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Sissejuhatus 
 
Intensiivse põllumajanduse tulemusena on põldude pindalad suurenenud, kasutatakse ohtralt 

mineraalväetisi ja sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Suurte põllumajandusmasinate 

kasutamine soodustab ühetaoliste põllumassiivide loomist ja põldude sees ja nende servades 

olevate pool-looduslike alade elimineerimist. Põllumajandusmaastik on seeläbi muutnud 

homogeensemaks ja kaotanud elurikkuse säilimist soodustavaid elemente, seetõttu on 

vähenenud erinevate lülijalgsete, lindude, pisi-imetajate ja taimeliikide arvukus ning liigiline  

mitmekesisus (Geiger jt, 2010; Moonen ja Bárberi, 2008).  

 

Bioloogilise mitmekesisuse drastiline vähenemine põllumajandusmaastikul on viinud nii 

põllumehed, looduskaitsjad kui ka seaduse loojad tõdemuseni, et enam tähelepanu tuleb 

pöörata keskkonnasõbralikule loodust säästvale ja majanduslikult kasu toovale tootmisviisile. 

Seetõttu läks Euroopa alates 2014. aasta jaanuarist üle üldisele integreeritud 

põllumajanduspoliitikale (2009/128/EÜ).  

 

Integreeritud taimekaitse tähendab taimekaitsemeetodite hoolikat valimist ja kahjustajate 

arengut pidurdavate sobivate meetmete rakendamist. Jälgitakse, et taimekaitsevahendite 

kasutamise ja muude tegevuste ulatus püsiks majanduslikult ning ökoloogiliselt põhjendatud 

tasemel ning ohustavad tegurid inimeste tervisele ja keskkonnale oleksid minimaalsel tasemel.  

Integreeritud taimekaitse raames kasutatakse taimekahjustajate tõrjeks esmalt ennetavaid 

taimekaitseabinõusid ja ainult tungiva vajaduse korral taimekahjustajaid tõrjuvaid ehk 

otseseid taimekaitseabinõusid. Ennetava tõrje eesmärk on ära hoida kahjustajate arvukuse 

suurt tõusu. Ennetav tõrje hõlmab endas võtteid, mis aitavad soodustada ja säilitada 

bioloogilist mitmekesisust kultuurmaastikes. Kui kahjurite arvukus hakkab põhjustama 

saagikuse kadu võetakse kasutusele otsesed tõrjevõtted: füüsikalised, keemilised (looduslikku 

päritolu) ja bioloogilised.  

 

Hüvesid, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele nimetatakse ökosüsteemiteenusteks. Nendest 

olulisemateks põllumajandussaaduste tootmisel võib pidada kahjurite ja umbrohtude arvukuse 

vähendamist. Pool-looduslikud ja looduslikud alad põllumajandusmaastikus pakuvad elu-,  
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toitumis-, varje- ja talvitumispaiku röövtoidulistele lülijagsetele, parasitoididele, lindudele, 

loomadele, mikroorganismidele jt, kes on kahjurite looduslikeks vaenlasteks (Power, 2010). 

Üks väga olulistest ökosüsteemiteenusest on näiteks tolmeldamine. On hinnatud, et ligikaudu 

65% kõigist taimeliikidest ja 75% kultuurtaimedest on putuktolmlejad, kusjuures 35-40% 

olulisemate toidukultuuride saagikus sõltub tolmeldajatest (Klein jt, 2007). Seega on 

tolmeldajate arvukus ja liigirikkus väga oluline inimkonna toiduvarude ning majanduse 

mõjutaja. Tähtsaks teenusteks on ka vee- ja mullakaitse. Püsiva taimkattega alad (rohumaad, 

metsatukad, hekid) filtreerivad hästi vett, takistavad vee ja mulla erosiooni, muudavad mulla 

struktuuri, tekitavad varist ning kõdu. Hea õhustatusega, huumusesisaldusega ja rikkaliku 

mullaelustikuga mullad tagavad kultuurtaimedele vajalikud kasvutingimused ning seeläbi ka 

hea saagikuse (Power, 2010).   

 

Põllumajandusmaastike mosaiiksus ja sealne suurem elurikkus aitavad tagada looduslikku 

kahjurite tõrjet, tolmeldamist ja neil on ka keskkonnakaitselised eesmärgid, seega toetavad 

põllumajanduslikku tootmist. Töö keskendub pool-looduslikele alade mõjule 

põllumajandusmaastikes ja nende tähtsusele erinevate organismirühmade mitmekesisusele. 

Täpsemalt on vaatluse all jooksiklaste tähtsus kahjurputukate hävitajatena ja erinevate 

maastikuelementide olulisus selle elustikurühma arvukuse säilitamiseks 

põllumajandusmaastikes. 

 

Tänan oma juhendajat dotsent Eve Veromanni põhjalikkuse ja abivalmiduse eest töö 

juhendamisel. 
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1. Bioloogiline mitmekesisus põllumajanduses ja 

ökosüsteemiteenused 
 

Agrobioloogiline mitmekesisus on funktsionaalne bioloogiline mitmekesisus 

põllumajandusmaastikes, mis pakub erinevaid ökosüsteemi teenuseid ja seega toetab 

jätkusuutlikku tootmist ning toob kasu ka regionaalsele ja kohalikule keskkonnale aga ka 

kogu avalikkusele laiemalt (Van Uden, 2012; Moonen ja Bárberi, 2008). Agrobioloogiline 

mitmekesisus hõlmab kõiki bioloogilise mitmekesisuse vorme –  nii loomade tõuge kui 

taimede sorte ja varieteete ning ka looduslikku mitmekesisust. Lisaks sellele sisaldab ta kolme 

bioloogilise mitmekesisuse taset: ökosüsteeme, liigirikkust ja geneetilist varieeruvust, mis 

kõik on otseselt seotud põllumajandusliku tootmisega ning moodustab osa agroökosüsteemist. 

