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MAAKATE / BIOLOOGIA
Lühiülevaade  uuringutest

Protokollid
Valige välja  oma bioloogia ja maakatte vaatluskohad ning määrake nende geograa-

filised koordinaadid  GPS vastuvõtja abil (ühekordne tegevus).
Saatke koordinaadid GLOBE andmeserverisse. Nende alusel saate oma ümbrus-

konna satelliidikujutise (ühekordne tegevus).
Koostage uurimisala maakatte kaart käsitsi kilele joonistades või MultiSpec abil

etalonideta klassifitseerimise meetodil (korrake tegevust iga kord, kui kogute
andmeid uuest vaatluskohast).

Koguge andmeid bioloogia vaatluskohast vastavalt  biomeetria protokollidele ja
määrake maakatte tüüp MUC klassifikatsiooni 4. astme järgi (korrake tegevust
kaks korda aastas).

Külastage erinevaid maakatte vaatluskohti ja identifitseerige sealne maakatte tüüp
kvalitatiivselt (GPS, 4-astmeline MUC klassifikatsioon ja Landsat fotod)
(ühekordne tegevus).

Koguge nõutud kvantitatiivseid biomeetrilisi andmeid veel ühelt või mitmelt
maakatte vaatluskohalt (GPS, 4-astmeline MUC klassifikatsioon ja biomeetria)
(ühekordne tegevus).

Viige läbi kvalitatiivsete andmete täpsushinnang.

Tegevuse soovitatav järjestus
Tutvuge UNESCO  maakatte klassifitseerimise süsteemiga MUC (Modified

UNESCO Classification) (tabelid 4-1 ja 4-2)
Õppeülesanded enne protokollide täitmist:

"Silmaodüsseia"  - tutvustab teile kaugseiret
 "Oleks nagu kuum" tutvustab valevärvi-kujutisi

Õppevahendid:
maakatte kaardistamise juhendid protokollis 1
juhend: K. Aaviksoo "Abiks programmi GLOBE täitjale  Eesti maakattetüüpide

määramisel"
programm MultiSpec ja selle juhend arvutikujutiste töötlemiseks

Valige välja maakatte ja bioloogia uurimisalad; määrake ja kirjutage üles GPS
koordinaadid kohe, kui olete saanud kätte GPS varustuse.

Protokoll 1: Maakatte kaardistamine (sel etapil joonistatakse käsitsi maakatte
kaart).

Protokollile eelnev õppetund "Kohavaatlus" - tutvustab süsteemi kontseptsiooni.
Protokoll 2: Maapealsed uuringud ja biomeetria nii bioloogia kui maakatte

kvantitatiivse määramise vaatluskohtades.
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Korrake üle protokoll 1 ja teostage  MultiSpec kasutades satelliidikujutise
etalonideta klassifikatsioon arvutis.

Protokollile järgnev õppeülesanne - "Avastuste ala", kus kasutatakse õpilaste
loodud maakatte kaarte.

Kogutud andmete hinnang ja korrigeerimine.

NB!
NB! Kui tahate saada oma ala Landsati kujutist, tuleb teil saata meile oma kooli
pikkus-ja laiuskraadid nii kiiresti kui võimalik.
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Tere tulemast
maakatte/bioloogia
uuringutele
Üldine tutvustus

Piirkonnas esineva loodusliku taimkatte hulk ja maakatte tüüp on olulised näitajad,
mis aitavad mõista Maa süsteemides toimuvaid protsesse. Maakate mõjutab maapinnalt
peegelduva päikesekiirguse hulka. See omakorda mõjutab atmosfääri soojenemist,
kohaliku ja regionaalse kliima iseloomu ja kõiki elusolendeid, kes on seotud erinevate
maakattetüüpidega. Taimestiku hulk ja maakatte tüüp mõjutavad ka vee, süsiniku,
lämmastiku, väävli ja teiste ainete ringlemist mulla, taimede ja atmosfääri vahel.

Teadusala, mis uurib Maad kui süsteemi, on arenenud välja selle sajandi viimastel
kümnenditel ja see uurib maakera erinevate sfääride (atmosfäär, hüdrosfäär, biosfäär,
geosfäär) suhteid ja vastastikust mõju. GLOBE õpilased, kes  teevad  maapealseid vaatlusi
ning kaardistavad maakatet, aitavad kaasa maakera erinevaid sfääre uurivate teadlaste
uurimistööle.

Maakatte kaardistamine tähendab maapinda katvate maakatte tüüpide ja klasside
eristamist. Maakasutuse klassifitseerimiseks võib kasutada mitmeid erinevaid skeeme.
GLOBE jaoks on kohandatud rahvusvaheline ÜRO poolt kasutatav Modifitseeritud
UNESCO Klassifikatsioon (MUC) ja selle eestikeelne kohaldatud versioon (tabelid 4-1 ja
4-2).

Erinevaid maakatte klasse saab identifitseerida mitmel erineval viisil. Tihti kasutatakse
maakatte kaartide tegemiseks satelliitide andmeid. Need on üsna tavaliseks kujunenud
informatsiooniallikad Maa pinnast kujutiste saamiseks. Kuid satelliidikujutise vaatlus
ilma spetsiifiliste teadmisteta uuritava ala kohta võib viia tulemusteni, mis väga
tagasihoidlikult või ekslikult kirjeldavad maapinnal tegelikult eksisteerivat maakatet.
Kõige parem ja täpsem informatsioon satelliidikujutisel kujutatu kohta saadakse ikkagi
ise uurimisalale kohale minnes ja põhjalikult selle iseloomulikke omadusi hinnates.
Andmed, mida te oma õpilastega õppekäikudel kogute, sisaldavad endas väga tähtsat
informatsiooni maakatte tegeliku olukorra kohta maapinnal. Andmed,  mida te kogute
nii bioloogia vaatluskohast (30 m x 30 m) kui ka maakatte vaatluskohast  (90 m x 90 m),
aitavad jõuda parema arusaamiseni biomassi hulgast, maakattest ja fotosünteesist selles
maailma osas, kus te elate.

Looduslik taimestik on osaline tuhandetes protsessides ja ringetes, mis Maakera
süsteemse uurimisega tegelevaid teadlasi huvitavad. On väga oluline, et te teete mitmeid
erinevaid  mõõtmisi nendel maakatte uurimisaladel, kus domineerib taimestik. Nimetame
seda mõõtmiste kompleksi "biomeetriaks". Biomeetriliste mõõtmiste tulemused näitavad
taimede hulka ja suurust teie vaatluskoh(t)a(de)s.  See informatsioon on tähtis mitmetel
põhjustel:

1) Vaatamata sellele, et  inimesed on looduslikku taimestikku ulatuslikul määral
muutnud ja asendanud, on enamus maakera pinnast siiski veel kaetud looduslike
ökosüsteemidega, mis eksisteerivad ja arenevad vastavuses olemasolevate geo-

Introducing the B
ig P

icture

Welcome

Tabel 1



GLOBE� 1996 4 - 6 Land Cover/Biology

graafiliste ja klimaatiliste tingimustega. Taimestiku tüüp ja omadused ütlevad väga
palju teiste keskkonnategurite, näiteks vihma ja temperatuuri, kohta.

2) Maismaa taimestik on üks olulisi komponente hiigelsuures süsteemis, mida kutsume
maakeraks. Taimed neelavad toitaineid- süsinikdioksiidi, lämmastikku, väävlit ja
fosforit ning osalevad nende ringluses läbi atmosfääri ja mulla. Taimed  imevad
mullast vett, transpordivad seda oma kudedesse ning samal ajal aurustavad osa
veest ka atmosfääri. Taimed moodustavad ka olulise osa toiduahelatest, mis toetavad
teisi eluvorme.

3) Taimestik võib olla kohaliku või regionaalse keskkonna muutuste tundlik näitaja.
Inimeste poolt esile kutsutud muutused taimestikus ei mõjuta ainult taimi endid,
vaid ka kõiki tähtsaid toiteainete ja vee ringlemise tsükleid, milles taimestikul on
oluline osa. Kliima ja teiste keskkonnafaktorite väikesed muutused võivad alguses
ilmneda muutustena taimestiku tüübis või kasvus.

4) Taimestiku tähtsuse tõttu on loodud spetsiaalsed satelliitsensorid maapinnal kasvava
taimestiku määramiseks ja erinevate taimestikutüüpide eristamiseks. Teie saate
nende sensorite andmeid kasutada kaardistamiseks. Viimase aja uurimused on
näidanud, et satelliitidelt saadud andmed on küllaltki tundlikud mitmete
taimetüüpide hulga ja seisundi suhtes, kuid maapealsed uuringud on siiski vajalikud,
et saada kvantitatiivseid hinnanguid.

Neid põhjusi arvestades on Maa süsteemse uurimisega tegelevad teadlased väga
huvitatud teie kaartidest ja detailsetest biomeetrilistest uuringutest, mida te oma
loodusliku taimestikuga kaetud uurimisalal teostate. Teie kaardid näitavad, kuidas
olulised faktorid ajas muutuvad ja kui tundlikud või vastupidavad on ökosüsteemid
keskkonna muutuste suhtes. Teie kaardid aitavad tõlgendada satelliidikujutisi, mida
kasutatakse maakera pinna suurte alade uurimiseks.

Teie välitööd ja vaatlused täidavad suure tühimiku teadlaste teadmistes meie planeedi
kohta, sest praktiliselt on võimatu käia maailma kõigis paigus ja koguda vajalikke
andmeid. Kõikidele uurimisaladele jõudmiseks ei jätku lihtsalt piisavalt aega, raha ega
energiat. Seepärast ongi kaugseire andmete (aerofotograafiast ja satelliidikujutistelt
saadava informatsiooni) kasutamine vajalik, et omandada teadmisi maakera kui
ökosüsteemi mõistmiseks. Kaugseire abil võib kiiresti ja tõhusalt katta vaatlustega kogu
maakera. GLOBE koolidele on antud satelliidikujutis küllaltki suure maa-ala kohta.
Nõuaks palju aega ja oleks ka üsna raske käia läbi kogu 15km x 15km GLOBE uurimisala,
kuid samal ajal katab seda üksainus satelliidikujutis. Maakatte protokollides kirjeldatud
vahendeid kasutades saate koostada oma GLOBE uurimisala kohta maakatte kaardi,
seda kas käsitsi kilele joonistades või arvutiprogrammi MultiSpec kasutades. Maakatte
kaardilt, mis kasutab MUC klassifikatsiooni, saate õppida palju oma kooli ümbruse kohta.

Kas see maakatte kaart vabastab teid  vajadusest külastada oma vaatluskohti? Muidugi
mitte! Kohapealsete andmete kogumine on hädavajalik kaugseire informatsiooni õigeks
kasutamiseks. Selleks, et koostada kaugseire andmete järgi maakatte kaarti, on vaja
külastada kaardistatava ala mõningaid paiku, et teada, mida satelliidikujutis näitab.
Ilma maapinnalt  kogutavate andmeteta on võimatu koostada satelliidikujutisest
maakatte kaarti. Peale selle on maapinnal kogutud andmed olulised ka kaugseire põhjal
koostatud maakatte kaardi kontrollimiseks. Iga teadlase jaoks on eluliselt oluline nende
andmete usaldusväärsus, millele nad oma töö rajavad. Tihti hinnatakse usaldusväärsust
statistiliselt ja nii tehakse ka kaugseire andmetel koostatud kaartide puhul. Enne, kui
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kasutada kaarti mingite otsustuste tegemiseks, tuleb testida kaardil olevate andmete
usaldusväärsust ja täpsust. Kaardi kontrollimiseks tuleb võrrelda kaardil märgitud alasid
tegelikult külastatud maapealsete aladega. Võrdlus võetakse kokku tabelis, mida
nimetatakse erinevuste või eksimuste tabeliks ja  mis näitab, kui õiged on maakatte
kaardi andmed võrreldes ala tegeliku maakattega. Niisiis, ilma maapinnalt kogutud
andmeteta on võimatu koostada kaugseire andmete põhjal kaarti ning seda kehtivaks
kuulutada.

GLOBE õpilaste andmeid kasutatakse mudelites
Teadlased kasutavad õpilaste kogutud andmeid oma uurimistöödes. Nende uurimis-
projektide lõppeesmärk on mõista planeedil Maa toimuvaid primaarseid  bio-geo-keemilisi
tsükleid. Uuritavad primaarsed tsüklid käsitlevad  süsiniku, väävli, lämmastiku ja vee
ringlust. Õpilaste poolt kogutud andmeid on võimalik kasutada mudelite kontrollimiseks,
mida luuakse  biokeemiliste tsüklite uurimise osana.

New Hapshire Ülikooli projektis püütakse leida, kuidas süsiniku, väävli, lämmastiku ja
vee ringlus atmosfääri, hüdrosfääri ja biosfääri vahel võib muutuda looduslikel põhjustel
(kliima varieerumisel) või inimtegevuse tulemusena tekkinud muutuste tõttu.

