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Sigade Aafrika katk (SAK) on liigispetsiifiline DNA viirushaigus, mis tabandab Eestis nii 

mets- kui ka kodusigu. Lisaks viiruse kolmele varasemalt kirjeldatud elutsüklile (silvaatiline, 

puugi-sea ja kodutsükkel) on hiljuti kirjeldatud ka neljas, metssigade elukeskkonnast sõltuv 

tsükkel, milles peetakse oluliseks ülekandeteeks metssigade korjuseid ja nende 

lagunemisprotsessi. Kuna viimane on seotud kliimatingimustega, siis SAK-i leviku seiramine 

metssigadel meteoroloogiliste andmete põhjal on oluline, seda enam, et keskkonnategurite 

mõju on SAK-viiruse levikule seni vähe uuritud. Töö on seotud varasemate raadiuse 

suurenemist kirjeldavate uurimustega. Uurimistöö eesmärk on kirjeldada SAK-viiruse leviku 

võimalikke mustreid. Töös on kasutatud 36-ilmajaama vaatlusandmeid, mis on asukoha ja 

kuupäeva põhjal pandud vastavusse SAK-positiivsete metssigade andmetega, saadud aegrida 

analüüsiti hooajalisusele ning koostati ARIMA-mudelid keskkonnategurite mõju 

hindamiseks, lisaks hinnati GARCH-mudeliga ka volatiilsust. Käesoleva töö tulemuste 

põhjal ei suuda keskväärtust eeldavad mudelid hästi kirjeldada Eestis 2014–2017 tuvastatud 

SAK antigeen- ja/või antikehapositiivsete metssigade andmeid, kuid tõenäoliselt mõjutasid 

positiivne temperatuur ja lumepaksus SAK-i levikut positiivses suunas, sademete puhul jäi 

mõju suund selgusetuks. Raadiuse muutusega SAK-i leviku kiiruse hindamine näib olevat 

märkimisväärselt volatiilne ning seega on tõenäoline, et nakkuse leviku kiirenemisel või 

aeglustumisel (paigalseis) toimub see muutus pikema ajaperioodi jooksul. Lühiajalised 

järsud muutused (šokid) ei oma tõenäoliselt levikukiirusele suurt mõju. Täpsemaks SAK-i 

leviku kiiruse mustrite kirjeldamiseks oleks tarvis edaspidistel uuringutel arvesse võtta 

potentsiaalset mõju omavaid keskkonnategureid.   
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African swine fever (ASF) is a viral, species-specific DNA disease that affects both wild 

boars and domestic pigs in Estonia. In addition to the three previously described life cycles 

of the virus (sylvatic, tick-pig, domestic), a fourth cycle depending on wild boar habitat 

involving carcasses and decomposition process has recently been described. The 

decomposition of carcasses is dependent on climatic factors but so far there are only limited 

studies taking environmental factors into account in ASF spread. This paper is related to 

previous studies describing velocity of ASF spread using radius expansion method. The aim 

of the study is to describe possible patterns of ASF virus spread. Observational data from 36 

weather stations was used, matched with the data of antigen and/or antibody positive ASF 

wild boars. ARIMA and GARCH models were applied to the time series. It appears that 

models which expect mean value to exist in data, cannot fully describe the ASF spread in 

Estonia between 2014–2017. The results however suggest that positive temperature and snow 

thickness probably affected the spread rate in a positive direction, in the case of precipitation 

the direction of the effect remained unclear. Estimation of spread rate with radius change 

appears to be volatile, and thus it is likely that if a change will occur, then it will take a long 

period of time to reverse to mean value. Short-term abrupt changes (shocks) are unlikely to 

have a major impact on the rate of spread. Future studies should consider taking into account 

potential environmental factors in order to describe the rate of spread of ASF more 

accurately. 
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KASUTATUD LÜHENDITE NIMEKIRI 

AB  nakatunud ala pindala (ingl area buffer) ruutkilomeetrites 

AI nakatunud ala pindala veekogu- ja riigipiirideta (ingl area intersection) 

ruutkilomeetrites 

ARIMA autoregressiivne integreeritud libisev keskmine (ingl autoregressive integrated 

moving average) 

CB  tsentroidi liikumise kiiruse indeks (ingl centroid buffer) meetrit päevas 

CI tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta (ingl centroid 

intersection) meetrit päevas 

DNA desoksüribonukleiinhape (ingl deoxyribonucleic acid)  

EFSA  Euroopa Toiduohutuse Amet (ingl European Food Safety Authority) 

EL  Euroopa Liit 

GARCH üldistatud autoregressiivne tinglikult heteroskedastiline (ingl generalized 

autoregressive conditionally heteroscedastic) 

GPS globaalne navigatsioonisüsteem (ingl Global Positioning System) 

ICTV  Rahvusvaheline Viiruste Taksonoomia Komitee (ingl International Committee 

on Taxonomy of Viruses) 

kbp geneetikas kasutatav DNA või RNA mõõtühik (ingl kilo-base pair), võrdne 

1000 baaspaariga 

LOESS hinnanguline hajuvusgraafiku silumine vähimruutude meetodil (ingl locally 

estimated scatterplot smoothing) 

MSTL mitmekordse hooajalisuse-trendi dekompositsioon LOESS-i abil (ingl Multiple 

Seasonal and Trend decomposition using LOESS), viimane tähendab üldises 

plaanis hajuvusgraafiku silumist vähimruutude meetodil (ingl locally estimated 

scatterplot smoothing) 

OIE Maailma Loomatervise Organisatsioon (ingl World Animal Health 

Organisation) 

PCR  polümeraasi ahelreaktsioon (ingl polymerase chain reaction) 
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PTA  Põllumajandus- ja Toiduamet  

RB  puhvertsooni raadius (ingl radius buffer) meetrites 

RCB puhvertsooni raadiuse muutus (ingl radius change buffer) meetrit päevas, mis 

olemuselt on raadiuse suurenemine 

RCI puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta (ingl radius change 

intersection) meetrit päevas, mis olemuselt on raadiuse suurenemine 

RI puhvertsooni raadius veekogu- ja riigipiirideta (ingl radius intersection), 

meetrites 

SAK  sigade Aafrika katk 

SAKV  sigade Aafrika katku viirus 

SKK  sigade klassikaline katk 

STL  hooajalisuse-trendi dekompositsioon LOESS-i abil (ingl Seasonal-Trend 

decomposition using LOESS), viimane tähendab üldises plaanis 

hajuvusgraafiku silumist vähimruutude meetodil (ingl locally estimated 

scatterplot smoothing) 

SZIP ruumiline koosmõjuteguriga Poissoni regressioonimudel (ingl spatial zero-

inflated Poisson regression model) 

UV  ultraviolett 

VTA  Veterinaar- ja Toiduamet (alates 01.01.2021 Põllumajandus- ja Toiduamet) 
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SISSEJUHATUS 

Sigade Aafrika katk (SAK) on sigade liigispetsiifiline viirushaigus, millel on ulatuslikud 

tagajärjed nii loomade kui ka loomakasvatussektori jaoks. Seni on kirjeldatud nelja sigade 

Aafrika katku epidemioloogilist tsüklit, millest viimane, metssea-elukeskkonna tsükkel, on 

märkimisväärse tähtsusega ka Eestis. Selles tsüklis on elukeskkond viiruse ülekandeteeks ja see 

on otseselt mõjutatud keskkonnateguritest (Chenais jt, 2018).  

Töö esimeses osas kirjeldab autor sigade Aafrika katku viirust (SAKV) ja kasutatavat 

terminoloogiat, SAKV-i metssigadel, SAK-i epidemioloogiat metssigadel, kus puudutatakse 

SAKV-i ülekandemehhanisme, SAKV-i levikut ja seda mõjutavaid tegureid ning SAKV-i 

levikut Eestis. Töö teises osas kirjeldab autor andmeanalüüsi töökäiku ning kolmandas osas on 

välja toodud tulemused ja arutelu.  

Töö eesmärk on kirjeldada sigade Aafrika katku viiruse leviku võimalikke mustreid Eesti 

metssigadel. Teema on valitud silmas pidades aktuaalsust ja potentsiaalset kasu tauditõrjes. 

Uurimistöö põhineb SAK-i haigusjuhtumite ja ilmastikuandmete põhjal koostatud aegrea 

andmeanalüüsil. Uurimistöö koosneb seletavast, vaatlus- ja ühe kohordi-longitudinaalsest 

uuringust.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Sigade Aafrika katku viirus ja terminoloogia 

Sigade Aafrika katk (SAK) on sigade viirushaigus, millel võivad olla tõsised tagajärjed nii 

loomade tervisele kui ka loomakasvatussektorile. Haigus on Maailma Loomatervise 

Organisatsiooni (ingl World Animal Health Organisation – OIE) ohtlike haiguste nimekirjas, 

kuna sellel on otsene mõju rahvusvahelisele kaubandusele (OIE, 2021). 

Viiruste klassifikatsiooni ja nomenklatuuri üle otsustab Rahvusvaheline Viiruste Taksonoomia 

Komitee (ingl International Committee on Taxonomy of Viruses – ICTV), lisaks tegeleb 

komitee efektiivsuse ja järjepidevuse tõstmisega individuaalsete viiruste taksonoomias (Kuhn 

jt, 2013). 

Sigade Aafrika katku viirus oli varasemalt arvatud Iroviridae sugukonda, aga nüüdseks 

paigutatud Asfarviridae sugukonna Asfivirus’e perekonda (Alonso jt, 2018). SAK-i põhjustab 

DNA viirus, mille virionid koosnevad sisemisest tuumast, välimisest lipiidkihist, 

ikosaeedrilisest kapsiidist ja välimisest lipiidsest ümbrisest. Genoom koosneb ühest molekulist 

lineaarsest, kovalentselt suletud lõpuga dsDNA-st, mille suurus on 170–194 kbp. Terminaalsed 

lingud esinevad kahes kahevariandilises kujus, mis on inverteeritud ja komplementaarsed 

(Chapman jt, 2008). 

ICTV ei ole hetkel vastutav viiruste tüve, variandi ja isolaadi nimetamise eest, see ülesanne 

kuulub tavaliselt ICTV õppegruppidele (ingl Study Groups), mis toimivad nõuandva komiteena 

(Kuhn jt, 2013). Ametlik definitsioon puudub liigist alamatel taksonitel ja selle probleemiga 

tegelemiseks ei ole loodud standardiseeritud lahendust. Hetkel puudub ühtsus nomenklatuuris 

ja klassifikatsioonis liigist madalamal tasemel ja iga spetsialiseerunud grupp töötab endale 

sobiva süsteemiga (Fauquet jt, 2008). Racaniello (2021) defineerib terminid järgnevalt:  

• Viiruse isolaadiks (ingl isolate) nimetatakse nakatunud peremeesorganismist eraldatud 

(ingl isolated) viirust, mida on paljundatud külvi meetodil. Isolaat pärineb ühelt 

peremehelt.  

• Viiruse variant (ingl variant) on isolaat, mille genoomi järjestus erineb referentsviiruse 

omast. Ei tehta vahet, kas muutus genoomi järjestuses põhjustab viiruse fenotüübis 

muutuseid või mitte. Viiruse variandi tähendus on muutunud ajastul, mil kogu genoomi 
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on võimalik kerge vaevaga sekveneerida häguseks, kuna põhimõtteliselt võib igal 

isolaadil olla veidi erinev genoomi järjestus.  

• Viiruse tüvi (ingl strain) on variant, millel on unikaalsed ja püsivad fenotüübi tunnused.  

Fenotüübi (ingl phenotype) all mõeldakse organismi vaadeldavaid tunnused, mis on määratud 

tema genotüübi ja keskkonnategurite koostoimes. Genotüüp (ingl genotype) on organismi 

geneetiline struktuur (Heinaru, 2022). Genoom (ingl genome) on organismi täielik DNA 

järjestus (Kalev, 2022). 