Seega keskendub agrobioloogiline mitmekesisus organismirühmadele ja maastike 

elementidele, mis on olulise tähtsusega toetamaks ökosüsteemide teenuseid. Selliseid, mis on 

tähtsad põllumajandusliku tootmise ja põllumeeste sissetuleku seisukohast aga ka üldisemalt 

maastiku mitmekesisuse ja keskkonna mõjude vaatepunktist (Bianchi jt, 2013; Swift jt, 2004; 

Moonen ja Bárberi, 2008).). Agrobioloogilist mitmekesisust püütakse tagada erinevalt 

majandavatel põllumaadel nii mahemajanduses kui ka intensiivpõllumajanduses. Suur 

bioloogiline mitmekesisus põllumajanduses tagab selle, et agroökosüsteem on ise võimeline 

reguleerima kahjurite arvukust, taimehaiguste ja umbrohtude levikut. Mitmekesine maastik 

pakub näiteks kaitset ka erosiooni eest, tagab veevarude säilimise ning pakub kultuurilist ja 

puhkemajanduslikku väärtust (Power, 2010, Van Uden, 2012).  

 
Üldistavalt võib öelda, et ökosüsteemiteenused põllumajanduses väljendavad seda, kuidas 

elurikkus saagikust suurendab. Seega agroöksüsteemide jätkusuutlikkus sõltub suuresti 

looduslike ökosüsteemide mitmekesisusest põllumajanduspiirkondades (Benton jt, 2003). 

Ökosüsteemiteenuste eesmärgiks on loodusressursside jätkusuutlik kasutamine ja nad 

võimaldavad hinnata, mida looduslikud süsteemid inimkonna heaks teevad. Vastavalt 

eesmärgile ja inimkesksele lähenemisele on ökosüsteemiteenused on jaotatud nelja rühma: 1. 

elu toetavad teenused ehk tugiteenused on teiste ökosüsteemi teenuste aluseks, näiteks 

aineringe, mullatekke protsessid, fotosüntees ja elupaigad; 2. varustusteenused, milleks on 

saadused ja tooted, näiteks toit, kütus, geneetilised ressursid, vesi; 3. reguleerivad teenused on 

teenused, mis näiteks mõjutavad kliimat, tõkestavad erosiooni, reguleerivad veevarusid ning 
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ka tolmeldamine ja kisklus; 4. kultuuriteenused, siia alla kuuluvad rekreatsioon, usulised ja 

vaimsed väärtused, ka kultuuripärand (Sall jt, 2012; Power, 2010).  

 
Praktilise poole pealt on oluline teada, millised mitmekesisuse elemendid loovad neid 

teenuseid, mis on vastupidavad häiringutele ja välistele mõjutustele, kindlustavad kõrge 

saagikuse ja saagi hea kvaliteedi (Tabel 1). Seega kõrge elurikkus agroökosüsteemides ei 

tähenda otsekohe, et on tagatud näiteks kahjurite madal arvukus või piisav tolmeldajate hulk. 

Õiged maakasutusmeetodid ja maastikustruktuur, nagu loodusliku mitmekesise taimestikuga 

põlluservad, hekid, metsad, õige rotatsioon põllukultuuridel, tagavad vajalikud tingimused 

ökosüsteemiteenuste olemasoluks (Van Uden, 2012).  
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Tabel 1. Näited maastiku mitmekesisuse elementidest ning maakasutusmeetoditest, mis 

loovad alused ökosüsteemiteenustele (modifitseeritud Van Uden, 2012 järgi).  

 

Mitmekesisuse elemendid ja 

maakasutus 
Ökosüsteemi teenused 

Kasu põllumajandusele ning 

ühiskonnale 

Pool-looduslikud maastiku- 

elemendid (mitmeaastase 

taimestikuga rohumaaribad, 

jõekaldad, kraaviservad, 

metsatukad ja hekid 

põllumaade kõrval) 

Tolmeldamine 

 

Kahjurputukate arvukuse 

kontrolli all hoidmine 

Putuktolmlevate kultuuride saagi 

ja kvaliteedi tõus 

Väheneb vajadus kasutada 

pestitsiide ja seeläbi väheneb ka 

keskkonna saastamine 

Kaunis maastik 

Hekid Vee- ja mullakaitse 
Väheneb mulla erosioon ja vee 

kadu 

Vahekultuurideks kasutada 

liblikõielisi 

Säilib hea mulla struktuur, 

suureneb toitainete sisaldus ja 

paraneb mulla elustik 

Väheneb vajadus kasutada 

sünteetilisi mineraalväetisi ja 

seeläbi väheneb ka keskkonna 

saastamine 

Kohalike põllukultuuride ja 

loomatõugude kasvatamine 

Kohalike taksonite geneetilise 

ressursi säilitamine 

Väärtuslike nišitoodete teke, 

geneetilise mitmekesisuse 

säilitamine aitab kaasa taksonite 

suuremale vastupanuvõimele 

muutuvates 

keskkonnatingimustes 
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2. Pool-looduslike alade tähtsus elustiku mitmekesisusele 

põllumajandusmaastikes  
 

2.1. Mitmeaastase taimestikuga rohumaaribad 
 

Põldude ümber asetsevad pool-looduslikud ja looduslikud alad, nagu rohumaaribad, kraavi- 

või veekoguservad, põõsastikud, hekid, puistud, mis pakuvad elu- ja toitumispaiku 

kahjurputukate looduslikele vaenlastele (parasitoididele ja röövtoidulistele lülijalgsetele nagu 

näiteks jooksiklased, ämblikulaadsed), tolmeldajatele (kimalased, mee- ja erakmesilased, 

sirelased) ning nektarist ja õietolmust toituvatele liblikatele, lindudele ja pisi-imetajatele. 

Põlluservadel on mitmeid funktsioone: agronoomilised (karja-aiad, põlluservade piiritlemine, 

omandipiiride märkimine, masinate liikumistee), keskkonnakaitselised (piiravad 

taimekaitsevahendite ja väetiste liikumist kõrval asetsevatesse biotoopidesse, takistavad mulla 

erosiooni ja veekadu), kultuuripärandilised (vanad jalg- või vankriteed ning maaomandi või 

haldusjaotuse piirid), bioloogilist mitmekesisust säilitavad funktsioonid (Marshall ja Moonen, 

2002). 