Üheks näiteks on süsiniku ringluse mudel teatud metsatüübi jaoks, mis ennustab
fotosünteesi ja lehtede kaudu aurustumist. Selles mudelis võib sisendandmetena
kasutada järgmisi GLOBE andmeid:

� Maakatte klassi (MUC)
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Miks kasutavad teadlased mudeleid?
Lastena mängisime kõik mänguasjadega. Mänguasjad on füüsilised mudelid, mis esindavad täiskasvanute
maailmas olevaid esemeid, mis ei ole lastele kättesaadavad. Beebi-nukud, mänguautod ja veokid, pehmed
kaisuloomad jne. on kõik näited füüsilistest mudelitest, mis lubasid meil rakendada oma kujutlusvõimet, et
uurida ja paremini mõista oma lapsepõlve maailma. Kontseptuaalsed ja matemaatilised mudelid on vahendid,
mida teadlased kasutavad tegelikus maailmas toimuvate protsesside ja nähtuste paremaks mõistmiseks.
Mudelite kasutamiseks on mitmeid olulisi põhjusi.

Üks põhjustest on see, et mudelid lubavad teadlastel hinnata neid protsess ja nähtusi, mida oleks väga raske
mõnel teisel viisil uurida. Fotosünteesi ja aurumise protsesside uurimine on üks selliseid näiteid. Mõlemal
juhul on protsessi määr sõltuvuses lehtede stomatobooride gaasivahetusest. Avatud stomatoboorid lubavad
CO2, O2 ja veeauru vahetust, suletud stomatoboorid vähendavad seda oluliselt. Ühe üksiku lehe väga väikest
gaasivahetust on küll võimalik mõõta infrapunase gaasianalüsaatoriga,  aga selleks  kulub palju aega ja see
võimaldab analüüsida vaid ühe puu ühte lehte korraga. Kui aga on teada põhilised ilmastikutingimused
(stomatoboorid avanevad päikesevalguses ja pilvised ilmad sunnivad stomatoboore paljudes taimedes
sulguma), hiljutiste vihmasadude hulk (stomatobooride avamiseks on vajalik teatud hulk vett) ja
maksimumtemperatuur (temperatuur mõjutab stomatobooride sees või väljas olevate gaaside hajumise määra),
siis võib välja töötada mudeli, mis ennustab gaasivahetuse määra. Kui teatakse ka lehestiku hulka, võib
modelleerida kogu puu ja/või metsa fotosünteesi ja aurustumise määra.

Teine põhjus mudelite kasutamiseks on see, et hästi toimiva mudeli koostamiseks (mudeli, mille poolt
ennustatud tulemused on üsnagi ligilähedased mõõdetud tulemustega) peab mudeli looja tõeliselt mõistma
modelleeritavat protsessi. Mudeli loomine sunnib teadlast arvestama kõikide sisestatavate muutujatega (nagu
näiteks CO

2, O2 ja veeaur, temperatuur, kättesaadav vesi, päikesevalguse kestus ja intensiivsus, jne.) ja
nende omavaheliste seostega. Mudeli väljatöötamise tulemuseks on põhjalikum arusaam modelleeritavast
protsessist endast.

Kolmas põhjus mudelite kasutamiseks on seotud sisestatavate parameetrite lihtsustamisega, et ennustada
reaalseid muutusi tulemustes. See aspekt on eriti väärtuslik, kui sisestatavate andmete eksperimentaalne
käsitlemine on ebapraktiline või hoopis võimatu. Fotosünteesi ja aurustumise näidet kasutades võimaldab
mudel uurida atmosfäärse CO2 suurenemise ja temperatuuri kasvu mõju nii fotosünteesile (esmane
produktsioon) kui ka veeauru tagasiaurustumisele atmosfääri. Niisugust eksperimenti oleks reaalsuses
ebapraktiline teha.
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� Maksimum/miinimum õhutemperatuure kasvuperioodi jooksul

� Sademete hulka kasvuperioodi jooksul

� Puutüvede ümbermõõtu 1.35 m kõrgusel ja selle muutumist ajas

� Mulla niiskust kasvuperioodi jooksul

Modelleerimise tulemusena saadakse metsa produktiivsuse hinnang ja seda  võrreldakse
metsa tegelike juurdekasvudega.

Meie sooviks on, et teie ja teie õpilased oleksite meie partnerid Maa ökosüsteemide
uurimisel. Teie panus on teadmised; need mis teil juba on ja need, mida te saate oma
uurimisalalt. Meie kui teadlaste ülesanne on asetada need teadmised suuremasse
konteksti meie planeedi mõistmiseks. Ainult üheskoos töötades saame ühendada "detailid"
ja "suure pildi"  ja kirjeldada meie maakera süsteemset toimimist.

Õppimise eesmärgid
Nende uuringute puhul torkab silma kaks uut kontseptsiooni. Esimene on "süsteem",
mida käsitletakse biomeetria protokollides. Sellega seotud teised mõisted on tootlikkus,
piirid, sisendid, väljundid, tsüklid (aastaajad), tagasiside. Süsteemi mõiste juurde
kuuluvad ka tegevusega seotud mõisted  nagu esinduslik proovikogumine, otsene ja
kaudne mõõtmine, klassifitseerimine (üldistamine  ja valikute tegemine) ja andmete
põhjal järelduste tegemine.

Teine oluline kontseptsioon on "mudel" ja seda kasutatakse kaugseire korrektsuse
hindamise  protokollis. Sellega seotud teised mõisted on: tegelikkuse kujutamine,
sümboolne esitus, skaala, perspektiiv, kasvukoht, maakasutuse muutus, kasvukohtade
fragmentatsioon. Juurdekuuluvad tegevusega seotud mõisted on kaardistamine,
modelleerimine ja korrektsuse hindamine (validation).
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Joonis 4-1: Maakatte tüübid maakeral
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Protocols
Protokollid

Kuidas viia läbi maakatte-bioloogia uuringuid

Modifitseeritud UNESCO Klassifikatsiooni süsteem
(MUC)

Protokoll 1: Maakatte kaardistamine

Käsitsi kaardi joonistamine
MultiSpec etalonideta klassifitseerimine (unsupervised
classification)
MultiSpec etalonaladega klassifitseerimine (supervised
classification)

Protokoll 2: Maapealsed vaatlused ja biomeetria

30 m x 30 m bioloogia ja 90 m x 90 m maakatte
uurimisala loomine
Dominantsete ja kaasdominantsete liikide
identifitseerimine
Biomeetria: võra, pinnasekate, puude kõrgus ja
ümbermõõt, rohu biomass

Sõnastik
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Kuidas viia läbi maakatte
ja bioloogia uuringuid
GLOBE vaatluskohad

Vaatluskoha valimine
Teie GLOBE uurimisala on 15 km x 15 km suurune maatükk ja teil on olemas selle ala
Landsat Thematic Mapper (TM) kujutis koolimajaga keskpunktis. Peaksite valima
parimad paigad määratud ala piires, kus viia läbi üksikasjalikke vaatlusi ja mõõtmisi.
Õpetamise seisukohalt on nende alade eesmärk aidata õpilastel tunnetada
satelliidikujutise pikslite tegelikku suurust ja leida sobilik ja mugav paik klassiga
mõõtmiste tegemiseks. Teaduse seisukohast on oluline, et mitmed vaatlused, mida
kirjeldatakse hiljem selles peatükis, oleksid tehtud aladel, millel on sellele 15 km x 15
km uurimisalale tüüpiline maakate ja mis oleksid piisavalt suured, nii et neid
satelliidikujutisel kindlalt identifitseerida.

Te peaksite välja valima ja maha märkima kahte tüüpi alad: 1. Bioloogia vaatluskohad
ja 2. Mitu maakatte vaatluskohta (vt. joonis 4-2).

Bioloogia vaatluskoht
Vajate ühtlase taimkattega minimaalselt 30 m x 30 m suurust ruudukujulist maatükki,
et  sellel saaks teha perioodilisi taimestikku iseloomustavaid mõõtmisi. Suurus 30 m x
30 m tuleb Landsat TM kujutise ühe ruudukese - pikseli - suurusest. Sellist ala kasutate
pikaajaliste jätkuvate andmete saamiseks taimestiku kasvu kohta ja biomeetria erinevate
tehnikate harjutamiseks ja demonstreerimiseks. See 30 x 30 m suurune maatükk ongi
teie bioloogia vaatluskoht.

Maakatte vaatluskohad
Vaatluskoht 30 x 30 meetrit võib osutuda liiga väikeseks, et täita kõiki GLOBE teaduslikke
eesmärke. Teadlastele on oluline määratleda täpselt teie vaatluskoht satelliidikujutisel.
See tähendab, et vaatluskohad peaksid olema vähemalt mõne TM pikseli suurused, nii
et väikesed vead asukoha määramisel ei viiks selleni, et teie poolt kogutud maapealsed
andmed kogemata omistatakse mõnele teisele pikslile, mis on väljaspool teie vaatluskohta.
Peale selle peaks vaatluskoht esindama ühte teie kooli uurimisalale iseloomulikku
maakatte tüüpi, mida te kaardistate vastavalt selles peatükis hiljem kirjeldatud juhistele.
Seepärast on soovitav valida ja märkida 90 x 90 m suurused (9 TM pikslile vastavad)
ühtlased alad, mis esindavad peamisi maakatte tüüpe teie 15  x 15 km suurusel kaardil.
Need 90 x 90 m suurused alad ongi teie maakatte vaatluskohad.

Ideaalsel juhul võiks regulaarselt külastatav 30 x 30 meetrine bioloogia vaatluskoht
olla ühe 90 x 90 meetrise maakatte vaatluskoha keskel. Nii saaks bioloogia ja maakatte
protokollide ülesanded täita ühessamas sobivalt valitud vaatluskohas (vaata
kombineeritud bioloogia ja maakatte vaatluskoht joonisel 4-2). Samas võib 90 x 90
meetrise ühtlase ala leidmine, mis oleks veel ka kooli lähedal, osutuda võimatuks. Ja
teie kooli ümbruse maakate ei pruugi samuti olla ühe teie kaardil identifitseeritud
tähtsama maakatte tüübi esindaja. Kui olete sellises olukorras, siis, tuleb leida ja maha
märkida  kaks erinevat vaatluskohta: bioloogia vaatluskoht, mis on vähemalt 30 x 30 m
suurune ja kus on mugav harjutada ja viia läbi regulaarseid biomeetria vaatlusi; ning



GLOBE 1996 4-12 Land Cover/Biology
GLOBE� 1996 4 - 12 Land Cover/Biology

Joonis 4-2: Maakatte vaatluskohad

GLOBE uurimisala 15 x 15 km

Kombineeritud bioloogia ja
maakatte vaatluskoht (30 x
30 m vaatluskoht 90 x 90 m
vaatluskoha sees)

g y ( )

“Land Cover Site” (90x90 meters)

  Combined 
“Biology + Land Cover Site”
  (90x90 meters) 

School

“Biology Site” (30x30 meters) 

N

S
EW

N

S
EW

N

S
EW

School

An Example (Beverly, MA). 

A Biology site should be located 
in vegetation as near the school 
as possible. It’s best if located 
within a 90x90m Land Cover site 
as shown at lower right. If this is 
not possible, a 30x30m Biology 
site can be located as above. 
Additional Land Cover sites 
should be located in major cover 
types within the satellite image, 
as shown at top.

Selecting Ground Study Sites:
(Approximately 450x450 meters) 
(Note:  The “graininess” of the pixels
in the 450x450 m image is not real data -
it is an artifact of reproduction. 
Each pixel is actually completely uniform
as is shown in the enlargements.)

Maakatte vaatluskoht
90 x 90 m

Bioloogia vaatluskoht
30 x 30 m

Maakatte ja bioloogia vaatluskohtade valimise
näide (Beverly, MA)
Bioloogia vaatluskoht peaks asuma taimestikuga
kaetud alal, mis oleks koolile nii lähedal kui võimalik.
Kõige parem kui bioloogia vaatluskoht asuks 90 x 90
meetrise maakatte vaatluskoha piires, nii nagu näi-
datud all paremal. Kui see ei ole võimalik, võib 30 x 30
meetrine vaatluskoht olla valitud nii, nagu näidatud
ülal. Teised maakatte vaatluskohad peaksid asuma
piirkonnale iseloomuliku kattetüübiga alal teie  satel-
liidikujutise piires.

umbes 450 x 450 meetrit
Märkus: Pikslite teralisus on
kunstlik efekt, tegelikult on iga
piksel täiesti ühtlane, nagu on
näha suurendatud piltidel
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eraldi maakatte vaatluskoht , mis oleks vähemalt 90 x 90 meetri suurune ja oleks ka
teie 15 x 15 km GLOBE uurimisala tähtsaima maakatte tüübi esindaja (vt. joonis 4-2).

Teie maakatte vaatluskohad ei pea olema taimestikuga kaetud alal. Tahame, et nad
esindaksid  teie piirkonna peamist maakatte tüüpi. Kui teie 15 x 15 km uurimisalal
domineerib inimtegevusega kujundatud maa, siis võite valida ühe seda tüüpi vaatluskoha
ja jätta tegemata biomeetria mõõtmised, mis on mõeldud taimestikuga aladele. Sellisel
juhul peaksid teie vaatlused detailselt iseloomustama linnastiku tüüpe või teisi
mittelooduslikke maakatteid teie uurimisala piires, kasutades MUC süsteemi maakatete
klasse.

