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Tehnoloogia areng ning väetiste, herbitsiidide ja pestitsiidide kasutuselevõtt võimaldavad 

haritavat maad kasutada üha intensiivsemalt (Benayas jt 2007). Kuid maakasutuse 

intensiivistumise kõrval on järjest suuremaks probleemiks muutunud maade hülgamine.  

 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada põllumassiivide ruumiliste omaduste mõju 

põllumaade võsastumisele Tartu maakonnas. Võsastunud ala uuriti Maa-ameti taimkatte 

kaardi alusel. Võsana arvestati kõigepealt taimkatet miinimumkõrgusega 1,0 meetrit ja 

seejärel miinimumkõrgusega 1,5 meetrit. Igale põllumassiivile arvutati seda kirjeldavad 

omadused Maa-ameti digitaalsetelt kaartidelt programmide ArcMap ja Quantum GIS abil. 

Saadud põllumassiivide andmete põhjal moodustati programmis Statistica karp-vurrude 

graafikud, mille alusel uuriti võsastunud ala osatähtsuse ja põllumassiivi ruumiliste 

omaduste vahelisi seoseid.  

 

Töö tulemusel selgus, et põllumassiivide ruumiliste omaduste ja võsastumise vahel on 

seosed. Võsastumist mõjutavad põllumassiivi pindala, boniteet, kompaktsus, konarlikkus, 

maaparanduse osatähtsus, kaugus Tartust, kaugus asulast, kaugus teest ja kaugus 

naaberpõllumassiivist. Põllumassiivide võsastumise ja ruumiliste omaduste vahelised 

seosed on sarnased olenemata valitud taimkatte piirkõrgusest.  

 

Magistritöö annab ülevaate, kuidas mõjutavad põllumassiivi ruumilised omadused 

võsastumist. Teema edasiarendamise üks võimalus on uurida samade ruumiliste omaduste 

mõju teiste Eesti maakondade põllumajandusmaade võsastumisele. Teine võimalus on 

uurida sotsiaalmajanduslike tegurite mõju Tartumaa põllumassiivide võsastumisele. 
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Technological progress and introduction of fertilizers, pesticides and herbicides makes it 

possible to use arable land more and more intensively (Benayas et al. 2007). But besides 

land use intensification the land abandonment has become an increasing problem. 

 

The aim of the Masters’s Thesis is to investigate the impact of arable land spatial 

characteristics on arable land shrub encroachment in Tartu county. Shrub encroachment 

was investigated on the basis of Land Board Canopy Height Model. The shrub was 

considered firstly as as a green cover higher than 1.0 meter and secondly as a green cover 

higher than 1.5 meters. For every arable land parcel the descriptive characteristics were 

calculated from Land Board digital maps, using programs ArcMap and Quantum GIS. 

Box-whiskers graphs in the program Statistics were used to analyse the share of the shrub 

encroachment on arable land and the arable land spatial characteristics. 

 

Results of the work showed that arable land spatial characteristics are associated with 

shrub encroachment. Shrub encroachment is affected by the area of arable land parcel, the 

soil site class (fertility characteristic), the compactness, the bumpiness, the share of land 

improvement, the distance from Tartu, the distance from the settlement, the distance from 

the road, the distance from the neighbouring arable land parcel. Associations between the 

arable land shrub encroachment and spatial characteristics are similar despite the chosen 

threshold height of the green cover.  

 

Masters’s Thesis gives an overview how the arable land parcel’s spatial characteristics are 

influencing shrub encroachment. One possibility for further development of the subject is 

to investigate how are the same spatial characteristics influencing arable land shrub 

encroachment in other Estonian counties. The other possibility is to investigate the 

influence of socio-economic characteristics on arable land shrub encroachment in Tartu 

county. 
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SISSEJUHATUS 

Haritav maa moodustab ligikaudu 40% Maa maismaast (Benayas jt 2007). Maailma 

rahvahulga kasvuga suureneb toiduvajadus, mille tagamiseks suurendatakse haritavate 

maade pindala ning muudetakse põllumajandust intensiivsemaks. Vaesemates kasvava 

populatsiooniga piirkondades suurendatakse haritava maa pinda troopiliste metsade arvelt 

(Lambin 2001; Meyfroidt jt 2013). Arenenud riikides intensiivistub maakasutus tänu 

tehnoloogia arengule ja väetiste, herbitsiidide ning pestitsiidide kasutuse suurenemisele 

(Benayas jt 2007). Põllumajandusliku maakasutuse intensiivistumise kõrval on arenenud 

riikides üha suurenevaks probleemiks maade hülgamine (Beilin jt 2014; Peterson, Aunap 

1998), mis väljendub haritava maa võsastumises (Maasikamäe, Mandel 2015). Maade 

hülgamisel on mitmeid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi, kuid üldiselt peetakse seda 

protsessi siiski mittesoosituks.  

