Zimmermann et al. 2013). Tavalised püük-taaspüük mudelid hindavad arvukust, mida 

hiljem tuleb väljendada asustustihedusena (Sollmann et al. 2012). Püük-märgistus-taaspüük 

(inglise keeles capture-mark-recapture) lähenemine põhineb karvkatte mustri põhjal 

individuaalsel loomade eristamisel, kuid seda meetodit on kasutatud ka selliste liikide 

arvukuse hindamiseks, kellel puuduvad iseloomulikud tunnused. Kui püük-märgistus-

taaspüük meetodit kasutatakse liikide puhul, kes üksteisest väliselt ei erine, siis peab selgelt 

näitama, kuidas tõlgendati mitmetähenduslike fotosid ning märkima, kui palju selliseid 

fotosid oli ja kuidas arvestati neid arvukuse hinnangusse. (Rovero et al. 2013) Liikide puhul, 

kelle karvkatte muster varieerub vähe (näiteks Euraasia ilvesed), on eriti olulised 

kvaliteetsed fotod, mis tähendavad selgeid, teravaid ja kõrge resolutsiooniga pilte. Lisaks on 

kvaliteetsed pildid olulised mustri tuvastustarkvara jaoks, mida kasutatakse üha enam 

kaameralõksude uuringutes. (Rovero, Zimmermann 2016) Seega peaks sobiv kaameralõks 

olema varustatud ksenoonvalge välklambiga, millel on vähemalt kaks välgu kauguse seadet, 

lühike viivitus järjestikuste piltide vahel ja kiire päästik (Rovero et al. 2013).  

Uuringu kavandamisel tuleks arvestada nii kaameralõksude koguhulgaga kui ka lõksude 

vahekaugustega loomade individuaalse liikumise suhtes (Sollmann et al. 2012). Samuti peab 

uuringu disain maksimeerima looma tabamise tõenäosust (Negrões et al. 2012). Kaamerad 

peaksid olema paigutatud optimaalsetesse kohtadesse paarikaupa, et pildistada mööduvate 

loomade mõlemaid külgi ja maksimeerida seeläbi tuvastamise võimalusi (Rovero, 

Zimmermann 2016). See suurendab ka proovivõtu kulusid (Negrões et al. 2012). Kaamera 
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paigutus on oluline ka selleks, et suurendada piltide kvaliteeti ning välistada viltuseid pilte, 

mis võib vähendada sarnasuse koefitsiente, kui kasutatakse mustri tuvastustarkvara. 

Kaamerad tuleb paigaldada täpselt teineteise vastu, et vältida välklampidest põhjustatud 

ülevalgustust. Lisaks aitab kahe kaamera paigaldus kombineerida erinevate kaameratüüpide 

erinevad eelised ja puudused. Uuringu kavandamisel tuleb kaameralõksude seadmisel 

arvestada nii loomade liikumisega kui ka kaameralõksude rivi kogumahu ja kujuga. (Rovero 

et al. 2013) Lisaks on üks püük-märgistus-taaspüük meetodi oluline nõue see, et ühelgi 

uuritava liigi isendil ei oleks püüdmise tõenäosus null ehk kõigil peab olema võimalus saada 

märgatud (Zimmermann et al. 2013). Siiski võib korduspüügi tõenäosus individuaalselt 

erineda, sest võib juhtuda, et isend puudub proovivõtukohast ühel või mitmel korral (Schaub 

et al. 2004). Lõksude liiga laia paigutuse korral satuvad loomad ainult ühte lõksu ning 

liikumise kohta saadakse vähe või ei saada üldse infot (Zimmermann et al. 2013). 

Uuringuala peaks olema piisavalt suur, et jäädvustada üksikisendite liikumiste täielik ulatus. 

Üks reegel on ka mitmete kaameralõksude seadmine kaugusele, mis on uuritava liigi 

minimaalne territooriumi vahemik, eriti kui on tegemist madala asustustihedusega liigiga. 

Vahekauguse osas on uurijatel tihti dilemma: suurem lõksutihedus suurendab tõenäoliselt 

tabatud isendite arvu, mis omakorda tõstab taaspüügi määra. Usaldusväärse hinnangu 

saamiseks peaks üldine püüdmise tõenäosus olema suurem või võrdne 0,1-ga ja üldine 

valimi suurus peaks olema üle 20 isendi. (Rovero et al. 2013) 

 

 

1.5.4 Käitumuslikud uuringud 

 