Teie vaatluskohtade asukohad peavad olema täpselt määratletud. Kasutage Globaalset
Punktiseire Süsteemi (GPS), et määrata kindlaks bioloogia ja maakatte vaatluskohtade
keskpunktide täpsed pikkus- ja laiuskraadid. Võib juhtuda, et ligipääs mõnedele headele
vaatluskohtadele võib olla üsnagi raske, kuna need kuuluvad näiteks eraomanikule või
on lihtsalt ligipääsmatus kohas. See on üks tüüpilisi probleeme, millega professionaalsed
teadlased kaartide andmeid täpsustades tihti kokku puutuvad. Seepärast on soovitav
leida kohad, mis on ehk vähem ideaalsed, kuid see-eest kergesti ligipääsetavad.

Bioloogia ja maakatte vaatluskohtade leidmiseks ja mahamärkimiseks tuleb teha
järgmist:

1. Satelliidikujutise alusel maakatte kaarti koostades leidke oma 15 x 15 km GLOBE
uurimisala piires ühtlase maakattega alad. (Maakatte kaardistamist kirjeldatakse
järgmises peatükis.)

2. Ühel sellisel alal, mis on koolile võimalikult lähedal, märkige maha oma bioloogia ja
maakatte vaatluskohad. Ideaalne oleks, kui need vaatluskohad oleksid koos, nii et
30 m x 30 m bioloogia vaatluskoht oleks 90 m x 90 m maakatte vaatluskoha keskel.
Aga nagu eespool öeldud, võib mõnes situatsioonis olla kasulikum valida kaks
erinevat maa-ala: bioloogia vaatluskoht koolile lähemal ja maakatte vaatluskoht
kusagil mujal. Sellisel juhul on soovitatav leida enne bioloogia vaatluskoht ja alles
siis üks või rohkem maakatte vaatluskohti.

3. Määrake vaatluskohtade keskpunktide geograafilised pikkus- ja laiuskraadid,
kasutades GPS vastuvõtjat (niipea kui see teie kooli jõuab). Bioloogia vaatluskoha
keskpunkt võiks olla alaliselt märgistatud GLOBE tähisega.

4. Identifitseerige ja märkige töölehele teie vaatluskoha maakatte klass MUC 4-
astmelise klassifikatsiooni järgi. Kui teie vaatluskoht on kaetud loodusliku
taimestikuga (mitte põllumajanduslik maa või kultuurmaastik), siis klassi-
fitseerimise protseduuri esimese astmena määrake vaatluskohal kasvavad
dominantsed ja kaasdominantsed liigid.

5. Kui te olete oma esialgsed bioloogia ja maakatte vaatluskohad maha märkinud
(ükskõik, kas nad asuvad koos või lahus), tuleks leida veel mõned maakatte
vaatluskohad ja hakata seal läbi viima mõõtmisi (bioloogia vaatluskohtasid on ainult
üks). Lõppeesmärgiks võiks olla nii paljude maakatte vaatluskohtade rajamine, mis
esindaksid kõiki teie 15 km x 15 km  suurusele GLOBE uurimiasalale iseloomulikke
maakatte tüüpe. Alustage kõige levinumast maakatte tüübist ja jätkake samm-
sammult vaatluskohtade lisamist, kuni teil on vaatluskohtasid võimalikult paljude
erinevate maakatte tüüpidega aladel. Kui teie koolil on GPS vastuvõtja, siis määrake
ja registreerige kõikide oma maakatte vaatluskohtade keskpunktide pikkus-ja
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laiuskoordinaadid. Kui maakatte vaatluskoht on loodusliku taimestikuga kaetud,
siis viige läbi biomeetria mõõtmised, mida kirjeldatakse allpool. Aladel, kus puudub
taimestik, ei ole biomeetria nõutud ja te peaksite üles märkima vaid nende alade
maakatte tüübid.

6. Protokollis eristatakse ka kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid maakatte vaatluskohti.
Kui olete otsustanud kasutada teatud ala kvalitatiivse vaatluskohana, ei ole
maakatte tüübist hoolimata vaja biomeetria mõõtmisi teostada ja üles tuleks märkida
vaid MUC 4. astme kattetüüp. Kõikidel juhtudel on nõutud aga vaatluskohtade
pildistamine (sellest pikemalt järgnevates peatükkides).

Täiendavad maakatte vaatluskohad on olulised globaalsete maakatte kaartide
korrektsuse kontrollimiseks, mis ongi GLOBE tähtsaim teaduslik eesmärk. Teadlased
annavad endale aru, et kõigi oluliste maakatte tüüpide uurimine teie GLOBE uurimisalal
võtab aega, võib-olla isegi mitmeid aastaid. Üks hea võimalus oleks anda igale klassile
uurimiseks erinev kattetüüp, siis ei tööta 2 klassi sama kattetüübi kallal ja nii saab
koguda palju rohkem andmeid.

Et laiendada detailseid maakatte vaatlusi ka väljapoole mõne TM pikseli suurust maa-
ala, on ette nähtud maakatte kaardi joonistamine kogu 15km x 15km suuruse GLOBE
uurimisala kohta. Selline kaart on unikaalne produkt, mida just teie ja teie õpilased
saate luua. Teie õpilased tunnevad kindlasti hästi kohalikke maakatte tüüpe ja suudavad
luua teie piirkonna maakatte kaardi, millel on ära toodud MUC 4-astmelise klassi-
fitseerimissüsteemi järgi määratud maakatte tüübid.  See kaart peaks põhinema osaliselt
bioloogia ja maakatte vaatluskohtadelt saadud informatsioonil, osaliselt õpilaste poolt
kogutud informatsioonil (näiteks kooli ja koolist koju sõites) ja ka üldistel teadmistel
oma kodukohast. (Juhinduge satelliidikujutiste etalonideta klassifitseerimise juhendist.)
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Modifitseeritud UNESCO
Klassifikatsioonisüsteem (MUC)
GLOBE maakatte vaatluskohtade kvalitatiivset iseloomustamist saab läbi viia vaid mingi
kindla klassifikatsioonisüsteemi kontekstis. Süsteem, mida kasutatakse GLOBE
protokollide täitmiseks, on Modifitseeritud UNESCO Klassifikatsioonisüsteem (MUC).
Sellele klassifikatsioonisüsteemile toetudes saab kõik võimalikud maakatte tüübid
liigitada üheselt määratlevatesse klassidesse. Iga MUC klass tähistab erinevat tüüpi
maakatet, millele vastab kindel nimetus ja identifitseerimisnumber ehk MUC kood. MUC
on klassifikatsioonisüsteem, mis järgib rahvusvahelisi standardeid ja ökoloogilist
terminoloogiat spetsiifiliste maakatte klasside identifitseerimiseks.

Tabel 4-1 on MUC lühiversioon, mis toob ära ainult 1. ja 2. astme klassid. Tabel 4-2 toob
teieni Eesti oludele kohaldatud versiooni 1.-4. astmeni. MUC juures kasutatakse
hierarhilist struktuuri (klasside "puud"), mis sisaldab kümmet l. astme klassi. Need klassid
on väga üldised ja lihtsalt liigitatavad. Maakatte tüübi identifitseerimiseks peate valima
ühe kindla klassi igal MUC tasemel, alustades tasemest 1. Iga 1. taseme klassi kohta on
veel 2-6 detailsemat 2. astme klassi. Ka need klassid on küllaltki üldised ja kergesti
eristatavad. Tasemed 3 ja 4 tähistavad spetsiifilisemaid kooslusi. MUC hierarhiline
struktuur lihtsustab klassifitseerimisprotsessi. Igal astmel on teie valik piiratud, ainult
nende klassidega, mis kuuluvad eelmisel astmel valitud klassi alla. Nii et kui kogu MUC
süsteemil on rohkem kui 150 maakatte klassi, peate te igal sammul valima ainult 3-5
klassi vahel.

Märkus:  Eestikeelses klassifikatsioonis on ära toodud ainult Eestis esinevad maakatte
tüübid.

Maakatte klasse saab eristada kahel üldisemal viisil. MUC esimese taseme klass
määratletakse alati dominantse maakatte esindatuse protsendi järgi vaadeldaval maa-
alal (näiteks: mets - rohkem kui 40% maapinnast on kaetud puurindega). Looduslikes
paigus viitab "kate" kogu pindalale, mis on taimede võrastiku ja lehestiku all. Teisel
astmel ei kehti otsustus (näiteks: peamiselt  igihaljas, vähemalt 50% puudest, mille
võrastik ulatub ülemisse rindesse, on igihaljad) kogu vaatluskoha kohta, vaid ainult
eelmisel astmel identifitseeritud dominantse maakatte tüübiga kaetud osa kohta (selles
näites: metsamaal kasvava metsa puude võrastik).

Järgmist näidet lugedes vaadake MUC skeemi:

Näide:
A) Te elate parasvöötme madalikulisel alal. Te valite maakatte vaatluskohaks paiga,

mis on kaetud puudega, mille võrad puudutavad üksteist, aga umbes 20% alast
võtavad enda alla majad. Puudest tundub olevat rohkem heitlehiseid kui igihaljaid
puid, arvatavasti umbes 60/40.

 B) Te vaatate läbi kõik MUC Klassifikatsiooni 1. astme võimalused ja leiate, et kuna
puude kroonid on lausa kokku põimunud ja 40% kogu vaatluskohast on kaetud
puude võradega, on kõige sobivam 1. astme klass "Tihe mets" (Closed Forest), klass
0 (tabel 4-1).

C) Nüüd on teil kaks 2. astme valikut (01 ja 02) (tabel 4-2). Kuna vähemalt 50 %
puudest on heitlehised, valite 2. astmel  klassi 01, "Peamiselt lehtpuuliigid" (Mainly
Evergreen Forest).
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D) Nüüd on teil kaks 3. astme valikut (022 ja 023). Pärast vajaliku informatsiooni
läbilugemist valite 3. astme koodiks 022, �Heitlehine okaspuude ja põõsastega mets�.

E) Sellele 3. astme valikule järgneb ainult üks 4. astme valik (0221) �Koos igihaljaste
laialehiste puude ja vääntaimedega�, mille Eestis kasutatavaks vasteks on
�Segamets�.  Seega määrasite oma maakatte tüübi MUC 4. astme koodiks 0221.

Soovitatav kirjandus:
A land use and land cover classification system for use with remote sensor data. J. R.
Anderson, E. E. Hardy, J. T. Roach and R. E. Witmer. US Geol. Surv. Prof. Pap., 1976.

Classification of wetlands and deepwater habitats of the United States. L. M. Cowardin,
V. Carter, F. C. Golet and E. T. LaRoe. U.S. Fish and Wildlife Service FWS/OBS-79/31,
1979.

International classification and mapping of vegetation. United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation. Switzerland: UNESCO, 1973.

NOAA Coastal Change analyses Program (C-CAP): Guidance for Regional
Implementation. J. E. Dobson et al. NOAA Technical Report NMFS 123, 1995.
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Tabel 4-1: UNESCO maakatte klassifikatsiooni MUC 1. ja 2. aste

Sources: UNESCO, 1973 and GLOBE, 1996

Natural 01 Mainly Evergreen Forest
Cover 0 Closed Forest 02 Mainly Deciduous Forest

03 Extremely Xeromorphic (Dry) Forest

11 Mainly Evergreen Woodland
1 Woodland 12 Mainly Deciduous Woodland

13 Extremely Xeromorphic (Dry) Woodland

21 Mainly Evergreen Shrubland
2 Shrubland 22 Mainly Deciduous Shrubland

23 Extremely Xeromorphic (Dry) Shrubland

31 Mainly Evergreen Dwarf-shrubland

3 Dwarf-shrubland 32 Mainly Deciduous Dwarf-shrubland
33 Extremely Xeromorphic Dwarf-shrubland
34 Tundra

41 Tall Graminoid

4 Herbaceous Vegetation 42 Medium Tall
43 Short Graminoid
44 Forb (broad-leaved) Vegetation

51 Dry Salt Flats
52 Sandy Areas

5 Barren Land 53 Bare Rock
54 Perennial Snowfields
55 Glaciers
56 Other

61 Riverine

6 Wetland 62 Palustrine
63 Estaurine
64 Lacustrine

7 Open Water 71 Freshwater
72 Marine

Developed 8 Cultivated Land 81 Agriculture
Cover 82 Non-agriculture

91 Residential

9 Urban 92 Commercial/Industrial
93 Transportation
94 Other
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Tabel 4-2: UNESCO maakatte süsteemi Eesti jaoks kohaldatud variant

LOODUSLIK MAAKATE
1. aste 2. aste 3. aste 4. aste Eesti vaste

0. TIHE METS
(Puud ³5m,
võrad liitunud,
kogu lehtkatte
katvus >40%)

01 Peamiselt
igihaljad puud
(Vähemalt 50%
puudest ülemises
rindes on igihal-
jad. Üksikud
puud võivad
langetada lehti)

016 Parasvöötme
okasmetsad koos
laialehistega (segamets:
>50% igihaljad puud/ põõsad;
kaasdom. lehtpuud/põõsad:
>25% rindest. Rohkesti
püsirohukooslusi)

0161 Madalikel (Kiirekasvulised
puud, paljud >50m kõrged, rinne
ebaühtlane. Alustaimestik hõre,
esinevad samblikud ja vetikad,
metsviinapuu puudub)

Okasmets

02 Peamiselt
lehtpuuliigid
(Enamus
puudest (>50%)
heitlehised)

022 Heitlehine, okaspuude
ja põõsastega mets
(Lehtpuud valitsevad (>50%),
kuid okaspuud moodustavad
puurindest või alustaimesti-
kust >25%

0221 Koos igihaljaste
laialehiste puude ja
vääntaimedega (Epifüütide ja
samblarikas. Üleujutusaladel
metsviinapuu, luuderohi)

Segamets

023 Heitlehine mets ilma
okaspuudeta (Valitsevad
lehtpuud (>75% rindest). Igi-
haljad rohu- ja põõsakooslused
(<2m), samblad, helvikud, eriti
samblikud.