1.2. Sigade Aafrika katk metssigadel 

Metssigadel on Euroopas tuvastatud SAK-ile kodusigadega sarnane vastuvõtlikkus (Jori ja 

Bastos, 2009). Lisaks metssigade populatsioonile on nakkus ehk infektsioon levinud ka 

kodusigade populatsiooni, näiteks kahtlustatakse levikut metssigadelt kodusigadele Balti 

riikides ja Poolas (EFSA jt, 2018). Seega võib SAK-ist tabandunud metssigade populatsioon 

olla püsiv ja oluline riskiallikas kodusigadele. SAK-populatsioonisisest nakkuse leviku riski 

suurendab näiteks loomade suur asustustihedus, kuna esineb rohkem kontakte nii karjasiseselt 

kui ka karjade vahel. Loomade aktiivsemat liikumist põhjustab küttimine ning teatud 

jahipidamisviisid (nt ajujaht), mis soodustavad viiruse levikut. Riskiteguriks on ka metssigade 

elupaik, kuid olulisust viiruse võimaliku reservuaarina on keeruline hinnata elupaigatüüpide 

rohkuse ja piirkondade ilmastikutingimuste erinevuse tõttu. Madal temperatuur, niiske kliima 

ja pikad talved soodustavad korjuste ja seega ka viiruse pikaajalist säilimist keskkonnas 

(Nurmoja jt, 2020).  

Mazur-Panasiuk ja Woźniakowski (2020) uuringus selgus, et laboritingimustes on SAKV kõige 

püsivam põrnas ja lihastes –20 °C ja veres 4 °C juures. Mõlemal juhul oli nakatamisvõimeline 

viirus leitav kogu kaheaastase katseperioodi vältel, seega tõenäoliselt võib korjus sobivatel 

tingimustel püsida nakkusohtlik vähemalt kaks aastat. Lisaks säilis viirus paremini madala 

niiskusega proovide maatriksites (keskkonnas), mis olid koostatud erinevaid pinnasetüüpe 

silmas pidades.  

Fischer jt (2020) uuringu põhjal on nakatamisvõimeline viirus tuvastatav –20 °C juures 

säilitatud kontides kuni kolm kuud ja 4 °C juures kuni üks kuu, toatemperatuuril ei olnud 

nakkusohtlik viirus leitav pärast üht nädalat. Nahk, mida säilitati –20 °C, 4 °C ja 

toatemperatuuril jäi orienteeruvalt nakkusohtlikuks vastavalt kuni kolm, kuus ja kolm kuud. 



11 

 

Uriinis ja roojas ei olnud nakkusohtlik viirus leitav pärast üht nädalat. Kõige paremini näib 

viirus säilivat pikkade toruluude luuüdis (Arzumanyan jt, 2021). 

Fischer jt (2020) ja Arzumanyan jt (2021) uuringute põhjal on pikka aega madalatel 

temperatuuridel keskkonnas lagunevad korjused mitu kuud nakkusohtlikud. Seetõttu näib 

olevat oluline bioturvalisuse nõudeid järgiv korjuste kõrvaldamine nakkusohtliku materjali 

säilimise ja levitamise takistamiseks. Nakkusohtliku materjaliga otseses kontaktis olnud 

maatriksid nagu liiv, huumus, korjuse lagunemisest orgaanikaga rikastunud pinnas või vesi on 

tõenäoliselt viiruse jaoks vähem oluline reservuaar.  

Nakatunud sigadelt pärit külmutatud ja jahutatud verd või organeid sisaldavaid saaduseid võib 

pidada oluliseks infektsiooni allikaks pika perioodi (aastate) vältel. Samas, jahutatud või 

toatemperatuuril rooja ja uriiniga saastunud fomiidid on ohtlikud tõenäoliselt umbes nädala 

jooksul (EFSA jt, 2018). 

SAK-i epideemia pika vahemaa taha levimise ja seafarmidesse kandumise põhjus võib 

metssigade populatsiooni ja elukeskkonna kõrval olla ka inimtegevus. SAK-i epideemiat võib 

olla võimatu kontrolli alla saada, kui arvestatakse vaid haiguse bioloogilisi eripärasid, 

nakkusohtlikkust, keskkonnas püsivust ja surmaga lõppenud juhtumite arvu, kuid 

ignoreeritakse inimestega seotud tegureid (Chenais jt, 2019). 

1.3. Sigade Aafrika katku epidemioloogia metssigadel  

1.3.1. Sigade Aafrika katku viiruse ülekandemehhanismid 

Veel hiljuti kirjeldati SAK-epidemioloogiat kolme epidemioloogilise tsükliga: silvaatiline (ingl 

sylvatic), puugi-sea (ingl tick-pig) ja kodutsükkel (ingl domestic). Tsüklid sisaldavad pehmeid 

puuke Ornithodorus’e perekonnast, tüügassigu, kodusigu ja sigadelt pärit saadusi nagu sealiha 

(Costard jt, 2013).  

Silvaatilises tsüklis ringleb SAKV tüügassigade ja pehmete puukide (looduslikud reservuaarid) 

vahel ega põhjusta tüügassigade haigestumist. See iidne tsükkel on puugi-sea ja kodutsükli 

allikas ning seega SAK-nakkuse läte. Puugi-sea tsüklis toimub viiruse ülekanne põhiliselt 

kodusigade vahel, kus puugid toimivad reservuaarina ning säilitavad viirust keskkonnas 

(Chenais jt, 2018). Seda tsüklit on kirjeldatud Aafrika erinevates piirkondades, kuid lisaks 

mängis see ka olulist rolli haiguse püsivuses Pürenee poolsaarel aset leidnud epideemias 

(Boinas jt, 2011). Kodutsüklis, mis on seotud SAK-puhangute valdava enamusega (Penrith ja 
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Vosloo, 2009), toimub viiruse ülekanne kodusigade vahel või sigadelt pärit saadustega 

kodusigadele. Selles tsüklis looduslik reservuaar puudub (Chenais jt, 2018).  

SAK-i epideemia muster Kesk- ja Ida-Euroopas ei sobi ühegi varem kirjeldatud tsükliga ja on 

alust arvata, et avaldunud on neljas epidemioloogiline tsükkel, mida Chenais jt (2018) 

kirjeldavad kui metssea-elukeskkonna (ingl wild boar-habitat) tsüklit (Joonis 1). Tsükkel 

sisaldab metssigu, metssigade elukeskkonda ja nende korjuseid ning kirjeldab viiruse ülekannet 

nii metssigade vahelise otsekontaktiga kui ka kaudselt elukeskkonnas.  

 

Joonis 1. Sigade Aafrika katku neli epidemioloogilist tsüklit ja põhilised tegurid. 1) Silvaatiline 
tsükkel: harilik tüügassiga (ld Phacochoerus africanus), võsasiga (ld Potamochoerus larvatus) ja 

pehmed puugid Ornithodoros’e perekonnast. Võsasea roll silvaatilises tsüklis on endiselt selgusetu. 2) 
Puugi-sea tsükkel: pehmed puugid ja kodusead (ld Sus scrofa domesticus). 3) Kodutsükkel: kodusead ja 

sigadelt pärit saadused (sealiha, veri, rasv, pekk, luud, luuüdi, toornahk). 4) Metssea-elukeskkonna 

tsükkel: metssiga (ld Sus scrofa scrofa), sigadelt ja metssigadelt pärit saadused, metssigade korjused ja 
elukeskkond. Fotode autorid Erika Chenais, Klaus Depner, Karl Ståhl. Originaaljoonis avaldatud artiklis 

Identification of wild boar–habitat epidemiologic cycle in African swine fever epizootic, joonise autor 

M. Hellström, 2018, Emerging Infectious Diseases, 24, 810.  

SAKV-iga saastunud metssigade elupaigad on maastikust, ajaperioodi pikkusest, aastaajast ja 

korjuse lagunemise protsessi kulgemisest sõltuvad potentsiaalsed nakkusallikad (Probst jt, 

2017), näiteks soodustab viiruse säilimist keskkonnas külm ja niiske kliima (Chenais jt, 2019). 

Lisaks on viiruse levikul olulised kaudsed tegurid nagu viirusega saastunud söödad, sõidukid, 

inimesed ja töövahendid (Costard jt, 2013; Chenais jt, 2018).  
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EFSA jt (2017) simulatsioonimudelite põhjal on erinevad metssigade populatsiooni 

vähendamise meetmed SAKV-i leviku peatamiseks tõenäoliselt kõige tõhusamad kui neid 

rakendatakse piirkondades, mis asuvad väljaspool haigusest mõjutatud ala või piirnevad 

sellega. Nendeks meetmeteks on drastiline populatsiooni vähendamine, emiste tabamisele 

suunatud jahipidamine ja korjuste eemaldamine võimalikult kiiresti nii nakkuspiirkonnas kui 

ka ümbritsevatel aladel. Lisaks on vaja arvestada kohalikku epidemioloogilist olukorda, 

tehislikke ja looduslikke piirdeid ning metssigade ökoloogiat.   

Bergmann jt (2021) järeldasid, et täpsemad uuringud SAK-iga seotud keskkonnariskidest 

annaksid detailsemat infot SAKV-iga nakatunud metssigade kohta loomulikus keskkonnas, 

kuid sealhulgas oleks oluline koguda infot ka nakkusvabade metssigade kohta. Selliseid 

andmeid on raske saada, kuid sobilike andmebaaside sihipärane kasutamine võiks toetada 

olulise informatsiooni kogumist. Hea näide on Euroopa Liidu (EL) metssigade sigade 

klassikalise katku ja sigade Aafrika katku (SKK/SAK) järelevalveandmebaas ja on tõenäoline, 

et sarnaseid andmebaase esineb riiklikul tasemel ka mujal maailmas ning registreeritakse nii 

positiivsed kui ka negatiivsed SAKV-proovide testitulemused koos metssigade oluliste 

metaandmetega (nt avastamiskoht jms) (Bergmann jt, 2021).  

1.3.2. Sigade Aafrika katku viiruse levik ja seda mõjutavad tegurid 

Viiruse otsese loomalt loomale levimise kiiruseks on hinnatud keskmiselt 1–5 km kuus (EFSA 

jt, 2017; Chenais jt, 2019; Niine jt, 2019), seega varasematest haigusjuhtumitest sadu 

kilomeetreid eemal tuvastatud koldeid EL-is ei ole tõenäoliselt põhjustanud loomad (Chenais 

jt, 2019).  

Infektsioonikoldeid on võimalik kujutada punktidena ning on võimalik leida nakkusjuhtumite 

kese ehk tsentroid (ingl centroid), mille arvutamiseks kasutatakse lühimat sirget 

juhtumitevahelist (eukleidilist) kaugust. Uute infektsioonikollete tekkimisel liigub ka 

nakkusjuhtumite tsentroid (Joonis 2) (Tatem jt, 2006). Minimaalse vahemaa läbimiseks 

arvutatakse vastav kiirus – selleks jagatakse vahemaa väärtus kahe juhtumi vahelise ajaga ja 

järjestatakse kõik juhtumid arvutatud kiiruse indeksi järgi (tsentroidi liikumise kiiruse indeks) 

(EFSA jt, 2018). 
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Joonis 2. Haigusjuhtumitele arvutatud tsentroidid ning liikumistrajektoor ajas. Ajaskaalal tähistab must 

algust, erinevad halli toonid vahepealset aega ning valge perioodi lõppu. Jooniselt on näha, et hilisemas 

perioodis on tsentroidi liikumise põhjal aimatav ka nakkuse levimise suund. 

Raadiuse suurenemise meetodiga (Joonis 3) on võimalik hinnata kiirust nakkusohtliku ala 

pindala suuruse muutuse kaudu. SAKV-positiivse korjuse ümber moodustub nakkusohtlik ala 

raadiusega r (näiteks 10 km), pindala (A) arvutatakse valemiga 

𝐴 = 𝜋𝑟2. 