Töö teema on oluline, sest põllumajandus areneb pidevalt. Haritav maa koondub suurtootjate 

kätte, kelle põllutöömasinatega pole võimalik kõiki varem kasutuses olnud põllumaid edasi 

kasutada. See toob endaga kaasa maade hülgamise, kuid juba võsastunud maa muutmine 

tagasi põllumaaks on keeruline ja ressursimahukas protsess. Seetõttu on vajalik seda 

protsessi rohkem uurida ning aru saada, milliseid põllumassiive suurema tõenäosusega 

hüljatakse. Autorile teadaolevalt on Eestis maade hülgamise temaatikat üsna vähe uuritud.  

Magistritöö eesmärk on välja selgitada põllumajandusmassiivide ruumiliste omaduste mõju 

põllumaade võsastumisele Tartu maakonnas. Hüpotees on, et mida kehvemate ruumiliste 

omaduste ning asustusest ja teedest kaugema asukohaga on põllumassiiv, seda suurem on 

selle võsastunud ala osatähtsus. Eesmärgi saavutamiseks analüüsitakse iga põllumassiivi 

võsastunud ala osatähtsuse seost järgmiste ruumiliste omadustega: 

• põllumassiivi pindala; 

• põllumassiivi kaalutud keskmine boniteet; 

• põllumassiivi kompaktsus; 

• põllumassiivi pinna keskmine konarlikkus; 

• maaparandusega ala osatähtsus põllumassiivi pindalast; 

• kaugus Tartust;  

• kaugus lähimast asulast (alev, linn); 
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• kaugus lähimast teest; 

• kaugus lähimast naaberpõllumassiivist. 

Põllumassiivide piirid saadi Eesti topograafia andmekogu (ETAK) 2005. aasta haritava maa 

kaardilt, mida töödeldi ETAK-i 2016. aasta andmetega. Andmed põllumassiividel oleva 

võsa kohta saadi Maa-ameti taimkatte kõrgusmudelilt. Põllumassiive kirjeldavad ruumilised 

omadused saadi Maa-ameti digitaalsetelt kaartidelt: maapinna kõrgusmudel, asustusüksuste 

kaart, mullastiku kaart ning maaparandussüsteemi piiride kaart. Andmete töötlemiseks 

kasutati programme ArcMap 10.4, Quantum GIS, Statistica 13 ja Microsoft Excel 2016.  

Kõigepealt lõigati programmis ArcMap 10.4 põllumassiivide kihist välja tee- ja veealad. 

Seejärel leiti põllumassiividele pindalad. Tööst jäeti välja põllumassiivid, mille pindala oli 

väiksem kui 0,1 hektarit. Igale põllumassiivile arvutati võsastunud ala osatähtsus. Võsa 

arvestati kahes taimkatte miinimumkõrguse klassis: 1,0 meetri kõrgune ja kõrgem taimkate 

ning 1,5 meetri kõrgune ja kõrgem taimkate. Järgmiseks arvutati igale põllumassiivile 

programmis ArcMap kaalutud keskmine boniteet, kompaktsus, maaparandusega ala 

osatähtsus pindalast, kaugus Tartust, kaugus lähimast asulast, kaugus lähimast teest ning 

kaugus lähimast naabrist. Quantum GIS programmis leiti igale põllumassiivile konarlikkust 

iseloomustav näitaja.  

Kui igale põllumassiivile said eelpool nimetatud näitajad leitud, jaotati need näitajad 

ArcMap programmis andmete histogrammi alusel 6-8 gruppi. Programmis Statistica 13 

koostati iga näitaja kohta karp-vurrude diagrammid, millelt selgus grupi keskmine 

võsastunud ala osatähtsus põllumassiivi pindalast koos standardvea ja usalduspiiridega. 

Saadud diagrammide alusel kirjeldati põllumassiivi võsastumise seoseid erinevate ruumiliste 

omadustega.  