 

Mitmeaastase taimestikuga rohumaaribad peavad olema piisava laiusega ja majandatud 

selliselt, et seal kujuneks mitmekesine tasakaalus niidutaimestik, mis pakub elukeskkonda 

erinevatele organismirühmadele (Viik, 2012). Välja on töötatud ja katsetatud mitmeid 

meetodeid, kuidas põlluääri majandada, et säiliks ja/või suureneks looduslik mitmekesisus 

ning elupaigad kasulikele lülijalgsetele, loomadele ja lindudele. Üheks võtteks on kõrreliste ja 

mitmeaastaste õistaimedega ribade rajamine põlluservadesse, kuhu võib külvata nii erinevate 

sortide kui ka looduslike liikide seemnesegusid. Sealjuures vähendatakse herbitsiidide ja 

pestitsiidide kasutamist põlluservade läheduses. Suurtesse põllumassiividesse, mis on teede 

ning puistutega liigendamata, saab rajada õitsevate taimede ribasid ja/või „putukapanku“ 

tolmeldajatele ning röövtoidulistele putukatele. Tavaliselt on sellised rohumaaribad rajatud 

ümbritsevat põllust pisut kõrgemale vallile (Marshall ja Moonen, 2002).  

 

Tolmeldajatele ning teistele nektarist ja õietolmust toituvatele liikidele on oluline, et kogu 

vegetatsiooniperioodil oleks piisavalt õitsevaid taimi, millel toituda. On näidatud, et 

majandamisviis mõjutab oluliselt tolmeldajaid meelitavate õitsevate taimeliikide arvu ja õite 
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sagedust põlluservades (Hopwood, 2008). Ühe näitena Hollandist on välja toodud, et 

tolmeldajate arvukuse suurendamiseks kasutati põlluserva niitmist kõrvuti ribadel kahes 

järgus nii, et õitsevad taimed oleks alati olemas. Põlluservi niideti nii juunis kui septembris ja 

niidetud hein koristati (Noordijk jt, 2009). Eesti näitel on leitud, et põlluservad peaksid olema 

vähemalt kolm kuni neli meetrit laiad, et kujuneks liigirikkam niidukooslus. Alla kahe 

meetristel põlluservadel ja suure häiringuga aladel kasvavad samad umbrohud, mis põldudelgi 

ja seetõttu võivad ka sinna levida (Aavik, 2009; Aavik ja Liira, 2009). Laiemad põlluservad 

tagavad ka väiksema hulga väetiste ja herbitsiidide sattumise põlluserva (Marshall ja Moonen, 

2002).  

 

Uurimused on näidanud, et lülijalgsete liigirikkuse määrab ära nii põlluserva taimestiku 

liigiline mitmekesisus kui ka ruumiline struktuur (Schaffers jt, 2008, Marino and Landis, 

1996). Taimede liigiline mitmekesisus on suuresti mõjutatud keskkonnatingimustest ja 

kujuneb näiteks häiringute ning majandamisviisi tagajärjel. Erinevad liigid omakorda 

mõjutavad ka ümbritsevat keskkonda, näiteks varise kaudu. Samas on igal liigil oma 

arhitektuur ja erinevate liikide kooskasvamisel ja konkureerimisel kujuneb põlluserva 

mitmekesine ruumiline struktuur. Nimetatud taimestiku liigilise mitmekesisuse ja ruumilise 

struktuuri seosed mõjutavad omakorda kahjurputukate ja kasulike putukate omavahelisi 

suhteid, läbi võimalike elu-, toitumis- ning munemispaikade (Schaffers jt, 2008). Kahjurite 

looduslike vaenlaste valmikud toituvad nektarirohketel lihtsa õie-ehitusega liikidel nagu: 

harilik naat (Aegopodium podagraria L.), harilik hiirehernes (Vicia cracca L.), harilik 

raudrohi (Achillea millefolium L), aasristik (Trifolium pratense L.), valge madar (Galium 

album L.), siberi karuputk (Heracleum sibiricum L.), harilik pune (Origanum vulgare L.), 

harilik äiatar (Kanutia arvensis L.), harilik soolikarohi (Tanacetum vulgare L.) (Piirimäe, 

2011), mis on Eesti tavalised ja laialt levinud liigid. 

 

On teada, et taimekoosluste kujunemist mõjutab ka põlluservabiotoop. Aaviku (2009) 

andmetel leidub kõige enam kraaviservades niidukooslustele iseloomulikke ja 

niiskuslembesemaid liike. Teeservades kasvab enam agrotolerantseid ja ruderaalseid liike. 

Heki- ja metsaservades leidub varjulembeseid ja ka metsaliike, kuid enamast on ülekaalus 

suurekasvulised ning lämmastikulembesed liigid. Taimestiku liigirikkuse kujunemisel 

põllumajandusmaastikes on määrav ka looduslike niitude kaugus põldudest, kust on võimalik 

niiduliikidel põlluservadesse levida (Cousins, 2006) 
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2.2. Metsatukad ja hekid põllumajandusmaastikes 
 

Metsatukad ja hekid on olulised elemendid väga mitmetele elustikurühmadele 

põllumajandusmaastikes, toimides ökoloogiliste koridoridena, elupaikadena ja 

peidupaikadena avamaastike liikidele (Baudry jt, 2000). Enim on uuritud hekkide tähtsust 

põllumaade liigestajatena lindudele (Morelli, 2013, Bátary jt, 2010, Hinsley ja Bellamy, 2000, 

jne) ja jooksiklastele (Kromp, 1999), kes on olulised kahjurputukate hävitajad ja 

umbrohuseemnete sööjad. Metsatukad, üksikud puud ja hekid on olulised paljudele 

linnuliikidele, kelle elupaigaks on avatud põllud või põlluservad, olles pesa-, toitumis- ja 

varjupaigad. Eestis on põllumajandusmaastikuga seotud ligikaudu 100–120 linnuliiki. Eesti 

põllulindude seire andmetel on välja toodud, et põldlõokesed eelistavad elupaigana nii 

rohumaid kui teraviljapõlde. Kiivitajate eelistatud elupaigad on suvivilja põllud, puistud 

pesapaikadena põllumaadel on määrava tähtsusega metsvintide ja talvikeste jaoks (Marja, 

2012). Linnuloenduse andmete alusel (1980. aastatest 2010. aastani) on teada kaks 

põllulindude arvukuse järsku langusperioodi 1992–1996 ja 2007–2010, mille põhjuseks 

peetakse intensiivset põllumajandust (Kuresoo jt, 2011).  