Kui avastatakse järgmine SAKV-positiivne korjus, siis ka selle ümber moodustub raadiusega r 

nakkusohtlik ala. Kui nakkusohtlikud alad kattuvad, siis kattuvat ala arvestatakse ühekordselt. 

Pindala arvutatakse sarnasel põhimõttel, kuid selleks kasutatakse andmetöötlustarkvara 

vastavaid funktsioone (Niine jt, 2020). 

Kiiruse hindamisel näib tsentroidi liikumise kiiruse indeks olevat tundlik väheste 

andmepunktide ja üksteisest kaugel asetsevate juhtumite korral, sellisel juhul ülehinnatakse 

liikumise kiirust. Raadiuse suurenemise kiirus näib jäävat jälgimisperioodil tsentroidi liikumise 

kiiruse indeksist stabiilsemaks (Niine jt, 2019; 2020).  
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Joonis 3. Raadiuse suurenemine (ingl radius expansion). Tuvastatud nakkusjuhtumi ümber moodustub 

nakatunud ala raadiusega r, arvutatakse nakatunud ala pindala. Järgmise nakatunud metsseakorjuse 

ümber tekib järgmine nakatunud ala, mis moodustab eelneva nakkusjuhtumi nakatunud alaga mõtteliselt 
kattuva ringi (moodustuvad kaks üksteist katvat ringi). Arvutatakse nakatunud ala pindala suurenemine. 

Originaaljoonis avaldatud teaduspostril The Speed of African Swine Fever – Radius expansion or 

Centroid Movement? Joonise autor T. Niine, SVEPM Proceedings 2020: Society for Veterinary 

Epidemiology and Preventive Medicine Annual Meeting, online, May-June 2020. 

SAK-positiivsete metssigade ümbruses tuleb arvestada mitmete biootiliste ja abiootiliste 

teguritega, mis esinevad keskkonnas või mõjutavad seda ja mille detailset seost on sealjuures 

võimalik uurida (Bergmann jt, 2021; Clontz jt, 2021). Bergmann jt (2021) tõid selliste 

potentsiaalsete teguritena välja:  

1. Kliimatingimused nagu temperatuur, sademete hulk, niiskus, tuul, pilvisus, UV-kiirguse 

hulk, kliimamuutused ja/või aastaaeg.  

2. Maastik ja geomorfoloogilised tegurid nagu taimestik ja vegetatsiooniperiood, katvus, 

jaotusmuster, kõrgus merepinnast, mullastiku tüüp ja veekogu olemasolu.  

3. Inimtegevuse tegurid nagu inimpopulatsiooni tihedus, teede võrgustik ja liiklustihedus, 

reostus, inimtekkelised konstruktsioonid ja rajatised, majad, teed, farmide paiknemise 

tihedus, kariloomade asustustihedus, inimeste rekreatsiooniviisid ja sagedus looduses.  

4. Metssea kui peremeesorganismiga seotud tegurid nagu arvukus ja populatsiooni 

tiheduse jaotus või mõõdetav tegevuse tulemuses efekt (nt saagi kahjustus).  

5. Haigusest tulenevad tegurid nagu haiguse esinemine, jaotus, kaugus ruumis ja ajas 

vastuvõtlikest loomadest, viiruskoormus ja nakkussurve.  
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EFSA jt (2018) juhtisid lisaks tähelepanu nakkusjuhtumite vaheliste vahemaade hindamisele, 

mis võimaldab SAK-i tsoonide piiritlemisel ja jälgimisel parendada otsustusprotsessi 

kontrollmeetmete üle. Seda infot on tõenäoliselt võimalik kasutada SAKV-nakkusteede 

tuvastamiseks vastuvõtlikes metssigade populatsioonides ja selle põhjal eristada võimalikke 

epidemioloogilisi stsenaariume. Oluline on mõista, et metssigade populatsiooni tihedus on 

ligikaudne hinnang reaalse väärtuse kohta ja tõenäoliselt ka kallutatud tingituna jahipidamise 

tulemustest. 

Kuude lõikes on kõigi raporteeritud metssigade nakkusjuhtumite põhjal eristatav hooajaline 

muster, suvise ja talvise maksimumiga. Positiivsete proovide proportsionaalset tõusu nii suvel 

kui ka talvel võivad seletada mitmed mõjurid, mis on seotud viiruse omaduste, metssigade 

ökoloogia, jahipidamise aktiivsuse, lülijalgsete vektorite või ka inimtegevuse aktiivsusega 

(EFSA jt, 2017; 2018). Vektoriks nimetatakse vahendajat, kes kannab haigustekitaja edasi 

järgmisele vastuvõtjale. 

Teatud infektsioonhaiguste (nt gripiviirus) levimine on ajas piiratud meteoroloogiliste 

teguritega nagu päikesepaiste kestus, temperatuur, sademete hulk, õhurõhk ja tuule kiirus (Liu 

jt, 2018), mistõttu võib meteoroloogiliste andmete analüüsimine SAKV-i kui 

infektsioonhaiguse kohta anda olulist informatsiooni SAK-i epideemiate leviku kohta. Liang jt 

(2020) leidsid, et ülemaailmsete SAK-puhangute ennustamiseks (ingl prediction) 

meteoroloogiliste andmete põhjal olid viis põhilist kliimast sõltuvat tegurit järgmised: kõige 

kuivema kuu sademete hulk, kõige kuivema kvartali keskmine temperatuur, aastane 

temperatuurivahemik, temperatuuri sesoonne kõikumine ja kõige külmema kuu 

miinimumtemperatuur.  

Metssigu mõjutavate SAK-keskkonnategurite kohta tehtavaid järeldusi tuleks rakendada 

haiguse ohjel ning nende põhjal välja töötada ja juurutada kontrolli ja bioturvalisuse meetmed 

spetsiifiliste tegurite jaoks. Nende tegurite täpsema selgumiseni tuleks inimestel keskkonnas 

olla äärmiselt ettevaatlik igasuguste tegevustega, mis otseselt või kaudselt mõjutavad metssigu. 

Need tegevused hõlmavad kodusigade kasvatamist, jäätmekäitlust, metsloomade ohjet, 

jahipidamise praktikaid, metsatöid, välitingimustes rekreatsiooni või sarnast tüüpi tegevusi 

(Bergmann jt, 2021).  

Clontz jt (2021) kogusid metssigadele kinnitatud globaalse navigatsioonissüsteemi (ingl Global 

Positioning System – GPS) saatjate abil infot keskkonnategurite mõju hindamiseks metssigade 

liikumismustritele. Kogutud andmestiku analüüs nädalapõhiselt osutus täpsemaks kui pikema 
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ajaperioodi keskmised tulemused. Temperatuur ja rõhk mõjutasid mõlema soo 

koduterritooriumi (ingl home range) ulatust, kuid õhurõhk oli ainus meteoroloogiline tegur, mis 

mõjutas põhilist liikumisala (ingl core area). Kuldid liikusid suurematel territooriumitel kui 

emised, kuid  lisaks oli neil ka suurem põhiline liikumisala ojade läheduses. Emiste põhiline 

liikumisala jäi kõigil kaugustel ojadest samaks. Koduterritooriumi kuju mõjutasid ka 

taimestiku- ja maastikutegurid, kuna need on seotud madala kvaliteediga elukeskkonna (ingl 

low-quality habitat) ja kaugusega ojast. Nädalapõhiselt skaalalt oli näha, et metssigade 

liikumisele avaldas olulist mõju taimestiku kooslus, mida liigitati kõrgkvaliteetseks (esines 

väiksem koduterritoorium ja põhiline liikumisala) ja madalkvaliteetseks (esines suurem 

koduterritoorium ja põhiline liikumisala). Koduterritooriumi ulatusel oli täheldatav ka 

sugudevaheline erinevus – isasloomadel mõjutas kõrgkvaliteetne taimestik koduterritooriumi 

ulatust vähem kui emastel, mis võib olla seletatav sotsiaalse dünaamika ja sigimisega. Nädala 

kestel oli märgatav ka kliimaolude (nt temperatuuri ja õhurõhu) mõju koduterritooriumi 

ulatusele – kõrgema temperatuuri ja madalama õhurõhu juures oli ulatus väiksem, mis võib olla 

seletatav metssigade limiteeritud termoregulatsiooni võimekusega (Dexter, 1999).  

1.3.3. Sigade Aafrika katku viiruse levik Eestis 

Eestis tuvastati SAKV esmakordselt metsseal Lõuna-Eestis 2014. aasta septembri alguses 

(Maaeluministeerium ja Veterinaar- ja Toiduamet, 2016), kokku tuvastati 2014. aastal 73 SAK-

i nakatunud metssiga (Nurmoja jt, 2020). Lõuna-Eestis tuvastatud haigusjuhtumit võib lugeda 

viiruse loomulikuks jõudmiseks metssigade populatsiooniga üle Läti piiri Eestisse. Kahe nädala 

pärast tuvastati Kirde-Eestis 200 km kaugusel esmasest haigusjuhust teine nakatunud metssiga, 

mis viitas inimvahendatud levikule. Edasised uuringud näitasid, et Kirde-Eesti juhtum oli 

tõenäoliselt eraldiseisev lõunapoolsest ja oli toimunud juba varasemalt, lisaks oli Kirde-Eesti 

epideemia kulg erinev lõunapoolsest (Nurmoja jt, 2017a). Kirde-Eestis isoleeritud viirusel olid 

erinevad bioloogilised omadused: atenueeritud fenotüüp (Nurmoja jt, 2017b) ja genoomis 

deletsioon, mistõttu oli erinevus molekulaarsete vahenditega tuvastatav (Zani jt, 2018). 

2014. aasta lõpus ja 2015. aasta esimeses kvartalis levis viirus aeglaselt Eesti kohalikes 

metssigade populatsioonides (keskmine nakkuspiirkonna laienemine oli kuni 3 km/kuus). 2015. 

aastal hakkas infektsiooni leviku kiirus metssigadel tõusma ning jõudis kõrgeimale tasemele 

augustis (12 km/kuus). Teine levikukiiruse piik registreeriti 2015. aasta novembris (EFSA jt, 

2017). 2015. aastal tuvastati Eestis kokku 1095 nakatunud metssiga (Nurmoja jt, 2020).  
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2016. aastal kordus sarnase mustriga haiguse levik metssigade seas (EFSA jt, 2017) ning aasta 

lõpuks loeti Eesti mandriosa ning lisaks ka suurim saar Saaremaa SAKV-i nakkuspiirkonnaks. 

SAKV-positiivsete metssigade hulk tõusis läbi aastate ühtlaselt 2014. septembrist kuni 2016. 

aastani koos nakatunud alade laienemisega (EFSA jt, 2017). 2016. aastal tuvastati Eestis kokku 

1570 nakatunud metssiga (Nurmoja jt, 2020).  

2017. aastal tuvastati Eestis kokku 867 nakatunud metssiga (Nurmoja jt, 2020) ja 2018. aastal 

284 nakatunud metssiga (Maaeluministeerium, 2019).  

Aastatel 2014–2018 tuvastati Eestis 3889 metssigade SAKV-haigusjuhtumit (Tabel 1). 2019. 

aasta märtsist kuni 2020. aasta juulini tuvastati metssigadel ainult SAKV-antikehi. 2020. aasta 

augusti lõpus tuvastati Eestis taaskord metssigadel SAK-i haigusjuhtumid, seega oli SAKV 

metssigade populatsioonis taas aktiivselt ringlema hakanud (Põllumajandus- ja Toiduamet, 

2021). 

Tabel 1. Sigade Aafrika katku haigusjuhtumid metssigadel Eestis aastatel 2014–2018 

(Maaeluministeerium, 2019; Nurmoja jt, 2020; Põllumajandus- ja Toiduamet, 2021) 

Aasta Eestis tuvastatud haigusjuhtumite arv 

2014   73 

2015 1095 

2016 1570 

2017  867 

2018  284 

KOKKU 3889 

Märkused. Haigusjuhtumiks loetakse antigeen- ja/või antikehapositiivseid metssigu. 