Aktiivsuse või käitumise uurimiseks on kaameralõksu puhul adekvaatsem kasutada video 

režiimi või kaamerat, mis on võimeline pildistama kiiresti fotojada. Sellise uurimuse puhul 

on oluline, et kaamera oleks kõrge tundlikkuse ja kiire päästikuga. Tundlikkus on eriti 

oluline, kui uuritavad loomad on väikesed ja kiire päästik on oluline kaamera eest mööduvate 

loomade tabamiseks ning erinevate käitumisjadade tuvastamiseks. Uurimuse eesmärgist 

sõltub ka video helisalvestuse vajadus, näiteks kui uuritakse liikide omavahelist 

kommunikatsiooni. Loomade minimaalseks häiringuks tuleks kasutada madala heledusega 

või mitte helendavat välklampi. Eriti kasulik on kasutada välku, mis on kahe kauguse 

seadistusega ja ennetab üle-või alavalgustatud pilte. Kui eesmärk on uurida suurt gruppi 

loomi, siis peaks kaamera vaateväli olema võimalikult lai ning infrapuna LED-valgustus 

piisavalt võimas. (Rovero, Zimmermann 2016) 
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1.5.5 Juhusliku kohtamise mudel 

 

Rowcliffe et al. (2008) pakkus välja juhusliku kohtamise mudeli, mis kirjeldab liikuvate 

loomade ja seisvate kaameralõksude suhet liikide asustustiheduse hindamiseks (Cusack et 

al. 2015). Kuna käesoleva töö metoodikas kasutatakse juhusliku kohtamise meetodit, siis on 

selle puhul rakendatavat valemit kirjeldatud täpsemalt töö metoodika peatükis. Juhusliku 

kohtamise mudeli meetodi (random encouter model, REM) eesmärk on hinnata selliste 

liikide asustustihedust, keda ei ole võimalik individuaalselt eristada ja see põhineb 

tõenäosusel, et kaamera tuvastamisala ületatakse, kui loom möödub kaamerast (Rovero et 

al. 2013). Meetod põhineb loomade ja kaameralõksude juhuslike kohtumiste 

modelleerimisel, arvestades kõiki lõkse mõjutavaid muutujaid (Manzo et al. 2011). REM 

nõuab liigi kohtamissageduse ja kaamera tuvastustsooni iseloomustava tsooni raadiuse ja 

nurga hindamist ning vajalik on teada ka uuritava liigi keskmist liikumiskiirust (Cusack et 

al. 2015). Välja on töötatud mitmeid metoodilisi viimistlusi ning meetod on järjest enam 

kasutusel (Rovero et al. 2013).  

Sobivateks kaamerateks selle meetodi puhul on kiire käivitusaja ja laia tuvastustsooniga 

kaamerad, sest nende kasutamisel on fotode arv suurem. Lisaks kaamerate puhul, mis 

võimaldavad pildistada kiireid sarivõtteid või kiire valgustusajaga videoid, saab mõõta 

kaameravaates looma kindla aja jooksul läbitud vahemaad. Seda infot saab omakorda 

kasutada liikumiskiiruse või päevas läbitud distantsi tuletamiseks, mis on sisendparameeter 

tiheduse hindamise valemis. Kaamerad, mis on välklambiga ja vaiksed (ei tekita ultraheli), 

on vajalikud minimaalsete häiringute tekitamiseks, et mitte muuta kaamerast mööduvate 

loomade kiirust ja trajektoori. Kuna REM-mudel vajab usaldusväärsete hinnangute 

saamiseks kindlat andmekogumit, siis on kaamera paigutused ja jäädvustuste koguarv 

meetodi kohaldamise peamised määrajad. Soovitus on miinimum 50 kaamerate asetust, et 

salvestada vähemalt sama arv sõltumatuid jäädvustusi. Kaameraid saab vajaliku paigutuste 

arvu saamiseks sobiva aja jooksul asetada ka järjestikku, et suurendada hinnangute täpsust. 

(Rovero et al. 2013) 

Juhusliku kohtamise mudeli meetodi eelduseks on kaamerate juhuslik paigutus, mis 

tähendab, et neid ei tohiks suunata nii, et loomade kohtamise tõenäosust saaks mõjutada 

(Cusack et al. 2015). Kui uuritakse nii loomade eelistatud elupaiku kui neile vähem sobivaid 
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alasid, siis tuleb proove võtta proportsionaalselt nende osade katvusega maastikul 

(Rowcliffe et al. 2012). Seadmete vahekauguste osas ei ole rangeid nõudeid, kuid kaamerad 

peaksid sõltumatute jäädvustuste saamiseks olema üksteisest piisavalt eraldatud, et vältida 

samade isendite korduvat jäädvustamist. Samuti on oluline paigutada kaamerad loomade 

liikumise suhtes juhuslikult ja seda samal eelmainitud põhjusel, et mitte kallutada 

hinnanguid keskmisest suurema arvukusega alade poole. (Rovero et al. 2013) Vältida tuleks 

ka olukorda, kus loomad väldivad kaameraid hirmust, sest see vähendaks kohtumismäära 