 

Hekid on elu-, peidu- ja talvitumispaigaks ka liblikatele (Meehan jt, 2013) jooksiklastele 

(Maisonhaute jt, 2010) ja sirelastele (Sarthou jt, 2005) ning oluliseks toitumiskohaks 

mesilastele ja kimalastele (Hannon ja Sisk, 2009). Eesti kliimatingimustes on põlluservades 

olevad pajude ribad oluliseks tolmeldajate (eriti kimalastele, erakmesilastele ja sirelastele) 

kevadiseks toitumisallikaks (Piirimäe, 2011). Põõsaste ja puude ribad on olulised 

liikumiskoridorid hästi mobiilsetele jooksiklastele ning metsaservad pakuvad elupaiku 

väheliikuvatele jooksiklastele (Fischer jt, 2013). Samuti tõkestavad hekid ja puistud kallakutel 

asetsevate põllumaade mullaerosiooni ning vähendavad veekadu ja takistavad toitainete 

kandumist põllumaadelt veekogudesse, toimivad tuule- ja lumetõkkena (Parkyn, 2004).  

 

 

2.3. Rohumaade tähtsusest 
 

Rohumaade ja püsivate rohumaaribade mõju on enam uuritud kiletiivalisi (Hymenoptera) 

tolmeldajaid (kuhu kuuluvad erinevad mesilaselaadsed nagu näiteks meemesilased, kimalased 

ja erakmesilased) ja parasitoide silmas pidades. Viimased kuuluvad peamiselt nii kiletiivaliste 

kui kahetiivaliste (Dipetra) seltsi. Tolmeldajate arvukus on põllumajandusmaastikes oluliselt 
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vähenenud (Potts jt, 2010). Kitsad ja väikse pindalaga põlluservad ei suuda siiski tagada 

tolmeldajatele piisavaid toitumis- ning pesitsustingimusi, mistõttu on vajalik, et 

põllumajandusmaastikel oleks rohumaid, looduslike rohumaade fragmente või siis piisava 

laiusega rohumaaribasid, mida ei künta tihti üles (Carrek ja Williams, 2002, Öckinger ja 

Smith, 2007). Vahekultuuridena võiks kasvatada liblikõielistest näiteks ristikut või kõrreliste 

ja ristiku segusid. Rohumaade kvaliteeti tolmeldajate jaoks ei määra ainult õitsevate taimede 

tihedus pinnaühikul vaid väga oluline on rohumaadel kasvavate taimede liigiline koosseis. On 

leitud, et mida enam on pindalaühikul erinevaid õitsevaid taimeliike, seda suurem on ka 

kimalaste arvukus (Carrek ja Williams, 2002). Kui teeservade taimestik ei ole piisavalt 

õitsevate taimeliikide rikas, on üheks liigilise mitmekesisuse suurendamise võimaluseks 

erinevate taimeliikide segude külvamine, silmas pidades, et liigid õitseksid erinevatel aegadel, 

et tagada tolmeldajatele pidevad toitumisvõimalused (Pontin jt, 2006, Hogg jt, 2011). 

Tagamaks liikide pidevat õitsemist on üheks võimaluseks ka külvi kordamine teatud aja 

tagant (Hogg jt, 2011). Vastavalt majandamise eesmärgile tuleb valida, kas külvata ühe- või 

mitmeaastaseid liike. Oluline on ka külvatavate liikide agronoomiline väärtus. Külvamine ja 

loodud rohumaade hooldus peaksid olema võimalikud ilma eri tehnikata ja külvi kulud ei 

tohiks olla kõrged, s.t külvatava seemne hind peaks olema madal ja kasutada ei tohiks 

sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Tuleks jälgida, et külvatavad liigid oleks kohalikesse 

oludesse sobivad ja suudaksid konkureerida umbrohtudega. Väga oluline on jälgida, et 

külvatavad liigid oleks kohalikud ja ei muutuks ise invasiivseks. Liikide bioloogilistest 

omadustest on oluline, et liigid õitseks kaua, et neil oleks suur õisikute tihedus ja nektari- ning 

õietolmu toodang, et meelitada ligi kasulikke putukaid, aga mitte ebasoovitavaid kahjureid 

(Carreck ja Williams, 2002).  

 

Külvatavate liikide valikul on määrava tähtsusega tolmeldajate eelistused erinevate liikide 

suhtes. Liikide segude külvamisel peaks silmas pidama, et külvatavad liigid meelitaks ligi 

mesilasi, kimalasi, sirelasi ja liblikaid. On näidatud, et kimalased eelistavad toituda 

mitmeaastastel liikidel enam võrreldes üheaastaste liikidega (Carreck ja Williams, 2002). 

Samuti on toidutaime valikul määrav tolmeldavate kimalaste suise pikkus (Mänd jt, 2004). 

Õite atraktiivsus sõltub enamasti sellest, kas neis on piisavalt nektarit ja õietolmu, ka õite 

värvusest ja morfoloogiast. Näiteks on arvatud, et sirelased eelistvad toituda valgetel ning 

kollastel õitel (Pontin jt, 2006). Oluline on, et külvisegu pakuks kasuritele varje- ja 
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talvitumispaika ning, et oleks peremeesputukaid parasitoidide vastsete jaoks (Öckinger ja 

Smith, 2007).  

 

Colley ja Luna (2000) näitasid Ameerika Ühendriikides tehtud uuringus, üheteistkümne liigi 

võrdluses, et sirelased külastavad kõige enam koriandri (Coriandrum sativum L.), hariliku 

raudrohu, apteegitilli (Foeniculum Mill.), hariliku keerispea (Phacelia tanacetifolia Benth.), 

kapsasrohu (Brassica L.) ja rand-kivikilbiku (Lobularia maritima L.) õisi. Liikide külastamise 

eelistused olid ajas muutuvad ning sõltusid putukate toitumiseelistuste ja liikide õitsemise 

muutumisest ajas. Uus-Meremaal tehtud külvikatse näitas, et kimalased ning meemesilased 

eelistavad külastada enam keerispea õisi, seda ka segakülvis teiste liikidega, kui sirelastel 

puudusid õite külastamise eelistused (Pontin jt, 2006).  