SAK-epideemiast haaratud aladel vähenes märkimisväärse metssigade asustustiheduse 

vähenemisega ka infektsiooni levik. Siiski ei olnud võimalik neid alasid lugeda haigusest 

vabaks, kuna endiselt esines sporaadilisi juhtumeid 6–8 kuuliste vahedega eelnevast samal alal 

(jahipiirkonnas) tuvastatud haigusjuhust (EFSA jt, 2018).  

1.4. Sigade Aafrika katku kliinilised tunnused ja nakkusohtlikkus 

SAKV on väga nakkav ja haigestumine võib seronegatiivsetes karjades ulatuda kuni 100%-ni. 

Ravi ja vaktsiin haigusele puudub (Costard jt, 2013). Vaatamata arvukatele uuringutele 

potentsiaalsetest vaktsiinidest takistab piisavate teadmiste puudumine nende stabiilsusest ja 

ohutusest nende kommertsialiseerumist (O’Donnell jt, 2015; Barasona jt, 2019). 
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SAK-i kliinilised tunnused sõltuvad tüve virulentsusest ehk nakatamisvõimest, nakkusdoosi 

suurusest ja infektsiooniteest. Haigestumus varieerub 40–80% ning on seotud verejooksu 

esinemisega. Kõrge virulentsusega SAKV-tüved on põhiliselt seotud perakuutse ja akuutse 

haigusvormiga. Keskmiselt virulentsed tüved võivad põhjustada mitmesugust kliinilist pilti: 

akuutset, subakuutset, kroonilist või asümptomaatilist. Kõrge virulentsusega tüved võivad 

põhjustada 90–100% suremust, madala virulentsusega tüved 10–30%. Keskmise virulentsusega 

tüved võivad põhjustada 20–40% suremust täiskasvanud loomadel ja 70–80% noorloomadel 

(Sánchez-Vizcaíno jt, 2019). 

Samas võib SAKV-i nakkavust ja kulgu looduses mõjutada lisaks tüve virulentsusele ka 

nakkusliku materjali kogus ning nakatumistee (Pietschmann jt, 2015). Teatud piirkondades on 

täheldatud seropositiivsete loomade hulga märgatavat suurenemist, mis viitab algse viiruse 

atenueerimisele (Jori ja Bastos, 2009), samuti on loomkatsed kinnitanud Euroopas põhiliselt 

leviva SAK-i II genotüübi hulgas ka vähenenud virulentsusega tüvesid (Zani jt, 2018; Pikalo jt, 

2020). 

Metssigadel võib SAKV põhjustada väga erinevaid kliinilisi tunnuseid, mistõttu võib kliiniline 

pilt meenutada teisi sigade haiguseid nagu SKK ja sigade punataud. Haiguse ägeda kulu puhul 

esinevad haigustunnuseid nagu kõrge palavik, loidus, anoreksia, hingamis-, seede- ja 

närvisümptomid ning hemorraagia ehk verejooks või verevalumid (Sánchez-Vizcaíno jt, 2019). 

Eksperimentaalsetes tingimustes on metssigadel täheldatud ebatüüpilisi kliinilisi tunnuseid 

nagu isutus, loidus, kurnatus, küürutamine, ataksia ehk kordinatsioonihäire ja respiratoorsed 

häired (Pikalo jt, 2020). 

Viiruse genoom on tuvastatav surnud loomade veres ja organites. Ninanõrest või roojast võetud 

tampooniproovid annavad positiivse tulemuse nakkuse kliinilises faasis, kuid haigustekitaja 

hulk on märgatavalt väiksem kui veres, mistõttu rooja või ninanõre kaudu SAKV-i eritamine ja 

üleüldine nakkusohtikkus näib olevat limiteeritud. Kontakt verega päädib lühema 

inkubatsiooniperioodiga, kuna suurim viiruskogus esineb nakatunud looma veres. Erinevalt 

kehasekreetide kaudu nakatumisest ei toimu verega kokkupuutel nakatumisel ajalist viivitust 

(Gabriel jt, 2011). 

1.5. Aegread ja nende analüüsimiseks kasutatavad meetodid 

Tooding (2020) toob välja, et aegreas eristatakse kolme osa: 

• juhuslik, stohhastiline osa ehk müra (ingl random component, noise), 
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• trend, trendijoon, suundumus, süstemaatiline osa (ingl trend), 

• sesoonne, hooajaline, perioodiline osa (ingl seasonal variation component). 

Igapäevases keelekasutuses viitab volatiilsus ükskõik millise nähtuse muutlikkusele aja 

jooksul. Kitsamalt on volatiilsus aegrea juhusliku osa varieeruvus (Andersen jt, 2006) ja aegrea 

dispersioon (σ2) on tsentreeritud väärtuste ruutude keskmine. Keskmine püsivus seondub 

aegrea statsionaarsuse mõistega, mis üldjoontes tähendab aegrea omaduste muutumatust ajas. 

Omaduste piiritlemise ranguse põhjal eristatakse mitmeid statsionaarsuse määratlusi, mille 

alusel on välja arendatud aegridade mudelid (Tooding, 2020).  

Hooajaline muster esineb siis, kui aegrida mõjutavad hooajalised tegurid nagu aastaaeg või 

nädalapäev. Hooajalisus (sesoonsus) on alati fikseeritud ja kindel periood. Aegrea andmestikus 

võib esineda erinevaid mustreid ja nende paremaks mõistmiseks jagatakse andmed vastavalt 

meetodi valikule osadeks, millest igaüks esindab alloleva mustri kategooriat (Tooding, 2020). 

Samamoodi nagu korrelatsioon mõõdab kahe muutuja vahelise lineaarse seose ulatust, mõõdab 

autokorrelatsioon aegrea viitaegade (ingl lag) vahelise lineaarse seose ulatust. Leidub mitu 

autokorrelatsiooni koefitsienti, mis vastavad igale viitajale. Autokorrelatsiooni koefitsiendid 

moodustavad autokorrelatsiooni funktsiooni (autocorrelation function – ACF) (Hyndman ja 

Athanasopoulos, 2021). Ljung-Boxi testiga hinnatakse aegrea autokorrelatsiooni ulatust ning 

eriti kasulik on see väiksemate valimite korral (Brooks, 2014).  

Laialt kasutatav meetod keskkonnaanalüüsides on hooajalisuse-trendi dekomponeerimine 

(osadeks jaotamine) kasutades hinnangulist hajuvusgraafiku silumist vähimruutude meetodi 

abil (ingl Seasonal-Trend decomposition using locally estimated scatterplot smoothing 

(LOESS) – STL). Lühidalt öeldes kasutab meetod andmetele sobitatud regressioonimudelit, et 

jagada andmestik kolmeks osaks: trend, hooajalisus ja jääk. Jäägiks nimetatakse seda osa 

andmestikust, mida eelnevad osad (trend ja hooajalisus) ei suutnud ära kirjeldada (Esri, 2022). 

STL-meetodi laiendus on mitmekordse hooajalisuse-trendi dekomponeerimine LOESS-i abil 

(ingl Multiple Seasonal and Trend decomposition using LOESS – MSTL), mis suudab 

andmestikust paremini tuvastada mitut erinevat hooajalisust. MSTL-meetodi korral on lubatud 

mitu hooajalist perioodi ning hooajalisi komponente hinnatakse iteratiivselt STL-i abil. 

Iteratsioon tähendab sammude jada korduva sooritamise protsessi. Trendikomponent 

arvutatakse STL-i viimase iteratsiooni jaoks ja mittehooajalised aegread jaotatakse ainult 

trendideks ja jäägiks. MSTL-meetod on erinevalt STL-meetodist täielikult automaatne (R Core 

Team, 2020b). 
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Autoregressiivsed integreeritud libiseva keskmise (ingl autoregressive integrated moving 

average – ARIMA) mudelid seletavad aegrida põhinedes aegrea enda eelnevatel väärtustel ehk 

viitaegadel. Autoregressiivsete protsesside trend taandub tagasi keskmisele väärtusele (ingl 

mean reversion) (Brooks, 2014), mis on ka ARIMA-mudelite eelduseks. Sauga (2022) toob 

välja mudeli tähistamise järgnevalt: 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞), 

kus:  

• p – autoregressiivse osa järk (AR);  

• d – diferentside järk (I);  

• q – libiseva keskmise järk (MA). 

Hooajalisuse korral lisatakse teised sulud parameetritega (P, D, Q), mis tähistavad mudeli 

hooajalisuse osa. Parima ARIMA-mudeli automaatsel sobitamisel arvutatakse etteantud 

parameetritega läbi kõik võimalikud ARIMA-mudelid ja saadakse iga mudeli kohta väikeste 

valimite jaoks korrigeeritud Akaike infokriteeriumi (ingl Akaike's Information Criterion 

corrected for small sample size – AICc) väärtus. Madalaima AICc tulemusega mudel sobitub 

etteantud andmetele kõige paremini (Hyndman ja Athanasopoulos, 2021).  

Volatiilsusest lähtuvalt sobivad keskväärtuste mudelid aegridade väärtuste prognoosimiseks, 

millest lihtsaima lähenemise moodustavad autoregressiivsed mudelid. Statsionaarse aegrea 

modelleerimise aluseks võetakse ARMA(p,q)-mudel, mis koosneb autoregressiivsest (AR) ja 

libiseva keskmise protsessist (MA). See tähendab, et aegrea väärtus sõltub lineaarselt eelnevast 

väärtusest ning lisaks avaldab sellele mõju kombinatsioon hetkeseisust ja varasematest 

juhusliku osa komponentidest. Üldistatud autoregressiivne tinglikult heteroskedastiline (ingl 

generalized autoregressive conditionally heteroscedastic – GARCH) mudel on üks aegrea 

dispersiooni hindamise mudelitest (Brooks, 2014).  

GARCH-mudeli olulisimad parameetrid on α1 ja β1. α1 iseloomustab seda, kuidas volatiilsus 

reageerib uuele informatsioonile (ingl recency effect, reaction to current shocks), ehk kirjeldab 

pikaajalist keskmist volatiilsust. β1 iseloomustab volatiilsuse püsivust (ingl persistence, decay 

in conditional variance), ehk kui volatiilsus oli eelneval vaadeldaval perioodil kõrge, siis kas 

see volatiilsus jääb püsima. α1 ja β1 summa määrab ära šokkide püsivuse ehk keskmisele 

tagasiliikumise kiiruse (ingl rate of convergence). Kui eelnev summa läheneb ühele, viitab see 

tingliku dispersiooni šokkide püsivusele ja suured positiivsed või negatiivsed muutused 

suurendavad prognoosimisel edaspidist dispersiooni (Guidolin ja Pedio, 2018). Seega, mida 
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lähemal on α1 ja β1 summa ühele, seda aeglasemalt taastub süsteem oma keskmisele väärtusele. 

Kui summa ületab ühe, siis prognoosimiseks mudel ei sobi (Brooks, 2014), kuid mudeliga 

olemasoleva andmestiku kirjeldamist see ei sega. 

2. LÕPUTÖÖ EESMÄRK 

Uurimistöö eesmärk on kirjeldada sigade Aafrika katku viiruse leviku võimalikke mustreid 

Eesti metssigadel.  

3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1.   Metssead  

SAK-positiivsete metssigade info saadi Põllumajandus- ja Toiduametilt. Haigusjuhtumiks 

loetakse käesolevas töös nii antigeen- kui ka antikehapositiivseid (seropositiivseid) metssigu, 

kusjuures igale haigusjuhtumile vastavad leiukoordinaadid. Analüüsitavad andmed käsitlevad 

perioodi 08.09.2014–08.12.2017. Perioodi alguseks on esimene SAK-i juhtum ja perioodi 

lõpuks aeg, mil uute juhtumite arv oli jäänud väga madalaks ning SAK-i juhtumeid oli 

registreeritud peaaegu üle kogu Eesti (erandiks Hiiumaa). Algses valimis olid kokku 2414 

haigusjuhtumi (SAK-positiivse metssea) vaatlusandmed. Andmeanalüüsi ajaühikuks valiti üks 

päev. Kui kalendripäeval ei registreeritud uusi haigusjuhtumeid, siis eeldati, et nakatunud 

pindala ei suurenenud. Lisaks eeldati andmeid analüüsides, et SAK-i levik toimub ainult ühes 

suunas (edasi), kuna viirus on väliskeskkonnas väga vastupidav.  