(Rowcliffe et al. 2012).   
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2. METOODIKA 

 

2.1  Välitööd 

 

Esmane metoodika katse läbiviimiseks seati paika hirvlaste arvukuse hindamiseks ning töös 

kasutati sama katse infot ja metoodikat nugise arvukuse hindamiseks. Rajakaamerad 

paigutati kahele seirealale, mida kasutatakse hirvlaste arvukusdünaamika jälgimiseks 

pabulaloenduse meetodil. Korraga oli seitsme nädala pikkusel jälgimisperioodil seirealadel 

üleval 20 rajakaamerat. Esimesel seirealal nr 34 Põlvamaal Karilatsi ja Ihamaru küla lähistel 

kogusid kaamerad andmeid 2018. aasta kevadel (4. mai–23. juuni). Teisel seirealal nr 29 

Tartumaal Järvselja küla lähistel kogusid kaamerad andmeid 2019. aasta kevadel (8. aprill-

27. mai). Iga seitsme päeva järel muudeti kaamerate asukohti ning mõlemal seirealal saadi 

sellise asukohtade muutuste tulemusel vaatlusmaterjal 140-st erinevast punktist. Kaamera ja 

sellesse paigutatud SD mälukaardi ühenduse katkemise tõttu jäeti analüüsidest välja ühe 

Järvselja seireala asukohapunkti info, kuna vea tõttu puudusid fotod kaamera ees toimuvast.  

2018. aastal seati kaamerad Põlvamaale üles seirealal paiknevate pabulaloenduse 

püsimarsruutide lähedusse (joonis 3). Korraga oli iga loendusruudu läheduses üleval 4 

kaamerat. 2019. aastal Järvseljale üles seatud kaamerate paigutuse puhul oli iga 

loendusruudu lähedal korraga üleval 2 või 3 rajakaamerat (joonis 4). Kaamerate paigutus 

seirealadel oli juhuslik, välja arvatud kriteerium, et kaamerate asukohad ei tohtinud olla 

üksteisele lähemale kui 200 m. Kaamerate täpsed asukohad fikseeriti GPS-seadmega ja 

lisaks määrati kompassiga ka kaamerate objektiivide suunad. Töö autor oli abiks 2019. aasta 

kaamerate paigaldamisel Järvseljal. 
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Joonis 3. Rajakaamerate asukohad 2018. aastal Põlvamaal Karilatsi-Ihamaru seirealal 

(Veeroja, Linder 2019). Kaamerate asukohti tähistavad oranžid ruudud, mille sees on kaamera 

paigutamise järjekorranumber. Punaste ruutudena on esitatud pabulaloenduse püsimarsruudid koos ruudu ID-

numbriga. 
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Joonis 4. Rajakaamerate asukohad 2019. aastal Tartumaal Järvselja seirealal (Veeroja, 

Linder 2019). Kaamerate asukohti tähistavad oranžid ruudud, mille sees on kaamera paigutamise 

järjekorranumber. Punaste ruutudena on esitatud pabulaloenduse püsimarsruudid koos ruudu ID-numbriga.  
 

Rajakaamerad paigutati erinevatel aastatel kahele erinevale kõrgusele. Aastal 2018 paigutati 

kaamerad maapinnast 1 m kõrgusele ja aastal 2019 80 cm kõrgusele puude külge. Kaamera 

paigaldamisel jälgiti, et 10 m ulatuses kaamera vaateväljas ei oleks liikumisanduri tööd 

piiravaid takistusi. Selleks, et hiljem võimaldada fotodele jäädvustatud loomade kauguse ja 

esmase kohtamise nurga määramine, paigaldati kaamera vaatevälja keskele kolmele 

erinevale kaugusele väikesed umbes 40 cm pikkusest puidust grillvardast ja teibiribadest 

tehtud märgised. Märgised paigaldati kaamerast 5 m, 10 m ja 15 m kaugusele. 
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Joonis 5. Kaamera vaatevälja paigutatud märgised (Veeroja, Linder 2019). 

 

 

2.2  Uuringus kasutatud rajakaamerad 
 

Uuringus kasutati kokku 24 Browning 2018 Dark Ops Pro XD rajakaamerat. See 

infrapunavälgu ja kahe erineva kaameraläätsega rajakaamera võimaldab teha fotosid nii 

päeval kui öösel. Selle rajakaamera mudeli kasuks otsustamisel oli määravaimaks 

kriteeriumiks kaamera väga lühike, 0,15-sekundiline reageerimisaeg. Lühike ülesvõtte 

tegemisele kulunud aeg (<0,5 sekundit) on REM katse puhul oluline. Juhuslikult peibutisteta 

paigutatud kaamera asukohtades liiguvad loomad rajakaamerate eest läbi ka kiiresti joostes. 