0231 Parasvöötme madaliku ja
eelmäestiku laialehised
(Puud (<50m), vetikad ja
samblikud)

Lehtmets

1. HÕRE METS
(Puud ³5m, võrad
ei liitu, puurinde
katvus >40%)

11 Peamiselt
igihaljas (vt. 01)

112 Igihaljad okasmetsad
(>50% okaspuid)

1121 Ümmarguse võraga
(Pinus)
1123 Valitsevad silindrilised
võrad (Picea)

Männimets

Kuusemets

12 Peamiselt
lehtpuuliigid
(vt. 02)

122 Heitlehine koos
igihaljastega (vt. 022)

1222 Koos igihaljaste
okaspuudega (Näiteks tamme-
männi segamets)

Segamets: mänd,
kuusk, kask,
lepp, tamm,
haab, saar, pärn

123 Heitlehine
okaspuudeta (vt. 023;
külmakartlikud lehtpuud
absoluutselt valitsemas (>75%
rindest), omane siirdesoodele
ja rabadele palavvöötmes)

1231 Laialehised liigid (>75%
rindest)

1232 Kitsalehised liigid (>75%
rindest)
1233 Laia- ja kitsalehised liigid
- mõl. >25% rindest

Lehtmets: tamm,
saar, vaher

Lehtmets: kask,
haab, lepp

Sega-lehtmets:
kask, lepp, haab
ja laialehised
liigid

2. PÕÕSASTIK
või TIHNIK
(katvus >40%,
h=0.5-5m)

21 Peamiselt
igihaljas (vt.01)

212 Igihaljas okaspõõsastik
(Valitsev liik >50%)

2121 Igihaljas põõsastik Kadastik

22 Peamiselt
lehtpõõsad
(vt.02)

223 Heitlehine
lehtpõõsastik (vt.022)

2231 Parasvöötme
lehtpõõsastik (Tihe põõsastik
kas ilma või vähese rohurindega)

Pajustik ja loo-
dusliku uuendu-
sega raiesmik

3. KÄÄBUS-
PÕÕSASTIK
(h=£50cm,
katvus>40%)

31 Peamiselt
igihaljas tihnik
(vt. 01)

311 Igihaljas tihnik
(maastikus domineeriv, oksad
omavahel põimunud)

3111 Madalate põõsastega
tihnik (Põõsaste oksad püstised,
kaetud samblikega, padjandina
samblaid, samblikke - kanarbiku-
nõmm
3112 Roomavad ja vaipjad
põõsastikud (Varred roomavad
maapinnal - leesikas,
kukemari,nõmm-liivatee)

Loopealsed,
nõmm,
nõmmraba

Taimestunud
luited ja liivikud

32 Peamiselt
lehtpõõsastik (vt.
02)

323 Heitlehine
lehtpõõsastik (üksikud
põõsad isoleeritud või kogu-
mikena, külmal aasatajal
lehtedeta, samblaid ja sõna-
jalgu rohkesti)

3231 Heitlehine
madalakasvuline põõsastik (vt.
3111)

3232 Heitlehine roomav ja
vaipjas põõsastik. (vt. 3112)

Puuvõrade-
alune: mustikas,
sinikas jm.
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4. ROHT-
TAIMKATE
(katvus ³60%:
tarnad, load,
hundinuiad,
ristik,sõnajalad)

42 Keskmise kõr-
gusega rohttaimed
(h=0.5-2m, rohttaime-
de osatähtsus >50%.
Laiade lehtedega
rohttaimed <50%

421 Puid 10-40%
(rohttatimede katvus >60%,
põõsad võivad esineda ja mitte)

4213 Puud laialehised
(Puid ³25% igihaljastest, sessoonselt
üleujutatavad

Tihe soostuv
puisniit

422 Puid <10%
(sama, mis 421)

4223 Puud laialehised
(sama, mis 4213)

Hõre soostuv
puisniit

423 Põõsastega
(põõsaste katvus >25%)

4233 Põõsad laialehised (sama, mis
4213, kuid sesoonselt üleujutatav)

Soostuv niit
põõsasatega

43 Madala kõrgu-
sega rohttaimed
(h<50cm, katvus
>50%, laialehiseid
rohttaimi <50%).

431 Puude/põõsaste
kombinatsioon
(sama, mis 421)

4313 Puud laialehised
(sama, mis 4233)

Tihe puisniit
põõsastega

432 Puid <10%
(sama, mis 421)

4323 Puud laialehised
(sama, mis 4213)

Hõre puisniit
põõsastega

433 Põõsasatega
(sama, mis 423)

4333 Põõsad laialehised
(sama, mis 4233)

Raiesmik

44 Laialehised
liigid (>50% roht-
taimedest) laialehised:
ristik, sõnajalg;
kõrrelisi esineb, kuid
katavad <50%)

441 Kõrged laialehised (h>1m) 4411 Sõnajalakooslused
(Kilpjalakooslused)
4412 Üheaastased (Domineerivad
kasvuperioodil funktsioneerivad
laialehised liigid, katvus ³50%)

Ribadena metsa-
servas
Looduslik
rohumaa

442 Madalad (h <1m) 4422 Üheaastased (sama, mis 4412) Looduslik
rohumaa

5. PALJASTU
(Taimkatet
<40%, õhuke
muld,liiv,kalju)

52 Liivikud
(Liiva/kruusa
akumulatsioon,
liivarand,luited)

Hõredad ranna-,
luite- ja liiviku-
kooslused

56 Muu
(Aheraine,kruus jm)

Karjäärid,
aherainemäed,
settebasseinid

6. MÄRGALA
(Rabad, madal- ja
siirdesood, peri-
oodiliselt või pi-
devalt liigniisked.
Spetsiifiline vete-
keemia, ja taimes-
tik. Märgala vaid
siis, kui >40% on
kaetud soo-
taimestikuga).

61 Jõe (riveriinne)
(Märgalad
mageveeliste
vooluveekogude
ääres)

Lamminiit ja
lammiroostik

62 Soine (palust-
riinne) (Dom. puud,
põõsad, rohttaimed,
samblad, samblikud)

Veekogu, mis <1 ha ja ei oma ak-
tiivset veevahetust, sügavus on
<2m, madala soolsusega, siis arvata
see märgala klassi

Sisemaised sood:
madalsood,
siirdesood,
rabad

63 Estuaari (suud-
melahe) (Asetsevad
vee pealetungiala
lähedal mere ääres)

Rannaroostik ja
rannarohumaa

64 Lakustriline e.
järve (Järvede ja tii-
kide kallastel, mis >1
ha ja sügavam kui 2m)

Õõtssood

7. AVAVESI
(Vett >60%: jär-
ved, tiigid,jõed,
mis ³2m ja 1ha,
pidevalt veesta-
tud. Kui <40%:
klassi 6

71 Mage (Järved,
tiigid, jõed madala
soolsusega)

Tiigid, järved,
jõed

72 Merevesi
(mandrinõlval)

Meri
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MAAKASUTUS
8. HARITAV
MAA (>60%
alast: põlluviljad,
põldhein, muru)

81 Põllumajandus-
lik (vili,istandik,
aiand, karjamaa)

811 Viljapõld või karjamaa
(Vili, veiste karjamaa, söötis maa,
kultiveeritud jõhvikasood)

Viljapõllud, kar-
ja köögi-viljapõl-
lud, tehnilised
kultuurid, kul-
tuurrohumaad

812 Istandik või aiand
(Õunaaiad, puukoolid)

Õunaaiad,
puukoolid

813 Tarasatatud karjamaad
(Farmide naabruses: veised,
sead,linnud)

Karjamaad ja
heinamaad

814 Muu (Hobuste koppel jm) Hobuste koplid
82 Mitte-põllu-
majanduslik
(pargid, mängu-
väljakud, kalmistud,
golfiväljakud)

821 Pargid ja mänguväljakud
(Jalgpalliväljakud, pargid)

Pargid ja
spordiväljakud

823 Kalmistud Kalmistud
824 Muu Lageraie

9. LINNALINE
(>40%: elamu-,
kaubanduslik,
tööstuslik või
transpordikasutus)

91 Elamurajoon
(³50% elamud)

Tiheda ja
hõreda hoones-
tusega elamu-
rajoonid

92 Kaubandus-
lik/Tööstuslik
(³50%: ärihooned,
vabrikud, kaubamajad
jm.)

Tööstuspiir-
konnad linnas

93 Transport
(³50%:teed, raud-
teed,leenurajad)

Maantee- ja
raudteevõrgud
koos maaeraldu-
sega, sadamad

94 Muu (³50%
muud tüübid)

Ehitusplatsid,
prügiplatsid
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Mail to:  Larry Ryan
161 Morse Hall
OPAL
University of New
Hampshire
Durham, NH  03824

Protokoll 1:
Maakatte kaardistamine
Eesmärk
Teie 15 km x 15 km suuruse GLOBE uurimisala maakatte kaardi koostamine

Ülevaade
Teie poolt koostatud kaardid, mis iseloomustavad uurimisala taimkatet vastavalt MUC
4-astmelisele klassifikatsioonile, aitavad teadlastel kontrollida satelliitide poolt kogu
maailma kohta koostatud kaartide õigsust

Tase
Algajad, keskaste ja edasijõudnud

Aeg
Mõned klassitunnid

Sagedus
Kaart tuleb koostada ühel korral, kaardi täpsustamine on jätkuv protsess vastavalt
sellele, kuidas uurite läbi uusi vaatluskohti

Tähtsamad mõisted ja oskused
Mõisted

Maakatte klassid
MUC klassifikatsiooni süsteem

Oskused
Maakatte kaardi joonistamine
Oskus kasutada arvutit ja MultiSpec tarkvara

Materjalid ja tööriistad
GLOBE uurimisala TM kujutise õigevärviline koopia paberil
TM kujutise valevärvi koopia paberil
GLOBE uurimisala digitaalne TM kujutis
MultiSpec tarkvara
Korralik arvuti (vähemalt 4 MB Ram)
Standard-suurusega kiled kõigile õpilastele
Kilepliiatsid

Ettevalmistus
Vaadake üle MUC klassifikatsioon, arutage, milliseid maakatte tüübid teie uurimisalal
esinevad, vaadake läbi topograafilised kaardid, õppige selgeks arvuti ja MultiSpec
tarkvara kasutamine

Eelnõuded
Tehke eelnevalt läbi õppetunnid - "Silmaodüsseia" ja "Oleks nagu kuum"
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Järgnevalt kirjeldame satelliidikujutise töötlemise kolme meetodit, mille abil saab
koostada maakatte kaarti:

1. Kaardi käsitsi joonistamine (Manual Interpretation)

2. Etalonideta klassifitseerimine (unsupervised classification) MultiSpec abil

3. Etalonaladega klassifitseerimine (supervised classification) MultiSpec abil.
Klassifitseerimisjuhend MultiSpec'iga töötamiseks on toodud lisamaterjalis: K.
Aaviksoo "Abiks programmi GLOBE täitjale Eesti maakattetüüpide määramisel".

Iga kool peaks läbi tegema maakatte kaardi käsitsi joonistamise kilele või paberile. Selleks
ei ole vaja arvuteid ja see oleks heaks alguseks kaardistamise ja satelliidikujutistega
tegelemiseks. Käsitsi joonistatud maakatte kaardi lõplikult valmis koopia saatke palun
alloleval aadressil, et meil oleksid maakatte kaardid võimalikult paljudest GLOBE
uurimisaladest.

Enamus koolidest peaksid seejärel olema võimelised satelliidikujutise töötlemiseks
arvutis, milleks saab kasutada programmi MultiSpec. Ka MultiSpec etalonideta
klassifitseerimise meetodil tehtud kaart saatke alltoodud aadressil. MultiSpec
etalonaladega klassifitseerimisel tehtud kaarti pole tarvis GLOBE'ile saata, jäägu see
esialgu teile meetodi uurimiseks ja teiste kaartidega võrdlemiseks.

Aadress:
Larry Ryan
161 Morse Hall
OPAL
University of New Hampshire
Durham, NH 03824

NB! Pöörake tähelepanu õppeülesandele "Silmaodüsseia "

1. Käsitsi klassifitseerimine
Algajad, keskaste, edasijõudnud
See meetod kasutab satelliidifoto visuaalset analüüsi ja TM kujutisel näha olevate
mustrite interpreteerimist. See laialdaselt kasutatav meetod lähtub iga õpilase sub-
jektiivsest nägemusest kujutisel olevate mustrite kohta ja tulemused võivad indiviidist
sõltuvalt varieeruda. Õpilastel palutakse välja joonistada erinevad maakatte klassid.
Mõnel juhul on see lihtne, näiteks veekogusid on tavaliselt lihtne ära tunda ja piiritleda,
ehkki väikesed järved ja tiigid võivad pilvevarjudega segi minna. Teistel juhtudel on
piiritlemine keeruline: mõned metsad ja aktiivselt haritavad põllumaad võivad olla
spektraalselt väga sarnased ja seetõttu on neid raske eristada. On soovitav, et selleks
tegevuseks kasutatakse nii  õigevärvilist kujutist kui ka valevärvi kujutist (infrapunases
piirkonnas), sest teatud maakatte tüüpe (veekogud, taimestik) on kergem eristada
valevärvi kujutisel, samal ajal on mõned teised maakatte tüübid lihtsamini nähtavad
õigevärvilisel kujutisel. Raskematel juhtudel võib osutuda võimatuks sarnaste
maakattetüüpide õige klassifitseerimine ainult satelliidifotode põhjal ja teil ei jää üle
muud, kui minna ise kohale ja kontrollida küsitavate kattetüüpidega alasid. Kasutage
kõikjal, kus võimalik  (teatud maakatte tüüpide puhul pole see lihtsalt võimalik)  MUC
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4. astme klasse.