3.2.   Ilmastikuandmed 

Ilmastikuandmed saadi Keskkonnaametilt. Selles töös kasutati 36 ilmajaama temperatuuri, 

sademete ja lumepaksuse andmeid. Metssigade igale haigusjuhtumile arvutati programmiga 

Microsoft Excel (Microsoft Office 2013) leiukoha kaugus igast ilmajaamast, milleks kasutati 

geograafiliste koordinaatide vahelise vahemaa valemit (Movable Type Ltd, 2022):  

𝑑 =  𝑎𝑐𝑜𝑠( 𝑠𝑖𝑛 𝜑1 ⋅  𝑠𝑖𝑛 𝜑2 +  𝑐𝑜𝑠 𝜑1 ⋅  𝑐𝑜𝑠 𝜑2 ⋅  𝑐𝑜𝑠 𝛥𝜆 )  ⋅  𝑅 

𝑑 =  𝑎𝑐𝑜𝑠( 𝑠𝑖𝑛 (𝑙𝑎𝑡1 ⋅
𝜋

180
) ⋅  𝑠𝑖𝑛 (𝑙𝑎𝑡2 ⋅

𝜋

180
)  +  𝑐𝑜𝑠 (𝑙𝑎𝑡1 ⋅

𝜋

180
) ⋅  𝑐𝑜𝑠 (𝑙𝑎𝑡2 ⋅

𝜋

180
)  ⋅

 𝑐𝑜𝑠 (𝑙𝑜𝑛2 ⋅
𝜋

180
− 𝑙𝑜𝑛1 ⋅

𝜋

180
) )  ⋅  𝑅, 
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kus:  

• d – jaama ja metssea leiukoha vaheline kaugus kilomeetrites 

• lat1, lon1 – ilmajaama koordinaadid 

• lat2, lon2 – metssea leiukoha koordinaadid 

• R – maa raadius kilomeetrites 

Valiti lähim jaam, kus leidus konkreetse haigusjuhtumi kuupäeval info temperatuuri, sademete 

ja lumepaksuse kohta.  

3.3.   Geograafilised andmed 

Haigusjuhtumite visualiseerimiseks ja arvutuste tegemiseks kasutati tarkvara QGIS (QGIS 

Development Team, 2022). Eesti kaardile (Maa-amet, 2019) lisati kihtidena (ingl layers) SAK-

positiivsete metssigade koordinaatpunktid päevade kaupa. Igale SAK-i haigusjuhtumile 

arvutati ringikujuline puhvertsoon raadiusega 5000 meetrit (5 km), mis on autori poolt eeldatud 

metssea keskmine päevane tegutsemisraadius (koduterritooriumi ulatus) ning põhineb 

eelnevatel sarnase temaatikaga töödel (Niine jt, 2019; Niine jt, 2020). Metssead on suhteliselt 

kindla territooriaalse eluviisiga ning nende koduterritoorium on tavaliselt ringi- või 

ellipsikujuline (Clontz jt, 2021). Igale kihile arvutati tsentroid. 

Edasisel graafilisel andmetöötlusel kasutati kolme põhilist algoritmi – distance matrix, buffer, 

intersection. QGIS projecti (2020) põhjal on algoritmide tööpõhimõtted järgnevad: 

• distance matrix – arvutab punktobjekti kauguse lähimast sama või mõne teise kihi 

objektist. Kasutati tsentroidide vahelise kauguse arvutamiseks. 

• buffer – arvutab puhvertsooni igale sisendkihi objektile kindlaksmääratud kauguse abil. 

Algoritm lisab ka veekogude ja riigipiiride kohale puhverala (ei tuvasta automaatselt 

piire), tekib ülekate (ingl overlay; overlap). Kasutati iga haigusjuhtumi puhvertsooni, 

raadiuse muutuse ning nakatunud ala pindala arvutamiseks. 

• intersection – piiritleb sisendiks oleva andmekihi objektid, millel on ülekate sama või 

teiste kihtide objekti(de) piiridega. Puhvertsoonide ühisosad sulatatakse kokku ehk 

arvestatakse pindala arvutamisel ühekordselt. Kasutati veekogu- ja riigipiiride 

eemaldamiseks ja puhvertsoonide ühisosa sulatamiseks (ingl dissolving intersecting 

area) (Joonis 4). 
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Joonis 4. Tarkvara QGIS algoritmi intersection graafiline seletus. Kollane täpp tähistab sigade Aafrika 
katku haigusjuhtumit, mille ümber on arvutatud puhvertsoon. Puhvertsooni osa, mis kattub veekoguga 

(ingl overlapping area), lõigatakse pindala arvutusel välja ning puhvertsoonide ühisosad (ingl 

intersecting area) lõigatakse ühekordseks. Paksu punase joonega on tähistatud algoritmi väljund. Joonis 

on koostatud kasutusjuhendi QGIS project, QGIS documentation version 3.4, 2020 põhjal. 

Intersection algoritmi kasutamisega sooviti käesolevas töös kontrollida, kas statistiliste 

mudelite kvaliteet paraneb oluliselt saadavate geomeetriliste täpsustustega.  

Arvutuste tegemiseks kasutati programmeerimisliidest PyGIS, mis on programmeerimiskeele 

Python keskkond QGIS tarkvaras. Igale haigusjuhtumile arvutati parameetrid:  

• puhvertsooni raadius (ingl radius buffer – RB), meetrites; 

• puhvertsooni raadiuse muutus (ingl radius change buffer – RCB), meetrit päevas; 

o RCB arvutamine: 

(𝑝𝑢ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑎𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠)𝑝ä𝑒𝑣 (𝑛) − (𝑝𝑢ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑎𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠)𝑝ä𝑒𝑣 (𝑛−1),  

kus n – uuringu päev. 

• puhvertsooni raadius veekogu- ja riigipiirideta (ingl radius intersection – RI), 

meetrites;  

• puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta (ingl radius change 

intersection – RCI), meetrit päevas;  

• tsentroidi liikumise kiiruse indeks (ingl centroid buffer – CB), meetrit päevas;  

o CB arvutamine: 

𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑 (𝑛) − 𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑 (𝑛+1), 

kus n – uuringu päev 
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• tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta (ingl centroid intersection 

– CI), meetrit päevas; 

• nakatunud ala pindala (ingl area buffer – AB), ruutkilomeetrites;  

• nakatunud ala pindala veekogu- ja riigipiirideta (ingl area intersection – AI), 

ruutkilomeetrites. 

3.4.   Statistiline analüüs 

Hinnati AB ja AI pindala muutumise statsionaarsust. Analüüsimiseks sobiva aegrea 

koostamiseks tuli tagada päeva kohta üks muutuja nii temperatuuride (jt ilmastikunäitajate) kui 

ka haigusjuhtumite kohta. Selleks eemaldati päevade kaupa haigusjuhtumite duplikaadid ning 

ilmastikuandmed võeti viimasele haigusjuhtumile kõige lähemale jäänud ilmajaamadest. 

Duplikaatide eemaldamiseks kasutati R-i laiendust dplyr. 

3.4.1. Hooajalisuse analüüs 

Tehti STL- ja MSTL-meetodil RCB, RCI, CB, CI analüüs. Kontrolliti autokorrelatsiooni ja 

trendi esinemist jäägis. Kasutati R-i laiendusi forecast, fpp3. 

Andmestikust märkamatuks jäävate hooajaliste mustrite leidmiseks arvutati nädalate ja kuude 

lõikes trend. Kasutati R-i laiendust feasts.  

3.4.2. ARIMA- ja GARCH-mudelid 

Haigusjuhtumite vaatlusandmete põhjal koostati ARIMA-mudel, millega uuriti 

retrospektiivselt temperatuuri, sademete ja lumepaksuse võimaliku mõju ulatust SAK-i 

levikule. Andmeanalüüsiks kasutati programmi R ja RStudio (R Core Team, 2020a; RStudio 

Team, 2021). Parima ARIMA-mudeli koostamisel kasutati auto.arima funktsiooni fpp3 

laiendusest. Mudelid valiti väikseima AICc järgi (Hyndman ja Athanasopoulos, 2021). Mudeli 

jääk peaks olema valge müra (ingl white noise) ja seda kontrolliti Ljung-Box testiga, p < 0,05 

tulemus oli statistiliselt oluline ning mudeli jäägis ei tuvastatud olulist trendi.  

GARCH-mudelid ehitati parimate ARIMA-mudelite põhjal, kasutades autoregressiivset (AR) 

ja libiseva keskmise (MA) osa. Võrdlusmomendiks ehitati ka kaks lihtsamat ARMA(1,1)-

mudelit, et hinnata, mil määral suudab keerulisem mudel andmeid paremini kirjeldada. 

Arvutusteks kasutati R-i laiendusi forecast, fGarch.  
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3.5.   Andmeanalüüsi vooskeem 

Andmeanalüüsi vooskeemil (Joonis 5) on loogika järgimise lihtsustamiseks esitatud käesoleva 

töö materjali- ja metoodikaosa põhietapid. Koostatud veebipõhise rakendusega diagrams.net 

(https://www.diagrams.net/).  

 

Joonis 5. Andmeanalüüsi vooskeem. Vasakul üleval nurgas on märgitud andmestiku failivorming, 
nooltel märgitud kasutatud programmid. RCB – puhvertsooni raadiuse muutus; RCI – puhvertsooni 

raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta; CB – tsentroidi liikumise kiiruse indeks; CI – tsentroidi 

liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta; AB – nakatunud ala pindala; AI – nakatunud ala 
pindala veekogu- ja riigipiirideta; STL – hooajalisuse-trendi dekompositsioon LOESS-i abil; MSTL – 

mitmekordse hooajalisuse-trendi dekompositsioon LOESS-i abil; ARIMA – autoregressiivne 

integreeritud libisev keskmine; GARCH – üldistatud autoregressiivne tinglikult heteroskedastiline.   

https://www.diagrams.net/
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4. TULEMUSED 

4.1.   Raadiuse muutuse ja tsentroidi liikumise kiiruse indeksi keskmised 

Keskmiste erinevus oli väike (CB ja CI puhul 1,4%, RCB ja RCI puhul 4,5%). Seega ei ole 

suurt erinevust veekogu- ja riigipiiride väljalõikamisel ja selle tegemata jätmisel. Lihtsustusena 

kasutatakse läbivalt RCI, CI ja AI tulemusi (Tabel 2), RCB, CB ja AB tulemusi ei ole näidatud.  

Tabel 2. Sigade Aafrika katku leviku kiiruse parameetrid RCI ja CI ning pindala AI 

 RCI meetrit päevas CI meetrit päevas AI km2 

Miinimum 0 0 78,22 

Q1 0 0 2456,07 

Mediaan 0 0 19 877,86 

Keskmine 85,43 288,3 17 994,41 

Q3 74,84 121,1 31 823,21 

Maksimum 2066,81 55 023,4 35621,01 

Märkused. RCI – puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta; CI – tsentroidi liikumise 

kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta; AI – nakatunud ala pindala veekogu- ja riigipiirideta; Q1 – 

alumine (esimene) kvartiil; Q3 – ülemine (kolmas) kvartiil. 

Tulemustes on näha nii RCI kui ka CI puhul mediaani ja keskmise märkimisväärset erinevust. 

RCI keskmine ja maksimum on ka tunduvalt väiksemad kui CI keskmine ja maksimum. Aastate 

lõikes on ka keskmise RCI ja CI erinevused (Tabel 3) märgatavad.  