Kaamera kiire reageerimise aeg tagab sellisel puhul võimalikult paljude sensori vaatevälja 

sattunud loomade jäädvustamise.  

Kaamerad seadistati režiimi, mis jäädvustab liikumise peale kiire sarivõtte (reageerimisaeg 

0,15 sekundit ja järgmised ülesvõtted 0,3-sekundiliste vahedega). 2018. aastal salvestati 

viiest fotost ja 2019. aastal neljast fotost koosnevad seeriad. Kui sarivõtte jäädvustamise 

järel liikumine kaamera sensorialas jätkus, siis tegi kaamera peale 1-sekundilist pausi uue 

sarivõtte. Fotode suuruseks 2018. aasta katse esimesel neljal nädalal oli 2688x1504 px ja 

järgneval kolmel nädalal 4208x2368 px. 2019. aastal oli kogu perioodi vältel fotode 
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suuruseks 4208x2368 px. Kaamera fotosid vaadati läbi ja mõõdistati 2019. aasta juuni kuus 

toimunud erialapraktika käigus ning fotode läbivaatamisel olid abiks lisaks autorile ka 3 

Keskkonnaagentuuri praktikanti. 

 

 

2.3  Uuringus kasutatud mudel 

 

Asustustiheduse (D) hindamiseks rajakaamera fotode põhjal kasutati juhusliku kohtamise 

mudelit (REM), 

, 

kus y on vaatluste arv, t kaamerapäevade arv, v keskmine päevateekond (km), r looma 

kaugus kaamerast (esmasel kohtamisel) ja θ esmase kohtamise nurk (2). Eraldi 

vaatlusjuhtum oli fotoseeria alates looma ilmumisest vaatevälja kuni tema vaateväljast 

lahkumiseni. Nagu eelnevalt töös mainitud, siis usaldusväärse asustustiheduse määra 

saamiseks on miinimum vajalik andmehulk viiskümmend vaatlusjuhtumit. 

Päevateekondade (v) keskmised pikkused arvutati valemiga v = s * a, milles s on ühe isendi 

poolt ööpäeva jooksul keskmiselt läbitud vahemaa (km) ja a on ööpäevase aktiivsuse tase 

(Rowcliffe et al. 2016). Selleks, et määrata ööpäevas läbitavat vahemaad (s), hinnati 

vaatlusjuhtumite pildiseeriatelt visuaalselt looma poolt pildiseeria jooksul läbitud vahemaad 

(kasutades orientiirina kaamera vaatevälja paigutatud märgiseid ja liigi tavapäraseid 

kehamõõtmeid) ning vahemaa läbimiseks kulunud aega sekundites (vaatlusjuhtumi esimese 

ja viimase foto vaheline aeg). Leidmaks ööpäevase aktiivsuse taset (a) kasutati tarkvara R 

paketti activity. Selle puhul lähtuti kõikide vaatlusjuhtumite esimese foto tegemise 

kellaaegade sagedusjaotusest ning kellaajad teisendati radiaanideks. 

Vertikaalse (y) ja horisontaalse kauguse (x) abil määrati trigonomeetriliselt looma kaugus 

kaamerast (r) ja esmase kohtamise nurk (), kus r2 = x2+y2 ja arctan(α) = y/x. Igale 

vertikaalsele kaugusele arvutati vastav maksimaalne horisontaalne kaugus xmax meetrites. 

Arvutus teostati kaamera manuaalist ja fotofaili metaandmetest leitava kaamera läätse 

maksimaalse nurga põhjal. X (pikslites) ja xmax (pikslites) suhte alusel tuletati looma 

horisontaalne kaugus esmasel kohtamisel (joonis 6). Fotosid mõõdistati avatud koodiga Java 

platvormil baseeruva vabavaralise arvutitarkvaraga ImageJ. Valemi tulemusi kajastati ja 
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tabelid koostati MS Excel keskkonnas. REM meetodiga arvutatud asustustiheduse 

määrangutele 95% usalduspiiride leidmiseks kasutati bootstrap-meetodit 10 000 

iteratsiooniga.  