 

Eestis tehtud kimalaste toitumisuuringu tulemustest selgus, et maheviljelusega 

põllumajandusettevõtted pakkusid kimalastele suuremat ja mitmekesisemat toidubaasi, kui 

tavapõllumajandust viljelevad ettevõtted. Erineva majandamisviisiga talude võrdluses ei 

leitud erinevusi liigirikkuses ega õite tiheduses, küll aga kasvas mahetalu maadel enam 

mitmeaastasi liike, mis produtseerisid ohtralt nektarit. Mahetaludes külastasid kimalased 

enam aasristikut, arujumikat (Centaurea jacea L.), põld-varesjalga (Consolida regalis S.F. 

Gray), harilikku ussikeelt (Echium vulgare L), verevat kurereha (Geranium sanguineum L.), 

kõrvikuid (Galeopsis sp.), põldjumikat (Centaurea scabiosa L.), põldohakat (Cirsium arvense 

L.), harilikku hiirehernest (Vicia cracca L.), keskmist ristikut (Trifolium medium L.) ja 

võilille (Taraxacum sp.). Tavataludes olid külastatavuselt esikohal samuti aas ristik ning 

järgnesid harilik pune, põld- ja arujumikas (Centaurea jacea L.), põld-härghein (Melampyrum 

arvense L.), harilik hiirehernes, harilik äiatar, roosa ristik (Trifolium hybridum L.)  (Mänd jt, 

2004).  
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3. Sugukond jooksiklased (Carabidae) põllumajandusmaastikus 
 

Jooksiklased (Carabidae) kuuluvad mardikaliste seltsi (Coleoptera). Maailmas on jooksiklaste 

sugukonnast teada u 40 tuhat erinevat liiki, Eestis ligikaudu 270 (Haberman, 1968). Suurem 

osa jooksiklastest on röövtoidulised, kuid leidub ka taimetoidulisi liike. Jooksiklased on 

saledad, tugevate jooksujalgade, haukamissuiste ja suurte silmadega. Eesti leiduvate liikide 

suurus jääb vahemikku 0,2–4cm. Eesti jooksiklastest 75% muneb kevadel. Jooksiklased on 

täismoondelised, vastsed läbivad tavaliselt kolm kasvujärku. Vastsed on tavaliselt varjatud 

eluviisiga polüfaagsed röövloomad, kes otsivad saaki maapinnalt ja varjuvad pinnases. Seega 

on oluline, et vastsetel oleks piisavalt toitu ning varjekohti munemiskoha lähedal. Valmikud 

liiguvad samuti peamiselt maapinnal, mõnikord ronivad ka taimedel (Haberman 1968; 

Kromp, 1999). Eesti kliimatingimustes on jooksiklased aktiivsed aprillist kuni oktoobrini 

(Haberman, 1968).  

 

Jooksiklasi leidub väga erinevates kasvukohtades, kuid mõned liigid on seotud kindlate 

biotoopidega. Nad jagatakse elukohavaliku alusel avamaastiku ja metsaga seotud liikideks. 

Eestis on ligikaudu 14% seotud kultuurmaastikega, vaid metsades elavaid liike on alla 10% 

(Haberman 1968). Enamik jooksiklastest on aktiivsed öösel, kuna nad on väga tundlikud 

niiskusekaole, erinevalt päeval aktiivselt tegutsevatest liikidest. Keskkonnatingimustest 

määravadki peamiselt temperatuur ja niiskus jooksiklaste geograafilise ning ökoloogilise 

leviku, kuid elukohavalikul on olulised ka söögi olemasolu, konkureerivad liigid, pinnase 

omadused ja taimestik (Haberman 1968, Kromp, 1999).  

 

Jooksiklasi elab rohkearvuliselt põllumajandusmaastikes, kus nad röövtoiduliste putukatena 

on olulised taimekahjurite looduslikud vaenlased süües nii teisi lülijalgseid kui ka nälkjaid ja 

tigusid (Menalled jt, 1999). Sega- ja seemnetoidulised söövad ka umbrohtude seemneid. 

Põllukooslustes on sagedasti esindatud liigid perekondadest süsi (Pterostichus)-, ehmes 

(Harpalus)-, kuiva (Amara)- ja pisijooksikud (Bembidion) (Luik, 2006; Merivee jt, 2012). 

Ehmesjooksikud ja kuivajooksikud on kõige olulisemad karnivoorid enamikus 

agroökosüsteemides (Merivee jt, 2012). Jooksiklased on aplad sööjad ning võivad hävitada 

suure osa kahjurputukatest. Suurim kasu kahjurputukate hävitamisel on jooksiklastest just 
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enne kahjurite arvukuse suurt tõusu, seega nad võivad ära hoida või vähendada 

kahjuripuhanguid. Seemnetoidulised jooksiklased söövad hulgaliselt umbrohtude seemneid. 

Tšehhis talirapsi põllul ning laboritingimustes läbiviidud eksperimendi käigus leiti, et 

jooksiklased võiva ära süüa 1 m2 1000–4000 hiirekõrva ning põldohaka seemet päevas 

(Honěk jt, 2003). Tähtsamad seemnetoidulised on ehmesjooksikud, kuivajooksikud, 

hiilajooksikud (Chlaenius), süsijooksikud, käävikjooksikud (Calathus), ketasjooksikud 

(Agonum), rohujooksikud (Lebia) ja pisijooksikud (Merivee jt, 2012).  

 

Jooksiklaste arvukus on põllumajandusmaastikes vähenenud nii sobilike elupaikade hävimise 

kui ka ühtsete elupaikade killustumise tõttu. Arvukust ja liigirikkust vähendavad pestitsiidide 

ning üleliigne väetiste kasutamise, ka talvitumiseks ning pelgupaigaks sobivate alade 

kündmine. Pestitsiidide mõjul võivad putukad hukkuda kemikaaliga kokku puutudes või seda 

sisse süües, kemikaalide mõju võib avalduda ka väiksemas järglaste arvukuses. Herbitsiidid 

muudavad taimestikus ka mikrokliima jooksiklastele ebasobivaks (Holland ja Luft, 2000). 

Jooksiklasi võib käsitleda ka bioindikaatoritena). Mõningate jooksiklaste liikide esinemist 

põllumajandusmaastikes peetakse mahemajanduse indikaatoriteks, nagu perekonnast 

jooksikud (Carabus) Carabus auratus ja perekonnast kuivajooksikud Amara familiaris ning 

Amara similata (Kromp, 1999).  