Töös antakse kõigepealt ülevaade maade hülgamise teoreetilisest taustast. Käsitletakse 

maakasutuse ja maakasutuse muutuste ning haritava maa muutuste teemasid. Seejärel 

kirjeldatakse maade hülgamise mõistet ning selle põhjuseid ja tagajärgi. Teisena 

kirjeldatakse lähemalt andmeid ja metoodikat. Kõigepealt antakse ülevaade kasutatud 

andmetest ja töös kasutatud programmidest, seejärel kirjeldatakse põhjalikult töö 

metoodikat. Kolmandas osas kirjeldatakse andmete töötlemisel saadud tulemusi. Neljandas, 

arutelu osas, analüüsitakse töö tulemusi ja kirjeldatakse põllumassiivide võsastumise seoseid 

erinevate ruumiliste omadustega. Sisulise osa lõpus on töö tulemuste kokkuvõte.    
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1. TEOREETILINE TAUST 

1.1. Maakasutuse muutused 

Maakasutus on ühiskonna ja keskkonna koostoimimise põhjus ja tagajärg (Verburg jt 2010). 

Maakasutuse muutuseid mõjutavad sotsiaalmajanduslikud näitajad (nt populatsioon, 

tehnoloogia, majandus), maa biofüüsilised omadused (muld, topograafia, kliima) ja 

spetsiifilised inimeste elukeskkonna tingimused (Lambin jt 2001). Muutused olenevad nii 

kohalikest oludest, regionaalsest keskkonnast kui ka välistest mõjutajatest (Verburg jt 2010). 

Maakasutuse suunamise suurimaks väljakutseks on parem arusaam maakasutuse muutuse 

mustritest ja neid mustreid mõjutavatest teguritest (Peterson, Aunap 1998). 

Maakasutuse mustrid erinevad piirkondades ja ajaperioodides (Verburg jt 2010) ning 

muutusi mõjutavad nii kultuurilised kui ruumilised eripärad (Beilin jt 2014). Uuringud on 

näidanud, et maakasutuse arengusuundadel on erinevates asukohtades erinevad põhjused. 

Sarnased tegurid võivad olenevalt piirkondadest viia erinevate muutusteni. Seetõttu peab 

maakasutuse muutuste analüüs olema asukoha spetsiifiline ning arvestama erinevate 

samaaegsete muutumissuundadega (Verburg jt 2010). Maakasutuse muutusi mõjutab ka 

naabruskond ning sellega seotud teguritega arvestatakse enamikes maakasutuste mudelites. 

Naabruse mõjud tulevad enim välja detailsemate maa-alade uurimisel. Lisaks naabrusele 

tuleb arvestada ka teiste teguritega nagu juurdepääs, keskkonnategurid, poliitilised suunad 

jne (Verburg jt 2004).  

Jätkusuutliku maakasutuse planeerimiseks ja arendamiseks on oluline analüüsida inimmõju 

aspekte (Mander, Palang, Ihse 2004). Inimmõju tempo, sügavus ja ruumiline ulatus Maale 

on enneolematult suur. Inimeste tegevus mõjutab otseselt bioloogilist mitmekesisust ja mulla 

degradeerumist ning aitab kaasa kliimamuutustele. Lisaks mõjutab inimtegevus ka looduse 

võimet inimeste vajadusi täita (Lambin jt 2001). Euroopas määratakse inimmõju peamiselt 

põllumajandusliku maakasutusena, kuid see erineb piirkonniti. Näiteks tööstuspiirkondade 

maakasutus on peale kaevanduste ja nende taastamise mõjutatud ka õhu- ja veesaaste kaudu. 

Põhja- ja Ida-Euroopas mängib olulist rolli metsamajandus (Mander, Palang, Ihse 2004).  
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Üha enam on hakatud tähelepanu pöörama ka globaalsetele teguritele, mis mõjutavad 

maakasutuse muutusi. Olulist tähtsust omavad kaupade, informatsioon, kapitali ja inimeste 

globaliseerunud liikumine. Seda mõjutab omakorda tarbimisvajaduse suurenemine areneva 

turuga riikides ning odav tööjõud vähemarenenud piirkondades. Näiteks on mõnel puhul 

majanduslikult otstarbekam laiendada põllumajanduslikku maad metsade arvelt, mitte 

investeerida innovaatilistesse tehnoloogiatesse ja masinatesse. (Meyfroidt jt 2013) 

Poliitilise sekkumisega püütakse negatiivsed muutused teistpidiseks pöörata ja luua 

stiimuleid positiivse arengu soodustamiseks. Euroopas on argisteks teemadeks haritava maa 

hülgamine, haritava maa kasv ja linnastumine. Nende probleemide vähendamiseks 

pööratakse tähelepanu poliitilisele sekkumisele, näiteks vähemeelistatud aladel makstakse 

põllumajandustootjatele toetusi. (Verburg jt 2010) 

 

 

1.2. Haritava maa muutused 

Põllumaad moodustavad umbkaudu 40% kogu maailma maismaast (Benayas jt 2007). Enim 

on põllumajandusmaad USA-s, Indias, Venemaal, Hiinas ja Brasiilias (Chen, Han 2015). 