Tabel 3. Sigade Aafrika katku leviku kiiruse parameetrite RCI ja CI keskmised aastate lõikes 

Aasta Keskmine RCI meetrit päevas Keskmine CI meetrit päevas 

2014 72,25 1150,40 

2015 153,37 384,93 

2016 77,60 137,66 

2017 25,74 56,48 

Märkused. RCI – puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta; CI – tsentroidi liikumise 

kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta. 

Kui vaadata kogu uuringuperioodi keskmisi RCI- ja CI-väärtusi kuude lõikes (Lisa 1) näib, et 

2014. aasta andmete keskmine RCI on märkimisväärselt väiksem kui keskmine CI.  

2015. aasta algusest kuni aprilli alguseni näib toimuvat nakkuse paigalseis ning sellele järgnevat 

levikut hindab CI märkimisväärselt suuremaks. Nii RCI kui ka CI puhul on märgata 

levikukiiruse suurenemist juulis ja novembris, ehk esineb suvine ja talvine piik. 2015. aasta 
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viimastest kuudest kuni 2016. aasta veebruari lõpuni näib viirus aktiivselt levivat. Juunis ja 

juulis nii RCI kui ka CI taas suurenevad ning pärast seda on levikukiiruse suurenemist taas 

märgata oktoobris ja novembris, taas esineb suvine ja talvine piik.  

4.2.   Metssead 

Metssigade andmed pandi vastavusse ilmajaamade andmetega (Tabel 4), sealjuures valiti 

temperatuuri, sademete ja lumepaksuse andmed lähimast jaamast, kus andmed konkreetse 

kuupäeva kohta olemas olid. Temperatuur ja sademed valiti alati samast jaamast, kuid 906 juhul 

2414-st valiti lumepaksus teisest jaamast. 

Tabel 4. Temperatuuri ja sademete ilmajaamade kauguse vastavus metssigade 

haigusjuhtumitele 

Jaama kaugus Metssigade arv Keskmine kaugus jaamast 

kilomeetrites 

Kauguselt esimene 1071 19,2 

Kauguselt teine 579 29,9 

Kauguselt kolmas 124 33,8 

Kauguselt neljas 10 44,4 

KOKKU 2414  

 

Andmestiku järgi lisandus 2015. aastal jaanuarist märtsini 40 haigusjuhtumit, kuid need leidsid 

aset juba eelnevalt registreeritud koordinaatidel ehk RCI ega CI muutunud (Lisa 1). 

Uuringuperioodil esines 6 leiukohta, kus avastati erinevatel kuupäevadel haigusjuhtumeid 

rohkem kui kolmel loomal (Tabel 5). 

Tabel 5. Mitme haigusjuhtumiga leiukohad uuringuperioodil 08.09.2014–08.12.2017  

Koordinaadid Metssigade arv Maakond 

58,16277778; 25,87194444 34 Viljandi maakond 

57,91638889; 25,91833333 16 Valga maakond 

59,36888889; 27,15416667 9 Ida-Viru maakond 

58,15972222; 25,87000000 6 Viljandi maakond 

57,73777778; 26,56750000 6 Võru maakond 

57,63583333; 26,71777778 4 Võru maakond 
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4.3.   Ilmastikuandmed 

Haigusjuhtumitega seotud ilmastiku üldandmetest (Tabel 6) on näha, et temperatuurivahemik 

kõikus –25,2 kuni 24,8 °C, mediaani ja keskmise vahe on 0,8 °C. Sademete maksimum oli 37,1 

mm ja keskmine 1,9 mm. Lumepaksuse maksimum oli 39 cm ja keskmine 1,9 cm.  

Tabel 6. Haigusjuhtumitega seotud temperatuuri, sademete ja lumepaksuse üldandmed päevade 

kohta uuringuperioodil 08.09.2014–08.12.2017 

Parameeter Temperatuur °C Sademed mm Lumepaksus cm 

Miinimum –25,2 0 0 

Maksimum 24,8 37,1 39,0 

Mediaan 5,8 0 0 

Keskmine 6,6 1,9 1,9 

 

Suur osa sademete ja lumepaksuse andmestikust oli 0, kuna Eesti kliimas ei saja igapäevaselt 

lund ega vihma, samuti ei saa need erinevalt temperatuurist olla negatiivse väärtusega. 

4.4.   Geograafilised andmed 

AB ja AI võrdlusel on mõlema pindala korral näha tõusvat trendi ja puhvertsooni pindala 

suurenemist aastate lõikes (Joonis 6). 
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Joonis 6. AB (nakatunud ala pindala) ja AI (nakatunud ala pindala veekogu- ja riigipiirideta) võrdlus 

ajas. Sinine joon on AB ja punane joon on AI. Nullpunktis AB ja AI kattuvad, aga mida aeg 

edasi, seda suurem erinevus tekib AB ja AI pindala vahel (jooned kaugenevad üksteisest), mis 

on seletatav nakkuse jõudmisega rannikuni. 

 

Trend esineb, kui andmestikus on pika ajaperioodi jooksul püsiv tõus või langus. AI lõpp-

pindala on 35621,01 km2 ja AB lõpp-pindala on 38546,91 km2, Kogu nakatud ala erinevus 7,6% 

(Joonis 7), aeg ja pindala tunduvad olevat üksteisega seotud. 
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Joonis 7. AB (nakatunud ala pindala) ja AI (nakatunud ala pindala veekogu- ja riigipiirideta) graafiline 

võrdlus. Oranžiga on tähistatud AI, kui lisada oranžiga tähistatud puhvertsoonide pindalale veel 

punasega tähistatud alad, moodustub AB. 

4.5.   Hooajalisuse analüüs 

4.5.1. MSTL- ja STL-meetod 

MSTL-meetodil arvutatud parameetritest (Tabel 7) on näha, et RCI algandmete ja trendi 

keskmise väärtused on sarnased ning ka trendi mediaan läheneb sellele, kuid andmestiku 

mediaan erineb märkimisväärselt, ka CI-parameetritel on sarnane muster.  

Tabel 7. RCI ja CI parameetrid, mediaan ja keskmine MSTL-meetodil 

MSTL parameetrid Algandmestik Trend Jääk 

RCI mediaan  0   61,86 –23,58 

RCI keskmine   85,43   72,48  12,95 

CI mediaan  0 141,6 –74,64 

CI keskmine 288,3  272,53  15,76 

Märkused. RCI – puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta; CI – tsentroidi liikumise 

kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta; MSTL – mitmekordse hooajalisuse-trendi dekompositsioon 

LOESS-i abil. 
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Nii RCI kui ka CI jääk on väiksem keskmise korral ehk keskmine võib kirjeldada 

algandmestikus esinevat hooajalisust täpsemalt kui mediaan. Mediaani suur erinevus on 

tõenäoliselt põhjustatud asjaolust, et suur osa andmestikust oli väärtusega 0. 

RCI mitmekordse hooajalisuse dekompositsiooni graafilisel kujutamisel (Joonis 8) ei ole 

võimalik trendis olulist hooajalisust märgata. 

 

Joonis 8. RCI (puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta) mitmekordse hooajalisuse-

trendi dekompositsioon LOESS-i abil (MSTL). Kuigi teisel paneelil on kujutatud trendijoon, siis on 
tähelepanuväärne esimese ja kolmanda paneeli sarnasus – andmestik ja jääk on märkimisväärselt 

ühesugused. Data – andmestik; trend – trendijoon; remainder – jääk. 

Ka CI mitmekordse hooajalisuse dekompositsioon (Joonis 9) ei suuda leida andmetest 

märkimisväärset trendi.  
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Joonis 9. CI (tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta) mitmekordse hooajalisuse-
trendi dekompositsioon LOESS-i abil (MSTL). Kuigi teisel paneelil on kujutatud trendijoon, siis on 

tähelepanuväärne esimese ja kolmanda paneeli sarnasus – andmestik ja jääk on märkimisväärselt 

ühesugused. Data – andmestik; trend – trendijoon; remainder – jääk. 

STL-meetodiga andmestiku hindamisel proovitakse trendi arvutamiseks leida andmestikust 

keskmisi. RCI STL-meetodi joonisel (Joonis 10) näeme trendi tõusu kuni aasta 2015 

keskpaigani ja edasi põhimõtteliselt ainult aeglast langust, seega meetod ei suuda hooajalisust 

hästi ära kirjeldada, konkreetset sobivat mustrit välja ei joonistu. Samuti näeme, et vahepeal 

omandab hooajalisus negatiivse väärtuse, mis läheb vastuollu eeldusega, et SAK-i levik toimub 

ühes suunas.  
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Joonis 10. RCI (puhvertsooni raadiuse muutus, veekogu- ja riigipiirideta) hooajalisuse-trendi 
dekompositsioon LOESS-i abil. Aastate ja nädalate lõikes pakutud hooajalisused ei joonistu selgelt 

välja. Nädalate puhul on tähistatud punase ristkülikuga piirkond, kus meetodil on eriti keeruline nädala 

kaupa andmestikku kirjeldada. STL decomposition – hooajalisuse-trendi dekompositsioon LOESS-i 
abil; rad_change_inter – RCI andmestik; trend – trendijoon; season_year – meetodi pakutud hooajalisus 

aastate lõikes; season_week – meetodi pakutud hooajalisus nädalate lõikes; remainder – mudeli jääk. 

Hallid tulbad iga paneeli vasakul äärel näitavad osade suhtelist skaalat.  

Ka CI STL-meetodi joonisel (Joonis 11) näeme vaid suhteliselt sujuvalt langevat trendi, seega 

meetod ei suuda andmestikku hästi ära kirjeldada ja konkreetset hooajalist mustrit välja ei 

joonistu. Samuti näeme, et vahepeal omandab  hooajalisus negatiivse väärtuse, mis läheb 

vastuollu eeldusega, et SAK-i levik toimub ühes suunas. 
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Joonis 11. CI (tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta) hooajalisuse-trendi 
dekompositsioon LOESS-i abil. Punaste joontega on välja toodud aastase hooajalisuse mustris piigid, 

mis ei vasta algandmestikule. Siniste joontega on algandmestikus markeeritud oletatavate piikide kohad. 

STL decomposition – hooajalisuse-trendi dekompositsioon LOESS-i abil; centroid_intersect – CI 
andmestik; trend – trendijoon; season_year – meetodi pakutud hooajalisus aastate lõikes; season_week 

– meetodi pakutud hooajalisus nädalate lõikes; remainder – mudeli jääk. Hallid tulbad iga paneeli 

vasakul äärel näitavad osade suhtelist skaalat.  

Kui vaatame STL-meetodi järgi pakutud hooajalisust aastate lõikes, siis peaks haigusjuhtumite 

piigid esinema igal aastal, kuid tegelikus andmestikus me seda ei näe. Ehk tõenäoliselt on 

esimese aasta suur levikukiirus üle kantud ka järgmistele aastatele hoolimata selle puudumisest 

algandmestikus. Lisaks omandavad nii RCI kui ka CI jäägi vahepeal negatiivse väärtuse, kuigi 

algandmed on kõik 0 või suuremad, seega meetodi pakutud hooajalisused on üleinterpreteeritud 

ja ei vasta tegelikkusele.  
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4.5.2. Trendi analüüs nädalapäevade ja kuude lõikes 

Andmestikku analüüsiti ka nädalapäevade ja kuude lõikes. RCI ja CI trendist nädalapäevade 

lõikes (Joonis 12; Joonis 13) näib, et SAK-i levik toimuks justkui tööpäevadel ning 

nädalavahetusel puudub või on väga väike.  

 

Joonis 12. RCI (puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta) trend nädalapäevade lõikes. 

Sinise joonega on tähistatud keskmine väärtus, mis on suurim kolmapäeval ja nädalavahetusel läheneb 

nullile. 
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Joonis 13. CI (tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta) trend nädalapäevade lõikes. 
Sinise joonega on tähistatud keskmine väärtus, mis on suurim esmaspäeval ja nädalavahetusel läheneb 

nullile. 