 

 

3.1. Pool-looduslike alade tähtsus jooksiklastele  
 

Jooksiklaste bioloogilistest omadustest määravad nende ohustatuse põllumajandusmaastikus 

mardikate keha suurus, spetsialiseerumisaste ning liikumisvõime. On leitud, et suure-

mõõdulised liigid on ohustatumad, kuna nende paljunemiskiirus on väiksem ja liikumisvõime 

piiratum. Samuti on ohustatumad kindlate kasvukohtadele spetsialiseerunud liigid. Enim on 

põllumajandusmaastikus hävimisohus suure kehaga jooksiklased, kes on kohastunud elama 

avatud kasvukohtades, näiteks põllu-süsijooksik (Pterostichus melanarius) (Kotze ja O`Hara, 

2003).  

 

Seega mõjutavad jooksiklaste liigirikkust ning esinemissagedust nende bioloogia ja 

kultuurpõlde ümbritsev maastik koos pool-looduslike elementidega ning mitteharitavate 

aladega. Generalistidele, kes on kohastunud hakkama saama mitmesugustes tingimustes, on 

soodne, kui põllumaad on liigendatud hekkide, metsatukkade ning püsirohumaadega. On 

täheldatud, et nende arvukus langeb, kui põllumaade pindalad suurenevad (Batáry jt, 2007, 
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Kotze ja O`Hara, 2003). Avamaastike spetsialistid tulevad toime hästi põllumaade mõõduka 

majandamise tingimustes kuid nende arvukus võib väheneda intensiivselt majandatavatel 

põllumaadel, kus kastutakse palju põllumajanduskemikaale ning puuduvad püsiva 

taimestikuga mitteharitavad alad (Batáry jt, 2007). Metsas elama kohastunud liikidele on 

oluline puistute ja hekkidele ning püsivate tiheda taimkattega rohumaade olemasolu 

põllumajandusmaastikes. Metsaliikide arvukust vähendavad enam häiringud ja metsatukkade 

kadumine (Millán de la Peña jt, 2003). Metsaliikidele on hekiribad olulisteks 

liikumiskoridorideks, samas kui avamaastikuliigid tulevad toime ka üksteisest isoleeritud 

elupaikades (Fischer jt, 2013). Väikesed ja mobiilsed liigid suudavad toime tulla ka 

intensiivse majandamist tingimustes ning aladel, kus puuduvad püsivad mitteharitavad 

maastikuelemendid (Aviron jt, 2005).  

 

Hekid pakuvad elupaiku nii metsaliikidele kui ka pelgu- ja talvitumispaiku liikidele, kes on 

kohastunud tegutsema avamaastikus ning suurepärased liikumiskoridorid mobiilsetele hästi 

lendavatele liikidele, kes lendavad sigimispaikade ning erinevate elupaikade vahel. Hekkides 

talvituvad ja ebasoodsate tingimuste eest varju leidvad liigid on levinud ka põldudel, kus nad 

käivad toitumas kui kultuurpõllule ilmuvad kahjurid. Metsatukad on elupaikadeks 

väheliikuvatele liikidele (Aviron jt, 2005, Fischer jt, 2013). On uuritud ka põllumaade sööti 

jätmise ja võsastumise mõju jooksiklaste arvukusele. Burel ja Baudry (1995) leidsid, et 

mahajäetud põllumaadel ja nendega piirnevatel maastikuelementidel võib metsaliike leida 

vaid metsatukkades ja hekkides ning nende vahetus läheduses, kusjuures avamaastiku liigid 

puudusid nii puistutes kui rohumaal.  

 

Püsiva taimestikuga rohumaaribad põlluservades on osadele liikidele elupaikadeks ning 

liikidele, kes tegutsevad peamiselt põldudel pelgu-, talvitumis- ja sigimiskohtadeks. On leitud, 

et talvituvate liikide arv on suurim just püsiva taimestikuga põlluäärsetel rohumaaribadel, 

võrreldes kultuurpõllumaaga. Mida vähem on põlluservades häiringuid seda enam on sealsed 

tingimused jooksiklastele talvitumiseks sobivad (Kromp, 1999). Tšehhis tehtud uuringu 

põhjal leiti, et 93% kõigist uuringu käigus määratud jooksiklaste liikidest olid põlluservades 

esindatud. Põlluserv oli enamasti pelgupaigaks avamaastiku liikidele ning generalistidele 

(Honěk ja Kocian, 2003). Pfiffner ja Luka (2000) selgitasid välja, et suurim jooksiklaste 

liikide arv oli spetsiaalse seemneseguga külvatud põlluservadel, kuna seal oli suurem 

taimestiku liigiline ja struktuurne mitmekesisus ning kasvas nii ühe- kui kaheaastasi liike kui 
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ka püsikuid. Jooksiklaste liigirikkusele mõjus positiivselt samuti tihedam taimestik ja 

puhmaid moodustavate taimeliikide olemasolu. Parimaid talvitumistingimusi pakkusid 

suurekasvulised liigid nagu väike takjas (Arctium minus (Hill) Bernh) ning harilik raudrohi. 

Sama uuringu raames toodi välja ka, et jooksiklased koloniseerivad liigirikkad rohumaaribad 

kultuurpõllu servades kiiresti.  

 

Jooksiklaste efektiivsus kahjurputukate arvukuse ohjeldamisel sõltub suuresti ka sellest kui 

kaugele nad haritaval maal levivad põlluserva-aladelt ja pool-looduslikelt aladelt (Saska jt, 

2007). Tavaliselt jooksiklaste arvukus väheneb põllu keskosa suunas. On leitud, et 

jooksiklaste arvukus ning liikide mitmekesisus väheneb põllu äärealast 200 m kaugusel (Luik 

jt, 2008). Samas levivad mõned liigid vaid 60 m kaugusele põldude sisse (Saska jt 2007). 