Käsitsi klassifitseerimisel kasutatakse järgnevaid samme:

1) Jagage õpilastele laiali Landsati TM kujutised selle ala kohta, mida hakatakse
kaardistama. Kasutage esialgu 512 x 512 pikslist koosnevat valevärvi kujutist (IR
e. infrapunases piirkonnas). Valevärvi IR kujutisel on muidu roheline, aktiivselt
kasvav taimestik punast värvi (lehtmetsad ja põllud on erepunased, igihaljad metsad
tumepunasest kuni mustani), vesi on must ning linnalised alad ja paljas muldkate
on sinised. Teie ala satelliidifoto mahub ära 25 x 25 cm suurusele paberilehele.
Väga hea oleks teha pildi üksikutest osadest mitmeid kordi suurendatud värvi-
koopiad. Erinevad õpilaste grupid võiksid siis töötada satelliidipildi üksikute alade
kallal.

2) Andke igale grupile puhas kile, mis oleks piisavalt suur, et katta värvikujutist.
Asetage see läbipaistev kile värvikujutisele ja kinnitage teibiga, et ta kindlalt paigal
seisaks. Kui kile on paigal, märkige sellele värvikujutise nurgad, nii et peale nihu-
tamist oleks seda jälle lihtne õigesse paika asetada.

3) Nüüd tuleks õpilastel ettevaatlikult välja joonistada nende kujutise osal olevate
erinevate maakattetüüpide piirid, kasutades selleks värvilisi viltpliiatseid. Erinevate
maakattetüüpide tähistamiseks kasutage erinevaid värve ja märkige kaardile ka
tüübi MUC 4. astme kood (tabel 4-2). Kui mõned õpilased ei ole teatud tüüpide või
piirkondade suhtes kindlad, arutage terve klassiga, millise maakatte tüübiga võiks
tegemist olla ja paluge mõnel seal läheduses elaval õpilasel asi järele uurida.
Maakatte kaardi lõplik valmimine võib võtta mõned koolitunnid. Paluge õpilastel
olla erineva maakattega alasid piiritledes äärmiselt tähelepanelikud ning täpsed.
Õpilastel oleks soovitatav alustada kujutiste kõige kindlamate ja iseloomulikumate
osadega, näiteks veekogude või linnaliste ja haritud aladega ja minna edasi
raskemate osade, näiteks erineva taimestikuga alade, juurde.

4) Kui klass on lõpetanud kaardistamise, võtke kokku kõik erinevad kujutise osad.
Neid võrreldes selguvad kõik probleeme tekitanud alad: näiteks  üks grupp määras
oma osas teatud ala koodiks 1121 (hõre, peamiselt igihaljas mets ümmarguste
võradega) ja teine grupp kõrvaloleva ala koodiks 1222 (hõre mets, heitlehine koos
okaspuudega). Sellistel puhkudel on vajalikud kohapealsed vaatlused, et saada teada,
kumb grupp arvas õieti. Kui ülesanne on lõpetatud, kandke kõik identifitseeritud
MUC 4. astme klassid kujutise koopiale ja saatke see eelpool märgitud aadressil.

Märkus õpetajatele: Kaugseire kujutis, mida kasutate, on mõned aastad vana ja
seepärast on üsna loomulik, et mõnes paigas on maakate nende aastate jooksul muutunud.
Kuna Teie ja teie õpilased hindate ise oma töö tulemusi, pidage meeles, et Landsati ja
teie õpilaste uurimuste tulemused võivad olla erinevad. Kui nii juhtub, peaksid teie
õpilased proovima määrata ka maakatte tüüpi, mis oli sellel alal satelliidifoto tegemise
ajal.

NB! Pöörake tähelepanu õppeülesandele "Oleks nagu kuum".
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2. Etalonideta klassifitseerimine (unsupervised
classification) programmiga MultiSpec
Keskastme ja edasijõudnud õpilastele
Pärast käsitsi klassifitseerimise läbitegemist  olete teie ja teie õpilased valmis oma
satelliidikujutist klassifitseerima arvutis, programmi MultiSpec abil, kasutades
etalonideta klassifitseerimise meetodit (unsupervised classification). See meetod maakatte
kaardistamiseks põhineb arvutitarkvara võimel ära tunda sarnaseid spektraalseid
mustreid, mis esinevad teie ala kohta koostatud TM koostatud digitaalses andmebaasis.
Te lihtsalt annate arvutile ülesande leida üles teatud arv sarnaste omadustega gruppe
(klastreid)  teie uurimisala 512 x 512 pikslist koosneval TM kujutisel. Arvuti teeb kindlaks
ja jaotab gruppidesse sarnaste spektraalsete omadustega alad. Arvuti poolt erinevatele
klastritele omistatud värvid on täiesti suvalised ja nende vastavusse viimiseks tegelike
maakatte tüüpidega tuleb kasutada maapealset informatsiooni. Etalonideta
klassifitseerimise protsessi on lühidalt järgmine:

1. Avage oma GLOBE uurimisala Landsati TM kujutis, looge uus projekt ja valige
menüüst "Cluster" (klaster).

2. Valige soovitud klastrite  arv ja muud nõutud parameetrid (järgige MultiSpec
juhendit).

3. Kui arvuti on klastriteks jaotamise sooritanud, siis kasutage kohapealsest vaatlustest
saadud teadmisi ja leidke klastritele vastavad maakatte tüübid. Kui arvate, et arvuti
poolt tehtud  rühmitamine ei kirjelda teie alal olevat maakatet piisavalt täpselt,
korrake protsessi, andes ette suurema klastrite arvu.

4. Nimetage iga klaster nii, et see vastaks MUC klassifikatsioonile.

Märkus õpetajatele: Kaugseire kujutis, mida kasutate, on mõned aastad vana ja
seepärast on üsna loomulik, et mõnes paigas on maakate nende aastate jooksul
muutunud. Kuna Teie ja teie õpilased hindate ise oma töö tulemusi, pidage meeles,
et Landsati ja teie õpilaste uurimuste tulemused võivad olla erinevad. Kui nii juhtub,
peaksid teie õpilased proovima määrata ka maakatte tüüpi, mis oli sellel alal
satelliidifoto tegemise ajal.

5. Kasutades "Project" menüüd, salvestage "klasterdatud" kujutis ja kopeerige  see
kettale TIFF- failina. Kui teil on võimalus kasutada värviprinterit, trükkige välja
õpilaste tehtud maakatte kaardid.

Märkus: Üksikasjalikud juhendid etalonidega ja etalonideta maakatte tüüpide
klassifitseerimiseks MultiSpec abil leiate K. Aaviksoo juhendist " Abiks programmi
GLOBE täitjale Eesti maakattetüüpide määramisel� ja MultiSpec juhendist.

Andmete edastamine
Oma maakatte andmed saate saata GLOBE õpilaste andmeserverisse selles serveris
olevat spetsiaalset ikooni kasutades.

Märkus õpetajatele: järgnevalt tutvustatava etalonaladega klassifitseerimise eesmärk
on anda õpilastele võimalus proovida ka teisi maakatte klassifikatseerimise võtteid. Kuigi
neid andmeid ei saadeta GLOBE õpilaste andmeserverile, võimaldab see teie õpilastel
tundma õppida ka teistsugust kaugseires kasutatavat metoodikat.
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3. Etalonaladega klassifitseerimine (supervised
classification) programmiga MultiSpec

Keskastme ja edasijõudnud õpilastele
Ka see maakatte kaardistamise meetod kasutab ära arvuti võimet eristada ja grupeerida
TM kujutisel piirkondi, millel on sarnased peegeldunud kiirguse jaotused (spektrid).
Meetod toimib küll automaatselt, kuid vajab alginformatsioonina subjektiivselt valitud
treeningalade ja nende maakatte tüüpide määratlemist. Kasutades 512 x 512 pikslist
koosnevat TM kujutist ja olemasolevat MultiSpec tarkvara, tuleb õpilastel identifitseerida
teatud arv etalonalasid. Selleks tuleb kursori abil piiritleda teadaolevat maakatte tüüpi
(veekogu, asulat, okasmetsa jms.) esindavad alad kujutisel. Kui etalonalad on ette antud,
identifitseerib ja klassifitseerib arvuti ise kõik teised alad, mida iseloomustavad
etalonalaldega sarnased spektraalsed omadused. Protseduuri tulemusena saate
etalonalade järgi klassifitseeritud (supervised classification) maakatte kaardi teie GLOBE
uurimisalast.  Sellise klassifitseerimise täpsus sõltub oluliselt etalonalade piiritlemise
täpsusest. Kui teie poolt piiritletud etalonalade sisse jäävad ka pikslid, mis esindavad
teisi maakatte tüüpe, siis võib lõpptulemusena saadava  klassifikatsiooni adekvaatsus
väheneda. Seepärast on proovialade hoolikas valik ja täpne piiritlemine äärmiselt olulised.

Üksikasjalikud juhendid etalonidega ja etalonideta maakatte tüüpide klassifitseerimiseks
MultiSpec abil leiate K. Aaviksoo juhendist "Abiks programmi GLOBE täitjale Eesti
maakattetüüpide määramisel� ja MultiSpec juhendist.

NB! Pöörake tähelepanu õppeülesandele "Avastuste ala".
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Eesmärk
Viia läbi vaatlusi ja mõõtmisi bioloogia ja maakatte kvantitatiivse hindamise
vaatluskohtades

Ülevaade
Metsades või rohumaadel tehtud vaatlusi saab kasutada fotosünteetilise produktsiooni
hindamisel

Tase
Algajad, keskaste, edasijõudnud

Aeg
Pool päeva kuni terve päev

Sagedus
Bioloogia vaatluskohas üks kuni kaks korda aastas

Üks kord programmi jooksul igas maakatte kvantitatiivse hindamise vaatluskohas

Tähtsamad mõisted ja oskused
Mõisted

Piksli suurus
Võrade katvus
Pinnakate (ground cover)
Puude kõrgus ja ümbermõõt
Rohu biomass
Dominantsed ja kaasdominantsed liigid
Maakatte klassifikatsioon

Oskused
Nurgamõõtja (klinomeetri)  ja tihedusmõõtja (densiomeetri) kasutamine
Kompassi kasutamine
Maa-ala väljamõõtmine
Liikide määramine
Taimemääraja kasutamise oskus
Sammudega mõõtmine

Protokoll 2:
Maapealsed vaatlused ja
biomeetria
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Materjalid ja tööriistad
Metsas

Taimemääraja
Nurgamõõtja (klinomeeter)
Tihedusmõõtja (densiomeeter)
Mõõdulint
50 m paela
Kompass
Kohalik teede või topograafiline kaart
Lipukesed märgistamiseks (5 tk)
GLOBE uurimisala satelliidikujutise värvilised paberkoopiad (õigevärviline

(3,2,1) ja infrapunases piirkonnas (4,3,2)
GPS vastuvõtja
Andmelehed

Rohumaal
Vikat või tugevad käärid rohu lõikamiseks
Suur kogumiskott
Lipukesed või 1 m2  suurune raam
Pruunid paberkotid
Kuivatusahi
Kaal täpsusega vähemalt 0.1 g
GPS vastuvõtja

Ettevalmistus
Valige sobivad vaatluskohad

Harjutage juba eelnevalt protokollides nõutud mõõtmisi

Kõiki vaatlusi ja mõõtmisi kirjeldatakse üksikasjalikult järgnevates protokollides. Nagu
ülalpool rõhutatud, on õpilaste poolt tehtud maapealsed mõõtmised ja vaatlused maakatte
protokollide tähtsaim osa. Teie ja teie õpilased teete kindlaks ja märgite üles oma bioloogia
ja maakatte vaatluskohtade maakatte tüübi ja kui vaatluskohtades on looduslik
taimestik, siis määrate ka domineerivad taimeliigid. Sellele lisaks viite läbi mitmed
biomeetrilised mõõtmised. Biomeetrilisi mõõtmisi tuleb teha puuvõrade katvuse,
pinnasekatte, puude kõrguse ja tüve ümbermõõdu ja rohukatte biomassi kohta. Tuleb
jälgida ka taimkatte aastaajalisi muutusi e. fenoloogiat.