 

 

Joonis 6. Esmase kohtamise nurga ja looma kauguse määramine (Veeroja, Linder 2019).   
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3. TULEMUSED 

 

Karilatsi-Ihamaru seirealal salvestasid kaamerad 2018. aasta uurimisperioodi jooksul kokku 

32 712 fotot, mille hulgas 25%-l ehk 8077-l fotol oli imetajaid/linde. Järvselja seirealal 

salvestasid kaamerad 2019. aastal uurimisperioodil kokku 13 328 fotot, mille hulgas 58%-l 

ehk 7672-l fotol tuvastati imetajaid/linde. Karilatsi-Ihamaru pildiseeriatelt eristati kokku 525 

vaatlusjuhtumit ning Järvselja seireala fotodelt 421 vaatlusjuhtumit. 2018. aastal tuvastati 

kokku 13 erinevat imetajaliiki ja 6 linnuliiki ning 2019. aastal tuvastati kokku 12 erinevat 

imetajaliiki ja 6 linnuliiki. Kõige rohkem vaatlusjuhtumeid tuvastati mõlemal seirealal 

metskitse kohta. Metskitse järel olid vaatluste arvult põdrad ja nugised.  

Nugise vaatlusjuhtumite arv Karilatsi-Ihamaru seirealal 2018. aastal oli 21 ja Järvselja 

seirealal 2019. aastal 25. Nugise asustustiheduse hindamisel rakendati juhusliku kohtamise 

mudelit. Mudeli põhjal saadud tulemusi võrreldi jäljeindeksiga. Parameetrid, mida mudelis 

arvukuse hindamiseks kasutati, on kajastatud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Ülevaade juhusliku kohtamise mudelis rakendatud parameetritest 

 

Märkused:  

1. Kaldkirjas on tabelis esitatud REM meetodiga saadud asustustihedus, mille puhul on ööpäevase teekonna 

ja aktiivsuse taseme arvutamiseks kasutatud mõlemal seirealal tehtud vaatluste infot kokku.  

 

Juhusliku kohtamise mudeli põhjal on nugise arvukus Karilatsi-Ihamaru seirealal 0,73 

isendit/km2 ja Järvselja seirealal 0,19 isendit/km2. Tabelisse on lisatud ka asustustihedusele 

leitud 95% usalduspiirid. Fotode põhjal leitud näitajates ilmnevad suured seirealade 

vahelised erinevused nugiste ööpäevases aktiivsuse tasemes ja ööpäevases teekonnas, mis 

omakorda põhjustavad suure seirealade vahelise erinevuse REM asustustiheduse määrangus. 

Ligilähedaselt sarnase vaatluste arvu ja vaatluspingutuse juures on erinevus nugise 
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asustustiheduses kahe seireala vahel peale mudeli rakendamist 3,8-kordne. Fotode põhjal 

arvutatud näitajates on näha ka erinevus nugiste keskmises kohtamise kauguses kaamerast 

(Järvselja seirealal 1,5 m väiksem), mis võib olla tingitud kaamerate erinevast paigutusest. 

Järvselja seirealal on suurem ka nugise ööpäevane aktiivsuse tase ja märgatav erinevus on 

ööpäevases teekonnas, mis Järvselja alal on umbes 5 korda pikem. Lisaks on suurem ka 

Järvselja seirealal kaamera ees läbitud vahemaade keskmiste ja kaamera ees veedetud 

aegade keskmiste põhjal arvutatud kiirus, mis Järvselja seirealal on 0,37 m/s ja Karilatsi-

Ihamaru alal 0,13 m/s. 

Kuna mõlemal seirealal oli nugiste kohtamisjuhtumite arv oluliselt väiksem kirjanduses 

soovitatud miinimumist, siis võib suur seirealade vaheline erinevus nugise ööpäevases 

teekonnas olla tingitud liiga väikesest valimist. Sellest tulenevalt on tabelis 1 kaldkirjas 

mõlema seireala puhul esitatud eraldi ka REM asustustihedus, mille arvutamisel on 

kasutatud ööpäevase aktiivsuse taset ja ööpäevase teekonna pikkust, mis on leitud kõikide 

kahel seirealal jäädvustatud nugise kohtamisjuhtude põhjal kokku (n=46). Sellist lähenemist 

kasutades on nugise asustustihedus Karilatsi-Ihamaru seirealal 0,29 isendit/km2 ja Järvselja 

seirealal 0,43 isendit/km2.  

Kaameraindeks näitab kohtamisjuhtumite arvu 100 kaamerapäeva kohta (Veeroja, Linder 

2019) ning jäljeindeks on loendusmarsruudiga ristuvate jäljeradade arv 1 km 

loendusmarsruudi kohta jagatud jälgede võimaliku maksimaalse vanusega päevades (24h-1 

päev) (Veeroja, Männil 2019). Nugise jäljeindeks 1 km kohta on Põlvamaal 2018. aastal 

0,38 ja Tartumaal 2019. aastal 0,31 (Veeroja, Männil 2019). Kuna nugise jäljeindeks on 

esitatud maakondade lõikes, siis võrreldakse käesolevas töös seirealade ja nendega kattuvate 

maakondade andmeid. Joonisel 7 on esitatud graafikud seirealade kaameraindeksi kohta ja 

seirealadega kattuvates maakondades leitud jäljeindeksite kohta. 
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Joonis 7. Nugise kaameraindeks seirealadel ja jäljeindeks seirealadega kattuvates 

maakondades.  