Kuna andmestikus esines nädalapäevade lõikes huvitav leid, siis arvutati ka kuu keskmised 

näitajad. Madalaim kuu keskmine RCI (Joonis 15) oli märtsis ja kõrgeim juulis. Madalaim kuu 

keskmine CI (Joonis 14) oli samuti madalaim märtsis, kuid kõrgeim septembris. Kuu keskmiste 

interpreteerimise muutis keeruliseks andmestikus kohati esinenud levikukiiruse suur 

kõikumine. 
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Joonis 14. CI (tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta) trend kuude lõikes. Sinine 
joon märgib keskmist tulemust. CI madalaim keskmine väärtus märtsis, kõrgeim keskmine väärtus 

septembris.  
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Joonis 15. RCI (puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta) keskmine kuude lõikes. 
Sinine joon märgib keskmist tulemust. RCI madalaim keskmine väärtus märtsis, kõrgeim keskmine 

väärtus juulis.  

4.6.   ARIMA- ja GARCH-mudelid 

4.6.1. Tsentroidi liikumise kiiruse indeksi ARIMA-mudelid 

Automaatfunktsiooniga auto.arima koostati CI-andmestikule kolm mudelit, kõigil kolmel juhul 

oli parim mudel AICc väärtuse põhjal ARIMA(2,1,3) (Tabel 8) ja ühegi mudeli jäägis ei 

esinenud kontrollimisel olulist trendi. Ilmastikuandmete lisamine vähendas veidi mudelite 

täpsust.  
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CI-andmestikule temperatuuriandmetega (CI + temperatuur) koostatud mudeli põhjal mõjutab 

tsentroidi kiiruse indeksi muutust temperatuuri 1 °C keskmiselt 15,4 meetrit päevas. 

CI-andmestikule ilmastikuandmetega (CI + temperatuur, sademed, lumepaksus) koostatud 

mudeli põhjal mõjutab tsentroidi kiiruse indeksi muutust temperatuuri 1 °C keskmiselt 15,8 

meetrit päevas, sademete 1 mm keskmiselt –6,5 meetrit päevas (vähendab) ja lumepaksuse 1 cm 

keskmiselt 0,2 meetrit päevas.  

Tabel 8. Automaatfunktsiooniga auto.arima valitud parimad CI (tsentroidi liikumise kiiruse 

indeks veekogu- ja riigipiirideta) andmestikule sobivad ARIMA(2,1,3)-mudelite tulemused 

ARIMA(2,1,3) CI CI + temperatuur 
CI + temperatuur, sademed, 

lumepaksus 

AICc 21 327,58 21 327,99 21 331,81 

Temperatuur °C - 15,4 15,8 

Sademed mm - - –6,5 

Lumepaksus cm - - 0,2 

Märkused. AICc – väikeste valimite jaoks korrigeeritud Akaike infokriteerium. 

Seega, parimate RCI ARIMA-mudelite põhjal võib olla nii temperatuuril, sademetel kui ka 

lumepaksusel SAK-i leviku kiirusele positiivne mõju, CI ARIMA-mudelite põhjal võib 

temperatuuril ja lumepaksusel olla SAK-i leviku kiirusele positiivne ja sademetel negatiivne 

mõju. 

4.6.2. Puhvertsooni raadiuse muutuse ARIMA-mudelid 

Automaatfunktsiooniga auto.arima koostati RCI-andmestikule kolm mudelit, kõigil kolmel 

juhul oli parim mudel AICc kriteeriumi põhjal ARIMA(0,1,2) (Tabel 9) ja ühegi mudeli jäägis 

kontrollimisel olulist trendi ei esinenud. Ilmastikuandmete lisamine vähendas veidi mudelite 

täpsust. 

RCI-andmestikule temperatuuriandmetega (RCI + temperatuur) koostatud mudeli põhjal 

mõjutab puhvertsooni raadiuse muutust temperatuuri 1 °C keskmiselt 1,7 meetrit päevas.  

RCI andmestikule ilmastikuandmetega (RCI + temperatuur, sademed, lumepaksus) koostatud 

mudeli põhjal mõjutab puhvertsooni raadiuse muutust temperatuuri 1 °C keskmiselt 2,1 meetrit 

päevas, sademete 1 mm keskmiselt 0,2 meetrit päevas ja lumepaksuse 1 cm keskmiselt 1,7 

meetrit päevas.  
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Tabel 9. Automaatfunktsiooniga auto.arima valitud parimad RCI (puhvertsooni muutus 

väljalõigatud veekogude korral) andmestikule sobivad ARIMA(0,1,2)-mudelite tulemused 

ARIMA(0,1,2) RCI RCI + temperatuur 
RCI + temperatuur, sademed, 

lumepaksus 

AICc 15 858,04 15 858,27 15 860,97 

Temperatuur °C - 1,7 2,1 

Sademed mm - - 0,2 

Lumepaksus cm - - 1,7 

Märkused. AICc – väikeste valimite jaoks korrigeeritud Akaike infokriteerium. 

4.6.3. Tsentroidi liikumise kiiruse indeksi GARCH-mudel 

Parim sobivus volatiilsuse hindamiseks oli CI ARMA(2,3)-mudelil, CI ja CB lihtsamate 

mudelitega GARCH-mudelite võrdluses (Joonis 16) on näha, et lihtsamad mudelid võivad 

volatiilsust nii üle- kui ka alahinnata. CI andmetes esineb vähene volatiilsus enne 2015. aastat 

ning edasi esineb vaid minimaalne volatiilsus või puudub täielikult. 
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Joonis 16. CI (tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta) ARMA(2,3)-mudeli 
volatiilsuse hindamine GARCH-mudeliga, võrdluseks ARMA(1,1)-mudelid CI ja CB (tsentroidi 

liikumise kiiruse indeks) kohta. Jooniselt on näha, et CB ARMA(1,1)-mudel hindab volatiilsust 

märkimisväärselt kõrgemaks. Tinglik dispersioon (ingl conditional variance) – volatiilsuse hindamiseks 

kasutatav (mudelist tulenev) skaala. 

4.6.4. Puhvertsooni raadiuse muutuse kiiruse GARCH-mudel 

Volatiilsust hinnati GARCH-mudelitega, mis koostati ARIMA-mudelite põhjal. Parim sobivus 

volatiilsuse hindamiseks oli RCI ARMA(0,2)-mudelil, RCI ja RCB lihtsamate mudelitega 

GARCH-mudelite võrdluses (Joonis 17) on näha, et lihtsamad mudelid võivad volatiilsust nii 

üle- kui ka alahinnata, kuid näib, et märgatavalt vähem kui CI GARCH-mudeli tulemustes. RCI 

andmetes esineb märgatav volatiilsus enne 2015. aastat ning 2015 kevadest kuni 2016. aastani. 

Edaspidi esinevad küll madalama volatiilsusega perioodid, kuid eelnevat taset ei saavutata. 
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Joonis 17. RCI (puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta) ARMA(0,2) volatiilsuse 
hindamine GARCH-mudeliga, võrdluseks ARMA(1,1)-mudelid RCI ja RCB (puhvertsooni raadiuse 

muutus) kohta. Märgatav kõrgema volatiilsusega periood enne 2015. aastat ning 2015 kevadest kuni 

2016. aastani. Edaspidi esinevad vaid madalama volatiilsusega perioodid ja eelnevat taset ei saavutata. 
Tinglik dispersioon (ingl conditional variance) – volatiilsuse hindamiseks kasutatav (mudelist tulenev) 

skaala. 

Volatiilsuse täpsemaks hindamiseks arvutatakse RCI ARMA(0,2)- ja CI ARMA(2,3)- 

mudelitele GARCH-parameetrid α1 ja β1 (Tabel 10).  
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Tabel 10. GARCH-parameetrite hinnangud (ingl estimates) RCI ja CI (puhvertsooni raadiuse 

muutus veekogu- ja riigipiirideta ja tsentroidi liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta) 

mudelitele 

Parameeter 
RCI ARMA(0, 2) + GARCH(1, 1) 

hinnang 

CI ARMA(2, 3) + GARCH(1, 1) 

hinnang 

α1 0.076508 0.031168 

β1 0.931399 0.963937 

α1+ β1 1,007907 0,995105 

Märkused. α1 – iseloomustab volatiilsuse reaktsiooni uuele informatsioonile (ingl recency effect, 

reaction to current shocks); β1 – iseloomustab volatiilsuse püsivust (ingl persistence, decay in 

conditional variance); α1+β1 – iseloomustab keskmisele väärtusele taandumise kiirust (ingl rate of 

convergence). 

RCI-mudelis läheneb α1 nullile – järelikult minevikus toimunud raadiuse muutused ei mõjuta 

oluliselt järgnevalt toimuvaid raadiuse muutusi. Ka CI-mudelis läheneb α1 nullile – järelikult 

minevikus toimunud tsentroidi liikumise indeksi muutused ei mõjuta oluliselt järgnevalt 

toimuvaid muutusi. 

RCI-mudelis läheneb β1 ühele – järelikult hiljuti toimunud suur raadiuse muutus mõjutab 

pikaajalisemalt järgmisi muutusi. CI-mudelis läheneb β1 ühele – järelikult hiljuti toimunud suur 

tsentroidi liikumise indeksi muutus mõjutab pikaajalisemalt järgmisi muutusi.  

RCI-mudelis oli α1+β1 väärtus 1, järelikult toimub keskmisele tasemele (mis oli 85,43 meetrit 

päevas) taandumine pikema ajaperioodi jooksul. Ka CI mudelis lähenes α1+β1 ühele, seega 

toimub keskmisele tasemele (mis oli 288,3 meetrit päevas) taandumine pikema ajaperioodi 

jooksul. 

5. ARUTELU 

Puhvertsooni raadiuseks valiti arvutustel 5 km, mis võiks kirjeldada metssigade põhilist 

liikumisala ehk koduterritooriumit. Selle hinnangu järgi on koduterritooriumi pindala sama mis 

5 km raadiusega puhvertsooni pindala ehk 78,54 km2. Küll aga on Clontzi jt (2021) põhjal 

emiste koduterritooriumi pindala 4,75 ± 1,35 km2 ja kultidel 13,81 ± 2,76 km2. Võttes aluseks 

kultide keskmise koduterritooriumi pindala, on näha, et puhvertsooni pindala hinnati ligi kuus 

korda suuremaks. Seega võib arvata, et 5 km raadiuse valik on üledimensioneerimine ja 

edaspidistes uuringutes võiks kaaluda puhvertsooni raadiuse märkimisväärset vähendamist.  

Töö tulemusi võis mõjutada teadmata hulk avastamata jäänud SAK-i surnud metssigu. Seetõttu 

võis toimuda väiksem raadiuse muutus ning võimalik, et tsentroid liikus hoopis kiiremini kui 
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tegelikkuses (vahemaad võiksid SAK-positiivsete metssigade vahel olla teoreetiliset pigem 

väiksemad, kuna nakatumise eelduseks on kokkupuude haigustekitajaga). Kuna ei ole võimalik 

hinnata, kui palju SAK-positiivseid metsseakorjuseid avastamata jäi, siis on keeruline oletada, 

kuivõrd täpselt selle töö andmestiku põhjal arvutatud keskmised väärtused peegeldasid 

tegelikkust. Töö tulemusi võis potentsiaalselt mõjutada ka eeldus, et kui uusi haigusjuhtumeid 

ei registreeritud, siis SAK-i liikumist ei toimunud. Ehk hindasime selles töös SAK-i levikut 

väga konservatiivselt ja tegelikkuses on tõenäoline, et levik toimus kiiremini (ka vahepealsel 

ajal). 