1. Teie kooli 30 x 30m suuruse bioloogia
vaatluskoha ja 90 x 90 m suuruse maakatte
vaatluskoha väljamõõtmine
Selle peatüki alguses õppisite, kuidas valida endale maapealsete  vaatluste jaoks sobivat
kohta. Nüüd anname teile juhised, kuidas vaatluskohta välja mõõta ja märgistada.
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Näiteks:

1. katse 17.0 m (10 paarissammu) = 1.7 m (1 sammupaari pikkus)
2. katse 17.5 m     = 1.75 m
3. katse 16.8 m     = 1.68 m

Keskmine sammupaari pikkus 1.71 m

Sammupaari  pikkuse määramine
On tähtis teada iga inimese sammumõõtu. Seda läheb vaja puude kõrguse, võra katvuse
ja pinnasekatte määramiseks ning vaatluskoha väljamõõtmiseks.

Välitöödel kasutatakse tihti vahemaade ligikaudset hindamist, näiteks proovivõtu
transektide pikkuse ja ruudukujulise või kolmnurkse vaatluskoha suuruse maha-
märkimiseks. Kõige lihtsam on mõõta vajalikud  pikkused ära oma sammudega. Kui
teate oma sammupaari pikkust ja loete üle vahemaa läbimiseks vajalike sammude arvu,
saategi arvutada vahemaa pikkuse.

Kasutatakse järgmist meetodit:

1. Üks sammupaar on kaks sammu

2. Asetage 50 m pikkune lint tasasele, avatud alale (sobivaimad on parkimisplats,
põld või kooli fuajee).

3. Nüüd seadke kas kand või varvas 0 joonele ja astuge normaalselt kõndides 10
paarissammu.

4. Vaadake, millise pikkuse juurde jääb kümnenda sammu lõpuks teie kand või varvas,
olenevalt sellest, kummast lugemist alustasite.

5. Jagage see arv kümnega, et teada saada oma sammupaari keskmine pikkus

6. Korrake seda tegevust kolm korda ja arvutage nendest kolmest keskmine.

Bioloogia vaatluskoha väljamõõtmine
Teie 30 m x 30 m suuruse bioloogia vaatluskoha väljamõõtmiseks läheb vaja kompassi ja
50 m mõõdulinti. Tuleb välja mõõta ja maha märkida selle ruudukujulise maatüki
diagonaalid, mida kasutate hiljem pinnasekatte ja võra tiheduse hindamiseks.

1. Asetage kavandatava bioloogia vaatluskoha ühte nurka mingi tähis.

2. Esimese külje mahamärkimine: mõõtke tähistatud nurgast 30 meetrit kas siis põhja
või lõunasse (itta või läände) ja 30 meetri lõppu pange teine tähis.

3. Teise külje mahamärkimine: nüüd mõõtke teisest tähisest järgmine 30-meetrine
lõik, mis oleks esimese küljega risti (s.t. kui esimene külg on põhja-lõuna suunaline,
peaks teine külg olema ida-lääne suunaline). Ka selle 30-meetrise lõigu lõppu asetage
tähis.

4. Kolmanda külje mahamärkimine: Kolmandast tähisest mõõtke järgmised 30 meetrit
risti teise küljega (kui teine külg oli ida-lääne suunaline, siis kolmas külg peaks
olema põhja-lõuna suunaline). Ka selle lõigu lõppu pange tähis.

5. Neljanda külje mahamärkimine: Neljandast tähisest mõõtke viimased 30 meetrit
risti kolmanda küljega (kui kolmas külg oli põhja-lõuna suunaline, siis peaks neljas
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külg olema idas-läänesuunaline). Kui see viimane 30-meetrine lõik lõpeb teie esimese
tähise kohas või selle lähedal, olete olnud tublid.

Kui olete aga oma esimesest tähisest kaugel, kontrollige veelkord kompassi järgi iga
külje suunda. Need peavad olema kõik kas siis ida-lääne või põhja-lõuna suunalised.
Kontrollige ka iga külje pikkust ja veenduge, et need oleksid täpselt 30 meetrit.

90 x 90 m suuruse maakatte vaatluskoha loomine
Korrake eelnevalt kirjeldatud samme, mõõtes 30 meetri asemel 90 meetrit. Juhinduge
joonisest 4-2.

2. Dominantsete ja kaasdominantsete
liikide määramine

Millal teostada liikide määramist
Igas vaatluskohas tuleb dominantseid liike määrata vaid üks kord  GLOBE programmi
jooksul. Seda on kõige lihtsam teha perioodil, kui taimedel on lehed ja kui ilmastikuolud
(näiteks lumi ja pori) ei takista juurdepääsu.

Dominantsete ja kaasdominantsete liikide määramine
Peale bioloogia ja maakatte vaatluskohtade valimist ja mahamärkimist peaksite alustama
nende alade iseloomustamisega. Iseloomustada tuleks  30 x 30 m suurust pikslit, mis on
teie bioloogia vaatluskoht või siis ühtlasi ka teie 90 x 90 m maakatte vaatluskoha keskosa.
Kõigepealt määrake maakatte tüüp MUC klassifikatsiooni 4. astme järgi. Klassi-
fitseerimisele järgnebki dominantsete ja kaasdominantsete liikide määramine.

1. Kui teie uurimisala on klassifitseeritud kui linnaline ala, haritav maa, veekogu, või
paljastu (MUC Klassifikatsiooni 1.astme klassid 9, 8, 7 või 5) ärge dominantsete
liikide määramist tehke. Lihtsalt proovige klassifitseerida seda ala MUC 2. või 3.
astmeni (nii palju kui skeemi järgi võimalik). Registreerige kõik märkimisväärsed
näitajad (näiteks põlluviljade seis) ja pildistage seda ala. Pidage meeles: seiske oma
ala keskel ja tehke pilt kõigi põhi-ilmakaarte suunas (põhi, lõuna, ida, lääs).

2. Dominantsete ja kaasdominantsete liikide määramiseks kasutage taimemäärajat
(dichotomous key), mida lähemalt kirjeldatakse järgnevas biomeetriale pühendatud
peatükis. Liikide määramine on MUC klassifikatsiooni järel järgmine samm loo-
dusliku taimkattega alade (alad, mida pidevalt ei mõjuta põllumajandus või
maastikuhooldus) kirjeldamiseks. Kuna protseduuri käigus on vaja määrata ka liigid,
võite määrata dominantsed ja kaasdominantsed eraldi, mitte samal ajal kui teete
võra ja pinnasekatte mõõtmisi. Kui soovite, võite teha kõik protseduurid ühekorraga.
Igal juhul lugege enne töö alustamist läbi seletus võra ja pinnasekatte mõõtmiste
kohta.

3. Õpilased peaksid tegutsema paarikaupa, üks vaatleb maapinda ja võrastikku ja
teine registreerib andmeid. Las need paarid kõnnivad läbi kaks lõiku, mis lähevad
mööda teie  30 x 30 meetrise vaatluskoha diagonaale ühest nurgast teise. Peale igat
sammu peaks määrama taimeliigi, mida näete pea kohal (kui densiomeetri niitide
ristumiskohal on lehed või võra) ja maapinnal (kui taimestik puudutab vaatleja
jalga). Ei ole ilmtingimata teada kõikide loetletavate liikide teaduslikke nimesid.
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Kasutage tavalisi tuntud taimenimesid ja sagedasti loetlevate taimede märkimisel
võite ka ise nimed välja mõelda.

4. Kirjutage tulemused tabelisse ja tehke arvutused, nagu kirjeldatakse võra katvuse
ja pinnasekatte määramise protseduuris. Kui võra katvus on suurem kui 40%, siis
peab teie ala olema kas tihe mets, hõre mets või põõsastik (MUC 1.astme klassid 0,
1, 2  või 3), kus dominantseks liigiks on puud või põõsad, mida loetlesite densio-
meetrist läbi vaadates kõige rohkem. Kaasdominantseks liigiks on sageduse poolest
järgmisena loetletud puud või põõsad.

5. Kui võra katvus on väiksem kui 40% (MUC klassid 4 või 6) siis peab dominantne
olema maapinnal kõige tihedamini loetletud liik ja kaasdominantne järgmisel kohal
olev maapinnal  või võrastikus loetletud liik.

6. Määrake seejärel teie vaatluskohas dominantseteks ja kaasdominantseteks osutunud
taimede liigid, kasutades taimemäärajat või konsulteerides kohalike asjatundjatega.

7. Märkige  andmelehele kõigi dominantsete ja kaasdominantsete liikide perekonna
ja liigi nimetused.

Dominantsete ja kaasdominantsete liikide määramine võib  osutada raskeks, kui teie
vaatluskoha taimestik on äärmiselt mitmekesine. See võib olla probleemiks näiteks aladel,
mille pinnasekate koosneb mitmest erinevast rohuliigist, laialehistest taimedest,
väikestest põõsastest, väätidest, jne. Kui alal on piisavalt palju taimkatet, et määrata
dominantset ja kaasdominantset liiki eespool kirjeldatud viisil, kuid sellel alal ei
domineeru selgelt mitte ükski liik, kirjeldage taimkatet oma andmelehel märkuste lahtris
nii hästi kui oskate ja dominantsete ning kaasdominantsete liikide punkti alla kirjutage
"segu" (mixed). Niisugusel moel tuleks käituda ka paljudest erinevatest liikidest
koosnevate metsadega.

Liikide määramine
Erinevates riikides peaksid GLOBE õpetajad konsulteerima kohalike asjatundjatega ja
leidma sobivaima mooduse liikide määramiseks. See kohalik asjatundja võib olla
metsamees (juhul kui määrate puuliike), lihtsalt huviline, kes tunneb kohalikke rohttaimi
ja puid, lähima ülikooli teadlane, mõni lapsevanem või õpetaja. Sellelt eksperdilt tuleks
küsida nõu sobiva taimemääraja kohta. Hea oleks, kui see asjatundja tuleks koos teiega
vaatluskohale ja kontrolliks õpilaste määranguid.

Toimetaja märkus: Eestis on võimalik kasutada järgmisi taimemäärajaid:

1. O. Henno "Puude ja põõsaste välimääraja", 2. trükk, Tallinn, 1995, 575 lk.

2. Taimede välimääraja. Käsiraamat kõrgemate taimede tundmaõppimiseks. Koostajad:
M. Kask, V. Kuusk. L. Laasimer jt. Tallinn, Valgus, 1972, 526 lk.

Järgnevad näited aitavad aru saada liikide määramise protseduurist jaatuse-eituse
meetodil.

Näide 1. Taimemääraja (dichotomous key ) kasutamine
�Dichotomous� tuleneb kreekakeelsetest sõnadest �dikha�-paaris ja �temnein�-lõikama.
Määramisel kasutatakse hargnevat otsustuste �puud�, mille igas hargnemispunktis tuleb
valida kahe  võrdväärse, kuid vastuolulise väite vahel, millest ainult üks viib edasi õige
lõppotsustuse suunas. See on umbes nagu labürinti pandud hiir. Et hiir labürindist välja
pääseks, peab ta pidevalt valima kahe erineva suuna vahel, millest üks on õige ja teine
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vale. Hiir saab välja siis, kui võtab vastu ainult õigeid otsuseid.

Kuidas ikkagi otsustamist teostada? Äsja saime teada, et määraja pakub meile igal
sammul kahte valikuvõimalust, mis on teineteise täielikud vastandid ja meie ülesandeks
on valida neist õige. Kuidas seda teha? Me saame õige valiku tegemiseks kasutada oma
tundeelundeid (silmi, kõrvu, nina, käsi, jne.). Vaatame üht lihtsat näidet, kuidas silmi
kasutades välja uurida, missuguseid jalanõusid te koolis kannate:

1. Nahkkingad .................................................................................... 2
1. Riidest kingad ................................................................................5

2. Paeltega kingad ............................................................................. 3
2. Ilma paelteta kingad ..................................................................... 4

3. Madalad, alla pahkluud kingad.........................................Oxfordid
3. kõrged, pahkluud katvad kingad.........................................Saapad

4. Nahast kingaots katab sujuvalt kogu jala.. ........................Kingad
4. Nahast paelad, jätavad osa jalast vabaks ..................... Sandaalid

5. Kinga tald kerge, madala lõikega, alla pahkluud ............. Botased
5. Kinga tald raske, kõrge lõikega, katab pahkluud.....Matkasaapad

Kujutage ette, et kannate koolis riidest jooksukingi. Kasutades ülaltoodud määrajat
teie kingatüübi kindlakstegemiseks, peate kõigepealt otsustama, kas teie kingad on tehtud
nahast või riidest.

Kui need oleksid tehtud nahast, peaksite minema valiku 2 juurde, aga kuna teie jalanõud
on tehtud riidest, saadetakse teid 5 valiku juurde. Seal küsitakse teilt, et kas teie kingad
on kergekaalulised (kerge tallaga) ja madala lõikega või rasked (raske tallaga) ja kõrgema
lõikega. Teie omad on kerged ja madala lõikega ja nii  oletegi nad määranud kui riidest
botased.

Pidage silmas, et kõigile määrajatele on omane teatud piirangute olemasolu. Selles näites
on ära toodud ainult kuus tüüpi kingi. Isegi väga põhjalikud ja tehnilised määrajadPidage
silmas, et kõigile määrajatele on omane teatud piirangute olemasolu. Selles näites võivad
jätta mõned liigid nimetamata. See on eriti omane eksootiliste liikide puhul, mis on
mingile teatud alale sisse toodud. Mõned taimemäärajad kirjeldavad  ainult põliseid
liike. Kui tahate identifitseerida taime, mis ei ole põline või kui teie kasutuses olevad
määrajad ei ole piisavalt põhjalikud, tuleb teil mõnelt eksperdilt abi paluda.