Jooksiklaste levimisvõime haritavale maale on ka liigispetsiifiline ja samuti on olulised 

elupaigatingimused põlluservades. Näiteks, on leitud, et odrapõllu osas, mis piirnes liigirikka 

kraaviservaga, oli kaks korda enam jooksiklasi, kui põlluosas, mis piirnes monokultuurse 

põldheinaga (Luik jt. 2008). Hollandis tehtud uuring talinisu põldudel näitas, et enim leidus 

jooksiklasi haritava maa servaalal ning nende arvukus vähenes põllu keskosa suunas kuni 50 

m kauguseni (Saska jt, 2007). Leitud liigid jaotati peamise leiukoha põhjal kolme 

kategooriasse: püsiva taimestikuga rohumaaribal elavad liigid, haritava maa serva-ala ning 

põllu sise-ala liigid. Peamiselt pool-looduslikel aladel elavate liikide tähtsus seisneb kahjurite 

hävitamises enne kui need põllule levida jõuavad. Kultuurpõllu serva-ala liigid liiguvad ka 

pool-looduslikel aladel, käies seal toitumas või ööbimas. Nende tähtsus kahjurite hävitajana 

sõltub ka sellest kui kaugele põllu sisse nad levivad. Peamiselt põllu sise-alal tegutsevaid liike 

peetigi olulisimateks kahjurite hävitajateks. Rohumaaribad toimivad põllu sise-ala liikidele 

talvitumiskohtadena (Saska jt, 2007). Põhja-Ameerika idarannikul vaadeldi jooksiklaste 

liigrikkust kartulipõllul ning leiti, et põllul on võrreldes pool-looduslike kooslustega vähem 

näha suuri lennuvõimetud liike, seemnesööjaid ning kuiva kasvukohta eelistavaid liike. Leiti, 

et mida enam on maastikus pool-looduslikke alasid, seda suurem on võimalus, et leidub liike, 

kes võivad põlde asustada (Werling ja Gratton, 2008)  
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4. Arutelu 
 
Läbitöötatud kirjandusest selgus, et kõik vaadeldud pool-looduslikud maastiku elemendid: 

põlluservad, rohumaad, hekid, metsatukad ning ka haritav maa omavad olulist tähtsust 

elurikkuse säilitamisele (Tabel 2). Pool-looduslikud elemendid on olulised vahetult haritava 

maa ümbruses kui ka laiemas ümbruses, sest siis on kasuritel sealt võimalik levida haritavale 

maale ning seda ümbritsevatele pool-looduslikele elementidele. Taimede puhul on näidatud, 

et mida enam on looduslikke ja pool-looduslikke elemente maastikus, seda liigirikkamaks 

kujuneb ka taimestik põlluservades (Cousins 2006). Ka jooksiklaste liigirikkus haritaval maal 

ja vahetult selle lähedal on mõjutatud neile sobivate elupaikade hulgast laiemas ümbruses 

(Werling ja Gratton, 2008).  

 

Tabel 2. Pool-looduslike ning haritava maa tähtsus erinevatele organismirühmadele.  

Erinevad 

organismirühmad 

Metsatukad, hekid Põlluservad Rohumaad Haritav maa 

Tolmeldajad elupaik, 
toitumiskoht 

elupaik, 
toitumiskoht 

elupaik, 
toitumiskoht 

toitumiskoht 

     
Parasitoidid elupaik elupaik, 

toitumiskoht 
elupaik, 
toitumiskoht 

toitumiskoht 
paljunemiskoht 

     
Röövtoidulised, 
seemnesööjad 

elupaik, 
liikumistee, 
toitumiskoht 

elupaik, 
liikumistee, 

elupaik, 
toitumiskoht 

elupaik, 
toitumiskoht 

     

Taimed kasvukoht kasvukoht, 
levikukoridor 

kasvukoht, 
levikukoridor 

kasvukoht, 
levikukoridor 

     
Linnud elupaik, toitumine toitumine elupaik, 

toitumine 
elupaik, 
toitumine 

     
Pisi-imetajad elupaik, toitumine elupaik, 

toitumine 
elupaik, 
toitumine 

elupaik, 
toitumine 

 
 
On rõhutatud, et oluline ei ole ainult pool-looduslike alade olemasolu 

põllumajandusmaastikus vaid ka nende kvaliteet (Van Uden, 2012). Välja on selgitatud, et 

põlluservade laius peaks olema vähemalt 3–5 m, et seal kujuneks mitmekesine taimestik ning 

väetiste ja taimekaitsevahendite mõju ulatus põlluservale oleks väiksem (Aavik ja Liira, 2009, 
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Marshall ja Moonen, 2002). Taimekaitsevahendeid ja väetisi võiks vähem kasutada juba 

haritava maa ääre-aladel  (Luik jt, 2008, Saska jt, 2007), millel on positiivne mõju ka seal 

elavate jooksiklaste arvukusele ja liigirikkusele. Elurikkust toetavad ka püsivad mõõdukate 

häiringutega maastikuelemendid, nagu näiteks püsirohumaad (rohumaad alates kuuendast 

aastast). Püsivate maastikuelementide positiivset mõju on näidatud jooksiklaste arvukusele 

ning tolmeldajate ja parasitoidide toitumisvõimalustele (Carrek ja Williams, 2002. Kromp, 

1999).  

 

Põlluservade liigirikkuse suurendamiseks ning tolmeldajate ja parasitoidide toidubaasi 

suurendamiseks soovitatakse rohumaaribadele külvata seemnesegusid (Marshall ja Moonen, 

2002). Selle miinuseks võib pidada töödele tehtavat kulutust, samas võib ilma külvita teeäärde 

kujuneda pigem umbrohutaimede rikas taimekooslus. Niiskemates kraavi- ja metsaservades 

võib ka ilma seemnesegude külvita kujuneda looduslikum taimekooslus. Kuna rohumaaribade 

eesmärk on pakkuda tolmedajatele toitu ka siis kui kultuurtaimed parajasti ei õitse peaks 

rohumaaribadel olema 5–30% protsenti tolmeldajaid ning parasitoide meelitavaid taimi, nagu 

harilik raudrohi, ussikeel, jumikad, harilik köömen, ristikud, harilik pune. Kuid liigirikas ja 

looduslikuma ilmega taimekooslus kujuneb pikema aja jooksul ning vajalikud on õiged 

majandamisvõtted. Oluline on piisav ja õigeaegne niitmine (näiteks vältimaks pesitsevate 

lindude häirimist) ning vähesed häiringud nagu rohukamara lõhkumine kündmise või teetööde 

läbi.  