 

Tabelis 2 on esitatud erinevate loendusmeetoditega kogutud arvukuse ja asustustiheduse 

andmed kahe seireala kohta. Kaldkirjas on esitatud REM meetodiga saadud tulemused, mille 

arvutamisel kasutati ööpäevase aktiivsuse taset ja ööpäevase teekonna pikkust, mis on leitud 

kõikide kahel seirealal jäädvustatud kohtamisjuhtumite põhjal kokku. 

 

Tabel 2. Erinevate loendusmeetodite tulemused seirealadel 

Seireala Karilatsi-Ihamaru Järvselja 

Jäljeloendus (jäljeradade arv 1 km loendusmarsruudi kohta) 0,38 0,31 

Kaameraindeks (vaatlusi 100 kaamerapäeva kohta) 2,35 2,57 

REM-meetod (isendeid/km2) 0,66 0,19 

REM-meetod (isendeid/km2) 0,29 0,43 
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED 
 

Kõige suuremat mõju (ebausaldusväärsus) uurimistulemustele avaldas tõenäoliselt liiga 

väike kohtamisjuhtumite arv. Juhusliku kohtamise mudeli juhendis on soovitatud 

minimaalseks vaatluste arvuks 50 (Rovero et al. 2013), kuid käesolevas katses olid nugiste 

vaatlusjuhtumite arvud 2018. aastal 21 ja 2019. aastal 25, mis on umbes poole võrra vähem 

kui soovitatud. Järvselja seirealal kohtamisjuhtumite põhjal arvutatud nugiste oluliselt 

suurem aktiivsuse tase ja mitu korda pikem ööpäevane teekond võrreldes Karilatsi-Ihamaru 

seireala andmete põhjal arvutatuga, võib suuresti olla tingitud just ebapiisavast vaatluste 

arvust. Kui Järvselja seirealal koosnesid nugiste vaatlusjuhtumid peamiselt fotoseeriatest, 

kus nugised liikusid kaamera eest lihtsalt läbi, siis Karilatsi-Ihamaru seirealal sattus 

valimisse ka vaatlusi, milles nugiste tegevuste ampluaa oli mitmekesisem. Näiteks 

registreeriti Karilatsi-Ihamaru alal vaatlusjuhtum, kus nugis varitses ühe närilise uru ees üle 

5 minuti. See omakorda vähendab ööpäevase teekonna pikkust. Seda kinnitab ka kaamera 

ees läbitud vahemaade keskmiste ja kaamera ees veedetud aegade keskmiste põhjal 

arvutatud kiirus, mis nagu eelnevas peatükis mainitud, on Karilatsi-Ihamaru seirealal 0,13 

m/s ja Järvselja seirealal 0,37 m/s. Järvselja seirealal saadi 5 korda suurem nugise ööpäevane 

teekond kui Karilatsi-Ihamaru alal. Kuna nugise ööpäevane teekond ulatub kirjanduse 

andmetel 10-12 kilomeetrini (Randveer 2003), siis Järvselja andmete põhjal hinnatud 25 km 

pikkune ööpäevateekond on suure tõenäosusega tugevalt ülehinnatud. Tulemuste 

usaldusväärsust aitaks parandada rohkemate vaatlusjuhtumite arv, sest siis ilmneb selgemini 

nugiste tegelik ööpäevase aktiivsuse muster ning arvutustes saaks adekvaatsemalt kajastatud 

nugiste erinevate toimingute käigus läbitavad vahemaad. See omakorda annab 

realistlikumaid uurimistulemusi. Sellistest järeldustest ilmneb selgelt ka asjaolu, kuidas ühe 

parameetri muutus mõjutab tugevasti uurimistulemust. Eeldades, et nugiste käitumismuster 

ja ööpäevas läbitud vahemaad kahel seirealal siiski väga suures ulatuses ei erine, arvutati 

mõlema seireala puhul nugiste asustustihedus REM mudeli abil ka selliselt, et 

seirealapõhiste näitajate (vaatluspingutus, esmase kohtamise kaugus ja nurk) kõrval kasutati 

mõlema seireala koondandmete põhjal leitud nugiste ööpäevast teekonda (11,18 km). 

Sellisel juhul taandub suur seirealade vaheline erinevus asustustiheduse hinnangus. Tulemus 

on realistlikum ning haakub oluliselt paremini ka maakondlike jäljeloenduste tulemustega. 