Mitmete taimemäärajate teiseks puuduseks on ebatäpse ja ühtlustamata terminoloogia
kasutamine. Vahel ei ole võimalik aru  saada, mida on võtme autorid on oma valikuid
esitades mõelnud. Kõige paremad on need määrajad, kus kasutatakse objektiivseid
mõõtmistel põhinevaid otsustusi subjektiivsete hinnangute asemel.
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3. Biomeetria

Tööriistad ja materjalid
Torujas tihedusmõõtja (densiomeeter) võra katvuse mõõtmiseks
Nurgamõõtja (klinomeeter)
Mõõdulint
Aiakäärid
Pruunid paberkotid
Kuivatusahi
Andmeleht

Teie õpilased teevad loodusliku taimkattega vaatluskohtadel mitmeid standardseid
mõõtmisi, mida võib nimetada biomeetriaks.  Biomeetrilisi mõõtmisi tuleb teha puuvõrade
katvuse, pinnasekatte, puude kõrguse ja tüve ümbermõõdu ning rohukatte biomassi
kohta.

Millal biomeetria mõõtmisi viia läbi
Biomeetria protokolli osad, mis puudutavad võra katvust ja pinnasekatet, peaksid olema
läbi viidud kaks korda aastas. Üks vaatlus võiks olla tehtud ajal, mil kasvuperiood on
kõrgpunktis ja puulehtede ning rohu mass on maksimaalne; ja teine kõige vähem aktiivsel
perioodil, kui laialehiste puude lehed on langenud. Kui teie regioonis ei esine
temperatuurist ja vihmasadudest tingitud aastaaegade erinevusi, siis tehke mõõtmisi
ainult üks kord aastas.

Puude kõrguse, tüvede ümbermõõdu  ning rohttaimede biomassi mõõtmine tuleks läbi
viia ainult üks kord aastas. Kui võimalik, tuleks need teha kasvuperioodi kõrgpunktis.

Kuidas mõõta puude kõrgust ja tüvede ümbermõõtu
1. Selleks peaksid õpilased olema üle lugenud kõik puurindesse ulatuvad puud ja

määranud dominantsed liigid. Mõningatel metsaaladel on ka kaasdominantseks
liigiks puud.

2. Oletades, et dominantse liigi eksemplare on vähemalt viis, valige nende hulgast
kõige suurem puu, kõige väiksem puu (mis aga ikkagi ulatub puurindesse) ja kolm
keskmise suurusega puud. Need viis esindajat tuleks ära märkida ja seejärel  mõõta
nende kõrgused ja tüve ümbermõõdud.

3. Korrake puude kõrguse ja tüve ümbermõõdu mõõtmisi ka viie kaasdominantset
liiki puuga (kui kaasdominantne liik on puu). Kui vaatluskohas leidub vähem kui 5
kaasdominantsesse liiki kuuluvat puud, siis võite juurde võtta mõne teise liigi, nii
et mõõdaksite kokku 10 puu kõrgust ja ümbermõõtu. Seda kõike tehakse aastate
jooksul toimuvate muutuste hindamiseks.

Märkige need 10 puud kindlasti ära, sest hakkate neid ka edaspidi kord aastas mõõtma.
Kõigi mõõdetud dominantset liiki puude kõrgused (meetrites) liidetakse nüüd kokku ja
saadud tulemus jagatakse viiega, et saada keskmine puude kõrgus. Kui kõik 5
kaasdominantset liiki on samuti puud, tuleks samamoodi  arvutada nendegi keskmine
kõrgus.
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Source: Jan Smolik, 1996, TEREZA, Association for Environmental Education, Czech Republic

Joonis 4-3: Puude kõrguse määramine ülevalt

Joonis 4-4: Puude kõrguse määramine altpoolt
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Kuidas mõõta puude kõrgust
1. Erinevate objektide kõrguste mõõtmiseks kasu-

tatakse nurgamõõtjat, mida on kerge ka ise
ehitada. See on keskajal kasutusel olnud tähtsa
instrumendi - kvadrandi - ja laevade asukoha
määramiseks kasutatava instrumendi - sekstandi
- lihtsustatud versioon. Neil instrumentidel on
nurgakraadides esitatud skaala, mis näitab
kaldenurka. Skaalale on märgitud nurgad 0-st
kuni 90 kraadini (vt. joonis 4-5, Klinomeeter). Kui
vaadata objekti läbi kõrre, saab skaalalt lugeda
nurga <BVW suuruse. Nurk <BAC on klinomeetri
kaldenurk. Mis juhtub nurgaga <BVW kui
suureneb nurk <BAC?

Nurk <BVW on võrdne klinomeetri kaldenurgaga
<BAC.

Allolev joonis 4-6 kirjeldab, kuidas leida kaldenurka vaatleja silmade kõrguse ja
puuladva tipu vahel. Joonisel on selleks kaldenurgaks 24 kraadi. Vaatleja kaugus
puust on 60 m ja vaatleja silmade kõrgus 150 cm. (Pange tähele, et vaatleja ning
puu kõrgus ja vahemaad on joonistatud erinevates mastaapides.)

 2. Kasutage joonisel 4-6 esitatud informatsioon kolmnurgas ERT (joonisel 4-7).  Joonisel
on toodud ka  trigonomeetriline valem kolmnurga külje RT pikkuse arvutamiseks.

Kuna RT = 27.0 m oli vahemaa silmade tasandist puuladva tipuni, siis puu kõrguseks
saame: 27+1.5=28.5m

Joonis 4-5: Klinomeeter

Modified from Bennett, A. and Nelson, L.
(1961) Mathematics an Activity Approach.
Allyn & Bacon: Boston.

Joonis 4-6:
Puu kõrguse määramine omavalmistatud
klinomeetriga
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3. Valige välja üks kõrgel asuv objekt. Hästi sobivad lipuvardad või puud, kuid veelgi
parem  oleks alustada objektiga, mille kõrguse saate ka mõõdulindiga üle mõõta,
näiteks teise korruse aken, rõdu või varem üle mõõdetud latt. Koos paaarilisega
määrake eelpool toodud meetodit kasutades selle objekti kõrgus. Joonistage üles
mõõtmise skeem, võttes eeskujuks joonist 4-6. Seejärel kasutage arvutusteks
trigonomeetrilist valemit vastavalt  joonisele 4-7. Leidke objekti kõrgus ja kirjeldage

andmelehel kõiki samme, mida tegite objekti kõrguse määramiseks.

4. Nüüd olete valmis mõõtma oma bioloogia vaatluskohal märgistatud 10 puu kõrgusi.
Kasutades eelpool kirjeldatud metoodikat, määrake  ja märkige üles kõigi 10 puu
kõrgused.

Märkus õpetajatele:

1. Tüve ümbermõõdu määramiseks on õpilastel vaja võtta kaasa painduvast materjalist
mõõdulint. See peaks olema piisavalt pikk, et ulatuda  ümber puutüve 1.35 meetri
kõrgusel maapinnast.

2. Puude kõrgus: kõrguste määramist õppides võiksite lubada õpilastel kasutada
mitteametlikke pikkusmõõte, nagu näiteks sammumõõt.  Kui õpilased seisavad puust
parajasti  nii kaugel, et klinomeeter näitab kallet 45 kraadi, siis võiksid nad
sammudega määrata vahemaa sellest kohast kuni puuni. See vahemaa ongi
ligikaudu võrdne puu kõrgusega. Kontrollige ka , kas õpilased oskavad teisendada
sammud meetriteks?

3. Erinevate laste poolt määratud puu kõrguste järgi võite tekitada uurimisalal elava
graafiku: laske õpilastel rivistuda ühele joonele ja astuda sealt täpselt nii palju
samme, kui palju nad puu kõrguseks said. Kuna nende puu kõrguse mõõtmise
tulemused on arvatavasti mingil määral erinevad, jõuavad nad lähtejoonest
erinevatele kaugustele. Kui lähedased on klassi tulemused? Millisel kaugusel seisab
enamus õpilasi? Kas keegi on teistest lastest märgatavalt eemal? Seda elavat
graafikut saab kasutada andmete korrektsuse mõiste selgitamiseks, samuti saavad
lapsed harjutada sammudega mõõtmist.

Joonis 4-7:  Trigonomeetriline valem
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Joonis 4-8: Klinomeetri skaala
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Angle Tan.

65 2.14
66 2.25
67 2.36
68 2.48
69 2.61
70 2.75
71 2.90
72 3.08
73 3.27
74 3.49
75 3.73
76 4.01
77 4.33
78 4.70
79 5.14
80 5.67

Angle Tan.

49 1.15
50 1.19
51 1.23
52 1.28
53 1.33
54 1.38
55 1.43
56 1.48
57 1.54
58 1.60
59 1.66
60 1.73
61 1.80
62 1.88
63 1.96
64 2.05

Angle Tan.

33 .65
34 .67
35 .70
36 .73
37 .75
38 .78
39 .81
40 .84
41 .87
42 .90
43 .93
44 .97
45 1.00
46 1.04
47 1.07
48 1.11

Angle Tan.

17 .31
18 .32
19 .34
20 .36
21 .38
22 .40
23 .42
24 .45
25 .47
26 .49
27 .51
28 .53
29 .55
30 .58
31 .60
32 .62

Angle Tan.

1° .02
2 .03
3 .05
4 .07
5 .09
6 .11
7 .12
8 .14
9 .16

10 .18
11 .19
12 .21
13 .23
14 .25
15 .27
16 .29

Näide: Oletame, et kaugus teie ja mõõdetava puu vahel on 60 meetrit. Nüüd kujutage ette, et näete puuladva tippu
24° nurga all. Tabelist näete, et tan 24° = 0.45. Sellepärast on puu kõrgus 60m x 0.45 = 27 meetrit. Liites nüüd
mõõtja silmade kõrguse (1.5m), saate puu kõrguseks 28.5 meetrit.
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Source: Jan Smolík, 1996, TEREZA,
Association for Environmental Education,
Czech Republic

Kuidas mõõta puu ümbermõõtu
Pärast kõrguse määramist mõõtke ära ka samade viie
(või kümne) puu  tüve ümbermõõt. Puude ümbermõõt
tuleks mõõta 1.35 m kõrgusel maapinnast. Seda kõrgust
(1.35 m) nimetatakse ka rinnakõrguseks. Teaduses
kasutataksegi terminit "ümbermõõt rinnakõrgusel".

Õpilased mõõdavad iga puu ümbermõõdu sentimeetrites
1.35 meetri kõrgusel maapinnast, kasutades selleks
standardset mõõdulinti.

Märkus: kui teie puu ümbermõõt on näiteks 150 cm,
pange see kirja just sentimeetrites, aga mitte meetrites
ja sentimeetrites.

Kuidas mõõta rohu  biomassi
Kui teie vaatluskoha dominantsed ja kaasdominantsed
liigid on rohttaimed, siis tuleb teil määrata nii elava
(rohelise) kui ka närbunud (pruunika) rohttaimestiku
mass ruutmeetri kohta, nn. biomass. Biomassi hulk on tähtis rohumaid iseloomustav
suurus, mis annab sarnast informatsiooni sellega, mida saame võrade tiheduse ja tüvede
ümbermõõdu määramisel metsas. Andmed biomassi kohta on olulised maakatte
kaardistamiseks ja neid kasutatakse ka vee ning toitainete rinlguse mudelites ja
hinnangutes. Biomassi uuring viige läbi ainult neis vaatluskohtades, mille te
identifitseerisite  kui rohttaimkattega ala. Ärge tehke biomassi uuringut muudel aladel,
isegi mitte seal, kus rohttaimed on kaasdominantseks liigiks.

Protseduur
See protseduur viiakse läbi kõigil uurimisaladel, kus dominantseks või kaasdominantseks
liigiks on rohi. (MUC klassid 41, 42 või 43). Vaatluskohtadeks võivad  olla teie kooli
lähedal asuv bioloogia vaatluskoht ja üks või mitu maakatte vaatluskohta. Te töötate
bioloogia vaatluskohal või maakatte vaatluskoha keskel oleval 30 m x 30 m suurusel
alal.

1. Valige proovide kogumiseks vähemalt kolm juhuslikku paika. Kui tahate rakendada
rohkem õpilasi, võite kasutada rohkem alasid, kuid katsuge mitte võtta liiga suurt
protsenti vaatluskohast, sest see võib hilisematel kasvuperioodidel mitte taastuda.
Juhuslikud paigad saate leida nii, et seote ühel õpilasel silmad kinni, panete ta
seisma piksli keskele ja sealt peab ta viskama mingi asja suvalises suunas. Koht,
kus see objekt maandub, ongi juhuslikult valitud paik. Juhusliku proovivõtupaiga
leidmiseks võite kasutada ka  juhuslike arvude tabelit. Valige üks paar juhuslikke
arve ja kasutage nende väärtusi piksli kahe külgneva külje järgi koordinaatide
määramiseks. Näiteks, kui arvupaar on 9/24, siis, alustades piksli nurgast, mõõtke
9 meetrit ühte ja 24 meetrit teist külge mööda ja võtke proovid sealt kus neist
punktidest tulevad (külgedega risti olevad) sirged ristuvad.