Samuti peab arvestama, et tsentroidi liikumise kiiruse indeks ja raadiuse muutus ei suuda 

arvesse võtta samas asukohas registreeritud uusi haigusjuhtumeid, kuid üldpildis oli selliseid 

juhtumeid vähe, ning võib oletada, et mõju oli seega suhteliselt väike (üle kolme haigusjuhuga 

asukohti ligi 3% andmestikust). Nädalapäevade põhisest analüüsist joonistus välja, justkui 

nädalavahetustel SAK ei leviks, kuid tegelikkuses on see ilmselt seotud nii hindamismeetodite 

puuduste, laborite tööaegade, teavituspraktikate ja -võimaluste ebatäiuslikkusega. 

Eestis avastati esimesed SAK-i juhtumid üksteisest suhteliselt kaugel (Ida-Virumaal ja Võrus). 

SAK-i levikukiiruse hindamine sellisel juhul raadiuse muutusega on tõenäoliselt täpsem, kuna 

arvutused jäävad seotuks algse nakkuskoldega ning suur vahemaa tulemusi suurel skaalal ei 

mõjuta. Küll halvendab pikk vahemaa haigusjuhtumite vahel tsentroidiga kiiruse leviku 

hindamist märgatavalt. Ka andmestikus näeme esialgu väga suurt tsentroidi liikumise kiiruse 

indeksit, mis võiks justkui tähendada SAK-i kiiret levikut, kuid tegelikkuses on seotud 

eraldiseisvate nakkuskollete vahemaaga. Ka Niine jt (2020) toob välja, et tsentroidi liikumise 

kiiruse indeks näib võrreldes raadiuse suurenemisega olevat tundlikum üksteisest kaugel 

asetsevate juhtumite korral ning eriti siis, kui on veel vähe andmepunkte. Tsentroidi liikumise 

kiiruse indeksi plussiks on ka nakkuse leviku suuna potentsiaalne kirjeldamine. Raadiuse 

muutuse kiiruse plussiks on püsivus pikema perioodi vältel, mis aitab andmeid kergemini 

interpreteerida ning eraldiseisvate haigusjuhtumite vahemaad ei avalda raadiuse muutusele nii 

suurt mõju kui tsentroidile.  

SAK-i levikukiirus tundus algandmestiku põhjal olevat kiirem suveperioodidel, mil  Eestis on 

muuhulgas täheldatud kodusigade nakkuspuhanguid (Nurmoja jt, 2020). Sellel võib olla mitu 

põhjust – alates sellest, et soojemal ajal liiguvad inimesed rohkem ning selle võrra avastatakse 

ka rohkem korjuseid (teavitatakse enam) kuni potentsiaalsete hooajaliste vektoriteni, näiteks 

Fila ja Woźniakowski (2020) toovad välja võimalike oluliste vektoritena kärbsed. Käesoleva 

uuringu andmestikuanalüüsis kuude lõikes oli raadiuse muutuse keskmine kõrgeim septembris 
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ning SAK-i kiirem liikumine märgatavam juulist aasta lõpuni, tsentroidi liikumise kiiruse 

indeksi keskmine oli kõrgeim septembris. EFSA jt (2021) toovad välja, et üleüldiselt surnult 

leitud PCR-positiivsete metssigade proovide hulk langeb suvel ja kasvab talvel, kuigi 

eksisteerib riikidevahelisi erinevusi. Siinses töös loeti haigusjuhtumiks nii antigeen- kui ka 

antikehapositiivsed metssead, millest võib ka tulla erisus.  

Nii MSTL- kui ka STL-meetodi puhul näib SAK-i liikumise kiiruse hooajalisust paremini 

kirjeldavat raadiuse suurenemine, kuna MSTL-parameetrite mediaan ning keskmine olid 

märkimisväärselt sarnasemad ning STL-meetodi jääk ei omandanud nii ulatuslikku negatiivset 

väärtust (vastuolu eeldusega, et SAK-i levik toimub ainult ühes suunas) kui tsentroidi liikumise 

kiiruse indeksi puhul.  

Levimise kiiruse puhul eeldati selles töös, et SAK levib ainult edasi, kuna viirus on 

väliskeskkonnas väga vastupidav ja hetke parima teadmise juures on SAKV-i reservuaariks 

Eesti looduses vaid metssead. Samas olukorras, kus nakatunud alalt eemaldatakse kõik 

nakkusohtlikud korjused, võib lugeda ala tinglikult nakkusvabaks ning enne viiruse edasi 

levimise võimalust peab toimuma ala taasnakatumine, mida ei suuda selles töös kasutatud 

kiiruse hindamise meetodid arvesse võtta.  

Töö tulemuste põhjal märkimisväärset hooajalisust Eesti metssigade SAK-andmestikust ei 

olnud võimalik leida, huvitavaks mustriks aga kujunes SAK-i põhiline leviku kiirus 

tööpäevadel. 

ARIMA-mudelite tulemuste põhjal võib oletada, et seos keskkonnatemperatuuriga eksisteeris 

ja töös kasutatud andmestiku puhul temperatuuri 1 °C muutis raadiuse suurenemist keskmiselt 

2,1 m ja tsentroidi liikumist 15,8 m. Veel väiksemaks hindas ARIMA-mudel sademete ja 

lumepaksuse mõju. ARIMA-mudelite põhjal mõjutasid SAK-i leviku kiirust tõenäoliselt 

positiivses suunas positiivne temperatuur ja lumepaksus, sademed võisid mõjutada nii 

positiivses kui ka negatiivses suunas (RCI- ja CI-andmestiku mudeli tulemuse erinevus). 

Kitsaskohaks kujunes ARIMA-mudelite eeldus, et kõik muutused toimuvad ümber keskmise 

väärtuse, kuna SAK-i andmestikus ei näi olevat stabiilset keskmist väärtust ja perioodilisi 

intervalle. Seega ei tundu sobivat ARIMA-mudelid hästi kirjeldama sigade Aafrika katku 

leviku kiiruse mustreid. 

GARCH-mudelil ei eksisteeri erinevalt ARIMA-mudelist mingit eeldatavat keskmist väärtust, 

mille ümber liikumine peaks toimuma ja see osutus kasutatud andmestiku juures oluliseks. 

Raadiuse muutus osutus mudeli põhjal märkimisväärselt volatiilseks, seega on tõenäoline, et 



47 

 

nakkuse leviku kiirenemisel või aeglustumisel (paigalseis) toimub see muutus pikema 

ajaperioodi jooksul. Lisaks on võimalik GARCH-mudelite parameetrite põhjal öelda, et 

lühiajalistel järskude muutusel pole tõenäoliselt pikas perspektiivis SAK-i levimisele suurt 

mõju. 

Mudeleid on hakatud SAK-i leviku kiiruse mustrite kirjeldamiseks järjest rohkem kasutama, 

näiteks Lim jt (2021) kasutasid Lõuna-Korea SAK-positiivsete metssigade korjuste andmestiku 

analüüsimiseks ruumilist koosmõjuteguriga Poissoni regressioonimudelit (ingl spatial zero-

inflated Poisson regression model – SZIP), mida kasutatakse veterinaarepidemioloogias 

haiguste riskifaktorite määratlemiseks ebatäiuslike tuvastusmeetodite korral. SZIP-mudeliga on 

võimalik arvestada ka keskkonnategureid. Liang jt (2020) tõid välja, et tõenäoliselt on 

maastikul täiendav mõju bioloogilistele ja füüsikalistele teguritele, näiteks altituudi (kõrgus 

merepinnast) tõusuga langeb temperatuur ja sademete hulk, mis omakorda mõjutab taimestiku 

vegetatsiooniperioodi ja loomade asustustihedust. Eesti on lauge maastiku ja nelja küllaltki 

hästi eristuva aastaajaga (hooajalisus), ei esine näiteks suuri altituudierinevusi, ülikõrgeid või -

madalaid (±40 °C) temperatuure, üldjuhul puuduvad ulatuslikud (kuid kuni aastaid kestvad) 

sademete- ja põuaperioodid. Clontzi jt (2021) põhjal on õhurõhul positiivne mõju metssigade 

koduterritooriumi ulatusele, seega mäestikes võiks SAK-i levik teoreetiliselt toimuda kõrgema 

õhurõhu tõttu kiiremini. Eesti näitel SAK-i leviku kiiruse mustrite hindamisel oleks vaja arvesse 

võtta ka eri metsatüüpe, soid, rabasid ja põlde. Seetõttu oleks SAK-i parimate 

modelleerimismudelite väljaselgitamiseks vaja maastikku (ja teisi SAK-i leviku seisukohalt 

olulisi tegureid) arvestavaid ja erinevatel mudelitel põhinevaid uuringuid.  
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JÄRELDUSED 

Tuginedes siinse töö ARIMA-mudelite tulemustele võib oletada, et SAK-i leviku kiirust võivad 

mõjutada positiivses suunas positiivne temperatuur ja lumepaksus ning sademete mõju võib 

olla nii positiivses kui ka negatiivses suunas. Eesti metssigade andmestikule koostatud mudeli 

põhjal oli temperatuuri mõju suurem kui sademete ja lumepaksuse oma. Küll aga tuleb nentida, 

et ARIMA-mudelite eelduseks on andmestiku taandumine keskmisele väärtusele, mida siinses 

töös kasutatud SAK-i haigusjuhtumite andmestik ei teinud. Seega ei näi ARIMA-mudelid 

olevat SAK-i haigusjuhtumite andmestiku analüüsiks kõige sobivamad. Küll aga näib GARCH-

mudelite põhjal, et SAK-i juhtumite analüüsimisel on raadiuse muutus üpris volatiilne. Sellest 

võib järeldada, et kui SAKV hakkab levima, siis see levimine toimub pikemat aega ning 

sarnaselt kui ei toimu levimist, siis nakkuse paigalseis toimub pikemat aega. Lühiajalised järsud 

muutused (šokid) ei oma pikas perspektiivis SAK-i levikule suurt mõju. SAK-i leviku kiiruse 

kirjeldamine vajab veel täiendavaid uuringuid sobivamate mudelite leidmiseks ja neis kõige 

olulisemate keskkonnategurite arvestamist.   
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Lisa 1. Sigade Aafrika katku leviku kiiruse parameetrite RCI ja CI keskmised kuude 

lõikes uuringuperioodil 08.09.2014–08.12.2017 

Aasta Kuu 

Keskmine RCI meetrit 

päevas 

Keskmine CI meetrit 

päevas 

2014 september 216,94 3702,00 

2014 oktoober 39,64 527,52 

2014 november 2,10 301,72 

2014 detsember 65,38 701,46 

2015 jaanuar 0,00 0,00 

2015 veebruar 0,00 0,00 

2015 märts 0,00 0,00 

2015 aprill 144,59 959,46 

2015 mai 174,87 540,66 

2015 juuni 131,68 493,79 

2015 juuli 297,32 745,87 

2015 august 259,76 561,09 

2015 september 185,60 341,28 

2015 oktoober 157,17 243,25 

2015 november 317,45 457,07 

2015 detsember 162,50 262,38 

2016 jaanuar 162,83 214,60 

2016 veebruar 117,48 147,87 

2016 märts 42,18 63,94 

2016 aprill 22,65 31,89 

2016 mai 22,56 41,22 

2016 juuni 81,04 140,01 

2016 juuli 94,98 157,85 

2016 august 82,98 201,06 

2016 september 45,92 108,32 

2016 oktoober 73,95 144,38 

2016 november 131,89 284,44 

2016 detsember 54,43 117,40 

2017 jaanuar 59,20 156,65 

2017 veebruar 67,55 123,34 

2017 märts 20,43 48,70 

2017 aprill 9,07 28,41 

2017 mai 10,84 21,01 

2017 juuni 21,60 43,26 

2017 juuli 32,57 71,28 

2017 august 32,71 71,85 

2017 september 7,89 20,10 

2017 oktoober 15,23 24,50 

2017 november 13,96 27,30 

2017 detsember 4,23 9,71 

Märkused. RCI – puhvertsooni raadiuse muutus veekogu- ja riigipiirideta; CI – tsentroidi 

liikumise kiiruse indeks veekogu- ja riigipiirideta.  
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