Seega võib uurimistulemuste põhjal kinnitada, et usaldusväärse tulemuse saamiseks on siiski 
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vajalik täita minimaalne soovitatud vaatlusjuhtumite arv. Sellise tulemuse saab saavutada 

katsedisaini modifitseerimisega, sest on võimalik, et kaamerate madalama paigutuse või 

kaameranurga vähendamise korral oleks võinud vaatlusjuhtumite arv suurem olla ja osa 

isendeid jäi märkamata. Leitud asustustiheduse määrangu õigsust päriselt kontrollida ei ole 

võimalik, sest usaldusväärsed alternatiivsed andmed nugiste asustustiheduse kohta nendel 

uurimisaladel puuduvad.  

Ka uuringu katsedisainis ilmnes puudusi, mis võisid oluliselt mõjutada uurimistulemusi. 

Kuna nugis on väikeuluk ja elutseb peamiselt maapinna lähedal, siis võib üheks probleemiks 

katses pidada liiga kõrget kaamerate paigutust (80 cm ja 1 m). Sellise kaamerate paigutuse 

puhul võis mitmeid isendeid jääda märkamatuks, eelkõige kaamera lähedalt mööduvad või 

kaamera ees tegutsevad isendid. Lisaks võis rohkem isendeid märkamatuks jääda Karilatsi-

Ihamaru seirealal, sest seal oli kaamera 20 cm kõrgemal kui Järvselja alal. Suuremate 

loomade puhul (metskits ja põder), kelle asustustiheduse hindamiseks algselt katse läbi 

viidigi, olid tulemused sarnasemad ja andsid realistlikuma tulemuse. Metskitse puhul 

Järvselja seirealal mõõdetud kaamera-ja pabulaindeksid kuigi hästi ei sobitunud, kuid see 

võib olla suuresti tingitud elupaikade kasutuse sesoonsetest erinevustest. Põdra puhul 

sobitusid juhusliku kohtamise meetodi andmed pabulaloenduse andmetega üsnagi hästi. 

Karilatsi-Ihamaru seirealal saadi pabulaloenduse põhjal 3,3 põtra 1000 ha kohta ja juhusliku 

kohtamise mudeliga 4,1. Järvseljal saadi pabulaloenduse põhjal 8,9 põtra 1000 ha kohta ja 

juhusliku kohtamise mudeliga 9,2. (Veeroja, Linder 2019) Sellistest tulemustest võib 

järeldada, et suurulukite puhul on kaamera paigutus sobiv, kuid väikeulukite arvukuse 

hindamiseks tuleb kaamera paigutust modifitseerida ning eelkõige leida sobivam kõrgus, 

eelistatult madalamal. Selleks, et kaamera koguks infot võimalikult paljude liikide kohta, 

võib kaamera kõrguse asemel muuta ka kaameranurka. Kui kaamera on paigutatud 

kõrgemale, tuleks suunata kaamerasilm rohkem maapinna poole, et fotodele jääksid ka 

maapinna lähedal elutsevad loomad. Kaamera madalama paigutuse korral on siiski suurem 

tõenäosus saada rohkem vaatlusi ja selle abil muuta juhusliku kohtamise mudelis 

kasutatavaid parameetreid usaldusväärsemaks. Madal paigutus võib siiski tekitada ka 

probleeme, näiteks lumikatte kõrgus segab kaamera tööd või katab kaamera vaatevälja, 

rohukõrte liikumise tõttu tekivad sisutud pildid või suurte loomade puhul jäävad pildile 

ainult jalad. Madalast paigutusest tingitud kaamera ees olev katmata ala on võimalik REM 

mudelist ka paranduskordajatega maha arvutada. 
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Sellise katse puhul on tavaliselt üheks probleemiks suur andmehulk (Veeroja 2017d). 

Meetod ise on küll odavam kui teised loendusmeetodid, kuid suure fotode hulga puhul on 

kaameratega loendamine üsna ajakulukas. Kaamerafotodelt tuleb sisestada andmed tabelisse 

ja fotosid tuleb ka mõõdistada. Tavaliselt on piltide arv mitmeid ja ka kümneid tuhandeid 

(käesolevas katses kahe aasta peale umbes 45 000 fotot) ning nende läbi vaatamine on üsna 

mahukas töö. Probleemi kõrvaldamiseks on mujal maailmas kasutatud ka vabatahtlike abi 

ning arendama on hakatud ka tehisintellektil baseeruvaid automaatse liigituvastuse 

programme (Willi et al. 2018). Lumevaesed talved sunnivad traditsiooniliste lumejälgede 

loendustel ja vaatlustel tuginevate seiremeetodikate asemel aina enam alternatiivse otsima. 