2. Igas proovivõtukohas märkige ära ühe meetri pikkuste külgedega ruut. Võite
mõõdulindiga mõõta ja maha märkida ruudu nurgad või kasutada meetriste
külgedega ruudukujulist kaasaskantavat raami, mida saate korduvalt kasutada,
ilma et peaksite iga kord  ala uuesti mõõtma.
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3. Lõigake ära kogu taimkate selle ruutmeetri piires nii madalalt kui võimalik,
kasutades selleks aialõikurit või tugevaid kääre. Kui te lõpetate, peaks see
ruutmeeter olema ilma taimestikuta, näha võivad olla ainult lühikesed tüükad.

Märkus: kuna teete pinnasekatte mõõtmist, siis tähendab "taimestik" siin ainult
maapinnal kasvavat materjali (elavat või närbunut). Ärge korjake mahalangenud
lehti ja suvalise päritoluga prahti.

4. Eraldage elav ja närbunud materjal. Rusikareegel on, et iga taim või leht, milles on
natukenegi rohelist, on elav. Närbunud on see materjal, mis on täiesti mitte- roheline.
Vahel saab sorteerimist teha  taimede lõikamise ajal. Te võite viia lõigatud materjali
ka kooli ja sorteerida seal, kuid see ei tohiks olla hiljem kui 24 tundi peale proovide
võtmist.

5. Pange närbunud ja elava taimestiku osad erinevatesse paberist (mitte kilest)
kottidesse ja märgistage need siltidega, kuhu märgite proovivõtukoha ja kotis oleva
taimestiku iseloomu (elav- või närbunud). Kui teie vaatluskohas kasvab väga suurel
hulgal rohttaimi, siis võib teil minna vaja rohkem kui kaks paberkotti, et kogu
lõigatud materjal ära mahutada. Mitme  väikese koti kasutamine ühe suure asemel
muudab ka kuivatamise ja kaalumise protsessi lihtsamaks.

6. Kuivatage kotis olevad proovid ahjus temperatuuriga 50-70° C. Aeg, mis kulub
proovide täielikuks kuivamiseks, oleneb taimede suurusest ja teistest faktoritest.
Esialgu kontrollige paari proovi pidevalt: võtke nad ahjust välja ja kaaluge iga päev
ning pange ahju tagasi.  Võtke proovid lõplikult ahjust välja alles siis, kui kahel
järjestikusel kaalumisel olete saanud sama tulemuse. Siis on proovid piisavalt kuivad
lõpliku kaalumise jaoks. Mõne aja pärast saate juba ilma kaalumiseta aru, millal
on proovid lõplikult valmis - see võtab umbes 2-3 päeva - ja te ei pea neid pidevalt
kaaluma.

Märkus: Te peaksite kasutama  kemikaalide ja bioloogiliste proovide kuivatamiseks
mõeldud ahju ja seda madalatel temperatuuridel. Ärge kasutage köögipliite, sest
need ei ole piisavalt turvalised madalatel temperatuuridel, mida on kuivatamiseks
vaja.

Kui te elate  kuiva ja päikesepaistelise kliimaga kohas, võite kuivatada oma proovid
ka laotades need välja päikese kätte ja pöörata neid ümber korra või kaks päevas.
Kasutage samasugust perioodilist kaalumist, nagu eespool kirjeldatud, et saada
aru, millal proovid on täielikult kuivanud.

7. Kui proovid on täiesti kuivad, võtke need ükshaaval ahjust välja ja kaaluge. Siis
raputage kotist kogu sisu välja ja kaaluge üle paberkott. Lahutades tühja koti kaalu
kogukaalust saategi taimse materjali kaalu. Kui teie kotid on kõik ühesugused (sama
suuruse ja kujuga), leiate peagi, et nende kaal on tegelikult enam-vähem ühesugune.
Sellisel juhul võite peale paari koti kaalumist edaspidi kasutada kottide keskmist
kaalu. Kaalumine tuleks teha laboratoorsete kaaludega, mille täpsus on  ±1 g.
Märkige andmelehele kolmest  proovivõtukohtadest kogutud nii elava kui närbunud
taimestiku kaalud grammides. Arvutage  kolme paiga keskmine taimestiku mass,
märkige see andmelehe kokkuvõtvasse ossa ning saatke GLOBE andmeserverile
koos teiste biomeetria andmetega.
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Võrade katvuse ja pinnasekatte mõõtmine
Maapealse taimestiku hulk ja iseloom mõjutavad otseselt seda, kuidas satelliit näeb
teatud maa-ala pinda. Teie ülesanne on leida, milline osa maapinnast on kaetud puude
võradega ja milline osa pinnasest on kaetud taimestikuga.

Vaatluste tegemisel liigub üks õpilane sammhaaval piki mahamärgitud vaatluskoha
diagonaale (näiteks loodenurgast kagunurka ja edelanurgast kirdenurka). Igal  sammul
vaatleb ta võrastikku ja/või pinnasekatet ja teine õpilane märgib tulemused andmelehele.

1. Võtke on umbes 4 cm läbimõõduga ja 7.5 cm pikkune toruke ning tõmmake üle toru
ühe otsa kaks ristuvat niiti ja kinnitage nad teibiga.

2.  Kinnitage  umbes 18 cm nöörijupp koos lõdvalt rippuva mutri või kuulikesega toru
teise otsa. (Vaata joonist 4-9.)

Võrade katvuse mõõtmise protseduur
1. Peale iga sammu vaatab õpilane läbi toru üles võra suunas. Seejuures
peab metallist mutter/kuulike olema täpselt kohakuti niitide ristumis-
punktiga (toru peab asetsema vertikaalselt). Kui õpilane näeb, et
ristumispunkti kohal on puu lehed või võra osad, siis märgib teine õpilane
andmelehele "+". Kui ristumispunkti kohal ei ole taimestikku, märgitakse
andmelehele "-".

Pinnasekatte mõõtmise protseduur
Igal sammul vaatab õpilane ka alla ja kui selles paigas on taimestik, mis
puudutab ta jalga põlvest allpool, märgib teine õpilane  andmelehele
"g", kui taimestik on roheline ja "b", kui jalga puudutab närbunud
taimestik. (Ärge arvestage lahtiseid lehti ja oksaraage.)  Pinnasekatte
hindamisel arvestage rohelist või pruunikat taimset materjali, mis on
kinnitatud juurtega maa sees oleva varre või oksa külge. Arvestada tuleb

ka talla alla jäävat taimestikku, see tuleb  samuti "+" või "-" abil  üles märkida. Kui ei ole
taimestikku, mis puudutaks jalga, tuleb märkida üles "-".

Seda tegevust tuleb korrata iga sammu järel niikaua, kuni jõutakse vaatluskoha
vastasnurka. Tulemuste "+", "-", "g", ja "b" märkimiseks kasutage andmelehte. Mõõtmisi
võiks teostada mitu õpilaste paari ja seejärel tuleks arvutada tulemuste keskmine.

Märkus: Kui teie teele peaks sat-
tuma mingi takistus, mööduge te-
mast nii, et muudate ettekavat-
setud suunda kõige vähem.

Tulemused ja kokkuvõte: Pärast
mõõtmisi tuleb igal paaril kokku
lugeda kõik võrastiku kohta käivad
"+" ja "-"  ning pinnasekatte kohta
käivad "g" ja "b" . Seejärel  jagage
kõik summad vaatluste koguarvu-
ga ja  korrutage 100-ga, et määrata
võrastiku ja pinnasekatte protsenti
selles vaatluskohas. Käituge järg-
nevalt:Source: Jan Smolik, 1996, TEREZA, Association for Environmental

Education, Czech Republic
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Joonis 4-9: Omatehtud tihedusmõõtja Joonis 4-10: Tihedusmõõtja kasutamise näide

Võrade katvuse arvutamiseks
1. Liitke kokku kõik "+"d ja jagage nende summa võrastiku vaatluste koguarvuga, s.o.

plusside ja miinuste summaga

2.  Korrutage see tulemus sajaga, et saada teada võrastiku katvuse protsent.

Pinnasekatte arvutamiseks
1. Liitke kokku kõik "g"d ja jagage summa pinnasekatte vaatluste koguarvuga   ("g" +

"b" + "-").

2. Liitke kokku kõik "b"d ja jagage summa pinnase katte vaatluste koguarvuga ("g" +
"b" + "-").

3. Korrake tulemused sajaga, et saada teada vastavalt rohelise ja pruuni pinnasekatte
protsendid.

1. Liitke kokku rohelise ja pruuni pinnasekatte protsendid, et saada teada kogu pinnase-
katte protsent.
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Vaatluskoha andmete kirjeldamine andmelehel
Peatüki lisast 1 leiate andmelehe bioloogia ja maakatte vaatlustulemuste registree-
rimiseks. Kasutage iga vaatluskoha ja iga mõõtmise jaoks eraldi andmelehti. Lehel on
ruumi kõigi võimalike mõõtmistulemuste jaoks, kuid  kindlas vaatluskohas mõõtes tuleb
enamasti mõned kohad lehel tühjaks jätta. Näiteks rohttaimestikuga alal või siis, kui
teete ainult maakatte kvalitatiivseid vaatlusi, ei saa te märkida puude kõrgust ja
ümbermõõtu.

Allpool on mõned soovitused andmelehe täitmiseks:

1. Vaatluskoha määratlus: Märkige, kas töötate bioloogia või maakatte vaatluskohal.
Kui tegemist on maakatte vaatluskohaga, siis täpsustage, kas see on kvalitatiivse
või kvantitatiivse maakatte määramise vaatluskoht; ja kas ta on harjutusala või
kaardi kontrollimiseks mõeldud ala.

Märkus: a) maakatte kvalitatiivse määramise vaatluskoha korral  tuleb GLOBE
andmeserverile saata ainult keskpunkti GPS koordinaadid ja MUC esimese astme kood
b) maakatte kvantitatiivse määramise vaatluskoha korral tuleb lisaks saata kõigi antud
alal võimalike  biomeetria ja biomassi mõõtmiste tulemused. c) kui te alles harjutate
mõõtmisi, siis võite vaatluskoha nimele lisada    ��/T, tähistamaks treeningala. d) kui
olete esitatavate tulemuste korrektsuses kindlad, lisake vaatluskoha nimele�/V
(validation), mis näitab, et andmed on mõeldud satelliidikujutiste õigsuse kontrolliks.

2. Vaatluskoha nimi: kohta iseloomustav nimi mille te ise koos õpilastega
vaatluskohale annate.

3. Riik/osariik/linn: asukoha näitajad.

4. GPS koordinaadid: GPS vastuvõtjaga määratud vaatluskoha keskpunkti
geograafiline pikkus- ja laiuskraad.

5. Kuupäev ja kellaaeg: Vaatluste tegemise kuupäev ja kellaaeg.

6. Kelle poolt üles märgitud: õpilase või mõne muu isiku nimi, kes kandis andmed
andmelehele.

7. Maakatte tüüp MUC klassifikatsiooni 4. astme järgi: märkige teie poolt
määratud maakatte tüübi nimetus ja arvkood. Kui vaatluskoht on linnalisel või
haritaval alal või veekogul (MUC 1. astme koodid 9, 8, 7), siis piirdugegi nende
andmetega, sest ülejäänud vaatlused tehakse ainult loodusliku taimkattega
vaatluskohtades.

8. Dominantsed ja kaasdominantsed liigid: märkige üles dominantseteks ja
kaasdominantseteks määratud liikide perekondade (genus) ja liiginimetuste 4
esimest tähte. Need sisestatakse hiljem GLOBE andmebaasi.

 9. Võrade katvus: õpilastele on jäetud piisavalt ruumi, et märkida üles kõik vaatluse
käigus määratavad  "+' ja "-", mis tähistavad võrastiku olemasolu või puudumist
densiomeetri risti kohal.

10. Pinnasekate: õpilastele on jäetud piisavalt ruumi, et märkida üles kõik "g", "b" ja
"-" pinnasekatte vaatlustel, mis tähistavad jalaga kokku puutuvat rohelist või pruuni
taimestikku või selle puudumist jala all või kõrval.
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11. Puude arv, kõrgus ja ümbermõõt: õpilastele on jäetud ruumi, et märkida üles
vaatluskohal loetletud puude arv ja viie puu kõrgused ning tüvede ümbermõõdud.
Kasutage õigeid tulpasid dominantsete ja kaasdominantsete puuliikide jaoks. Kui
dominantsed ja kaasdominantsed liigid on rohttaimed, jätke puude osa tühjaks.

12. Roheline ja pruun biomass: märkige üles rohelise ja pruuni rohttaimestiku
kuiv biomass kolme rohuproovi keskmisena. Selle saate määrata  koolis pärast
proovide kuivatamist. Kui rohttaimed ei ole vaatluskoha  dominantsed ega
kaasdominantsed liigid, jätke need punktid täitmata.

13. Biomeetria kokkuvõte: eraldi punktidena tuleb üles märkida võrade katvuse
protsent, rohelise ja pruuni pinnasekatte protsent, puude keskmine kõrgus ning
keskmine ümbermõõt. Kõik andmed, mis on märgitud andmelehele tärnikesega,
tuleb saata ka GLOBE andmeserverisse.

14. Pildid, märkused: registreerige ka täiendavad näitajad, nagu ilmastikuolud,
tehtud piltide arv ja orientatsioon, jne.

Pöörake tähelepanu õppematerjalile "Aastaajalised muutused bioloogia
vaatluskohas"