 

Põllumajandusettevõtjale on toeks keskkonnasõbraliku majandamise toetus. Toetuse 

taotlemise baasnõuetes seisab, et vähemalt 50% haritavast maast peab olema kuni nelja 

aastase rohumaa all, 20 ha suuremaa põllumaa servas, mis piirneb üldkasutatava teega peab 

olema vähemalt 2–5 m laiune pool-looduslik maastiku element: rohumaariba, kraav, hekk või 

kiviaed. Rohumaaribad tuleb rajada vähemalt kolme liigi seemneseguga, näiteks heintaimede 

liblikõieliste seguga. Niitmisekohustus on kord aastas. Isegi kui toetust ei taotleta, tuleb 

jälgida, et rohumaaribadel ei kasvaks ebasoovitavaid taimeliike nagu umbrohud ja võõrliigid, 

mis võivad muutuda invasiivseteks. Rohumaa ribal ei ole soovitatav kasutada ka herbitsiide 

ega pestitsiide (RTL 2010, 21, 377). Üldiselt võib öelda, et toetuse nõuded on hästi 

põhjendatud ja vastavuses kirjanduses soovitatuga. Siiski võiks rohumaaribade laius olla 

alates 3 m ning suurematel põllumassiividel ka soovitus/nõue „putukapankade“ või õitsevate 
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taimeribade rajamiseks. Anda võiks ka soovituse looduslike liikide seemnesegude 

külvamiseks rohumaaribadele, kuigi hetkel selliseid segusid ei toodeta. 

 

On püütud välja arvutada ka ökosüsteemiteenuste, nagu tolmeldamine ja kahjurputukate 

arvukuse ohjamine, majanduslikku väärtust. Kahjurputukate looduslike vaenlaste poolt 

tehtavat kasu on hinnatud ligikaudu 73 miljardile eurole ning tolmeldamise väärtust ligikaudu 

poole kõrgemaks 146 miljardile eurole (Pimentel jt, 1997). Gallai jt (2009) on FAO 

andmebaasile tuginedes hinnanud tolmeldamise väärtuseks maailmas 153 miljardit eurot. 

Köögiviljad ja puuviljad moodustasid sellest 100 miljardit eurot, järgnesid õlikultuurid, kohvi, 

kakao, tee, pähklid ja vürtsid. Selle arvestatava majandusliku kasu järgi võiks arvata, et 

elurikkuse säilitamine põllumajandusmaastikus ei tohiks olla tüütu kohustus põllumehele, mis 

toob kaasa lisakulutusi. Liigirikkuse ja mitmekesise põllumajandusmaastiku säilitamine võiks 

kujuneda põllumehele omaette väärtuseks, mis toetab toodangu saamist. 
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Kokkuvõte 
 
Käesolev töö andis ülevaate pool-looduslike elementide tähtsusest põllumajandusmaastikes 

ning olulisusest erinevatele organismirühmadele. Lähemalt kirjeldati põlluservade, 

metsatukkade, hekkide ja rohumaade mõju elurikkusele. Kasurite näitena toodi välja 

jooksiklaste olulisus ning erinevate pool-looduslike elementide tähtsus sellele 

elustikurühmale.  

 

Praktilise poole pealt on oluline teada, millised mitmekesisuse elemendid loovad ökosüsteemi 

teenuseid, sest kõrge elurikkus agroökosüsteemides ei tähenda koheselt, et on tagatud näiteks 

vähene kahjurite arvukus või piisav tolmeldajate hulk. Olulised on ka õiged 

majandamisvõtted ning pool-looduslike alade kvaliteet. Põlluservades olevate rohumaaribade 

kvaliteedi määrab nende laius, taimestiku liigiline ja ruumiline struktuur ja majandamisviis, 

mis tagaks õitsvate liikide olemasolu kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Oluline on 

rohumaade püsivus ajas ning suur õitsvate taimeliikide arv pindala ühikul. Samuti tuleks 

jälgida külvisegude kasutamisel tolmeldajate ja parasitoidide eelistusi erinevate liikide suhtes. 

Jooksiklaste liigirikkus sõltub nende bioloogiast ning on tugevasti mõjutatud pool-looduslike 

elementide olemasolust maastikus. Jooksiklaste efektiivsus kahjurite hävitamisel sõltub 

sellest, kui kaugele nad haritaval maal levivad. Metsatukad ning hekid on eelkõige olulised 

liikumiskoridorid ning elu- ja pelgupaigad lindudele, pisi-imetajatele, jooksiklastele.  

 

Integreeritud taimekaitse toob agrobioloogilist mitmekesisust toetvad majandamismeetmed ka 

tavapõllumajandusse ning seeläbi on soodustatud ka pool-looduslike elementide säilimine ja 

vajadusel taastamine/loomine haritavate maade ümbruses. 
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Summary 
 
The present study gives an overview of the impact of the semi-natural elements in agricultural 

landscape on the functional agrobiodiversity. Under review were grassland strips along field 

margins, grasslands, hedgerows, woody areas and their value for biodiversity conservation. 

Carabid beetles (Carabidae) were studied as an example of pest and weed control. Also their 

abundance and species richness depending on different semi-natural areas in agricultural 

landscape was described.   

 

Not only the presence of semi-natural areas in agricultural landscape offers such ecosystem 

services like pest control and pollination, but also their quality is important. Semi-natural 

areas need proper managing methods to assure certain needs for different beneficial organism 

groups. Linear grassland strips along field boundaries should have sufficient width (3–5 

meters), plant species richness and vegetation architecture and spatial structure. There should 

be flowering plants during the whole vegetation period to provide food for pollinators and 

also for parasitoids. In addition, grasslands should contain diverse plant species to ensure the 

presence of different flowering plants that bloom whole vegetation period and therefore offer 

food for pollinators and parasitods. If different seed mixtures are sown then it is also 

important to pay attention to their attraction for pollinators and parasitoids. The abundance 

and species richness of carabid beetles depends on their biology and is influenced by presence 

of semi-natural landscape elements. The effectiveness of carabid beetles as seed and pest 

control agents depends strongly on their ability to reach interior areas of fields. Woody areas 

and hedgerows are primarily dispersal routes, habitats and refuges for birds, small mammals 

and carabid beetles.  

 
Due to integrated plant protection, managing methods, supporting agrobiodiversity are also 

present in conventional farming and therefore semi-natural areas are better preserved, 

restored, or created near crop fields. 
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