Rajakaameratel baseeruvad metoodikad pakuvad selleks sobivat alternatiivi, kuid nende 

suuremas mahus kasutusele võtuks tuleb lahendada eelpool mainitud probleemid suurte 

andmemahtude analüüsil. Kliima soojenemise tulemusena on järjest vähem talvesid paksu 

lumega ning selle tulemusena on lihtsam ka kaameraid metsa paigaldada ja loomade 

arvukuse hindamisel kasutada. 

Sellisest tulemusest võib järeldada, et kui andmemahu miinimum täita, võib juhusliku 

kohtamise mudeli rakendamine anda usaldusväärseid tulemusi ka väikeulukite arvukuse 

hindamisel. Lisaks tuleb katsedisaini modifitseerida, eriti kaamerate paigutuse osas. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli hinnata juhusliku kohtamise mudeli kasutust 

väikeulukite arvukuse hindamisel. Töös tugineti Keskkonnaagentuuri poolt 2018. ja 2019. 

aastal läbi viidud katsele, mis algselt koostati hirvlaste arvukuse hindamiseks juhusliku 

kohtamise mudeli abil. Käesolevas töös sooviti teada saada, kas nimetatud meetodit saab 

sellisel kujul kasutada ka väikeulukite arvukuse hindamisel.  

Töö kirjanduse osas anti ülevaade rajakaamerate ajaloost, ulukiloenduse vajadusest ja 

meetoditest. Lisaks kirjeldati rajakaamerate tööpõhimõtet, eeliseid, puuduseid ja loetleti 

meetodeid, mida kasutatakse rajakaameratega ulukite loendamisel. Metoodikana käesolevas 

töös kasutati juhusliku kohtamise mudeli valemit, mida rakendati eelnevalt kogutud andmete 

põhjal. Andmestiku moodustasid 2018. ja 2019. aasta kevadel välitööde käigus kahele 

erinevale seirealale paigutatud kaamerate fotod, millelt eristati vaatlusjuhtumid. Fotosid 

mõõdistati vabavaralise programmiga ImageJ ja andmeid töödeldi MS Excel keskkonnas. 

Rajakaamerate fotodelt eristati Karilatsi-Ihamaru seirealal 2018. aastal 21 ja Järvselja 

seirealal 2019. aastal 25 nugise vaatlusjuhtumit. Juhusliku kohtamise mudelit rakendades 

saadi nugise asustustiheduseks Karilatsi-Ihamaru seirealal 0,73 isendit/km2 ja Järvselja 

seirealal 0,19 isendit/km2. Suur seirealade tulemuste erinevus on tingitud ligi kahekordsest 

ööpäevase teekonna pikkuse erinevusest ning suuremast ööpäevasest aktiivsuse tasemest 

Järvselja seirealal. Suur seirealade vaheline erinevus ööpäevase teekonna hindamisel võib 

olla tingitud liiga väikesest vaatluste arvust mõlemal seirealal.  

Mõlema seireala valimite vähesusest tingituna kasutati töös ka lähenemist, kus arvutati 

asustustihedus, kasutades mõlema seireala koondandmete põhjal leitud nugiste ööpäevast 

teekonda, sest sellisel moel lähenes valimi suurus soovitatud miinimumile, milleks on 50 

vaatlusjuhtumit. Lisaks oli sellel juhul realistlikum ka nugise ööpäevase teekonna pikkus. 

Sellise lähenemise puhul saadi nugise asustustiheduseks Karilatsi-Ihamaru seirealal 0,29 

isendit/km2 ja Järvselja seirealal 0,43 isendit/km2. Uuringu tulemusi võrreldi nugise 

jäljeindeksiga 1 km kohta, milleks on Põlvamaal 2018. aastal 0,38 ja Tartumaal 2019. aastal 

0,31. 
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Väikeulukite arvukuse hindamiseks tuleks katsedisaini modifitseerida, eelkõige muutes 

kaamera kõrgust või kaameranurka. Siiski on ka kaamera madalama asetuse puhul omad 

probleemid ja kaamera ees olev katmata ala saaks REM mudelist paranduskordajatega maha 

arvutada. Lisaks mõjutas käesoleva töö uurimistulemusi ka vaatlusjuhtumite arv, mis nugise 

puhul ei täitnud soovitud miinimumi. Vajalik oleks koguda vähemalt 50 vaatlust, et kujuneks 

nähtav nugiste ööpäevase aktiivsuse muster ja usaldusväärne päevateekonna pikkus. 

Käesolev bakalaureusetöö võib olla aluseks edasistele katsetele ning anda infot, kuidas ja 

mida muuta, et rajakaameraid saaks kasutada ka väikeulukite arvukuse hindamisel. 
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