Viimase 50 aasta jooksul on maailmas peamiselt kaks haritava maa muutumissuunda: 

põllumajanduse intensiivistumine ja maade hülgamine (Beilin jt 2014; Peterson, Aunap 

1998). Teoorias võiks eristada nelja haritava maa muutmissuunda, milleks oleks 

põllumajandusliku tegevuse intensiivsuse kasvamine, põllumajandusliku tegevuse 

intensiivsuse kahanemine, haritava maa pindala suurenemine ning haritava maa pindala 

vähenemine. Reaalsuses on need nähtused omavahel läbi põimunud ning näiteks 

intensiivsuse vähenemine võib viia pindala vähenemiseni (van Vliet jt 2015).  

Haritava maa muutused on seotud inimeste populatsiooni kasvust tuleneva suurenenud 

toiduvajaduse ja globaalse kaubandusega (Chen, Han 2015). Tänapäevase põllumajanduse 

arengu võtmeroll on toiduainete tootmise intensiivistumine (Mander, Palang, Ihse 2004), 

kuid vähemintensiivsema põllumajandusega piirkondades sunnib suurenev toiduvajadus 

laiendama haritavat maad troopiliste metsade arvelt (Lambin jt 2001; Meyfroidt jt 2013). 

Aastas kasvab põllumajanduslike maade pindala metsade arvelt umbes 130 000 km2 võrra 

(Benayas jt 2007).  
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Mürkide, masinate ja fossiilkütuste kasutamine on teinud võimalikuks suurema toodangu 

saamise väiksemal maa-alal (Mander, Palang, Ihse 2004). Seetõttu on tootmine 

majanduslikult produktiivsematel aladel intensiivistunud ja koondunud suuremate tootjate 

kätte (Beilin jt 2014; Peterson, Aunap 1998). Intensiivsema tootmisega on kaasnenud 

suurenenud veekasutus ja kütusevajadus ning kasutama on hakatud väetiseid, herbitsiide ja 

pestitsiide. Selle tulemusel väheneb looduse mitmekesisus, toimub ladestunud süsiniku ja 

mulla toitainete liikumine, tekib mulla erosioon ning väärtuslike veevarude kaotus (Benayas 

jt 2007). See mõjutab ka maakasutust, sest ühe piirkonna maakasutuse intensiivistumine 

põhjustab teise piirkonna marginaliseerumist. (Benayas jt 2007, Mander, Palang, Ihse 2004) 

Kaugetel ja majanduslikult ebaproduktiivsetel põllumajandusaladel on suurenenud maade 

hülgamine, taasmetsastumine (Beilin jt 2014; Peterson, Aunap 1998) ning reservalade 

loomine, et lasta loodusel loomulikult areneda (Beilin jt 2014). Campell ja teised (2008) 

leidsid oma uurimuses, et aastatel 1700 kuni 2000 on ülemaailmselt maha jäetud 385-472 

miljonit hektarit haritavat maad. Euroopas on maade hülgamise risk suurim Portugalis, 

Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Rumeenias, Sloveenias, Balti riikides, Soomes, Rootsis ja 

Iirimaal (Terres jt 2015). 

 

 

1.3. Maakasutus ja haritav maa Euroopas ja Eestis 

Euroopa maakasutuses domineerivad põllumajanduslikud maapiirkonnad (Euroopa 

maakasutusmustrid 2013). 2012. aasta andmetel moodustab Euroopa Liidu liikmesriikide 

pindalast 43,5% haritav maa. Metsamaa moodustab 32,4% pindalast, erinevate teenuste, 

elamispindade ja rekreatiivse kasutusega maad moodustavad 5,7% ning tööstuste, transpordi 

ja kaevanduste maa 3,4% pindalast. 15% maast domineerivad muud eesmärgid – need on 

jahi- või kalastuspiirkonnad, kaitsealused piirkonnad või nähtava kasutuseta alad. (Land 

cover… 2016)  

Maakasutuse intensiivsus on suurim Loode-Euroopas ning väikseim Skandinaavias. Ida-

Euroopa riikides on põllumajanduslik maakasutuse intensiivsus pärast Nõukogude Liidu 

lagunemist vähenenud (Euroopa maakasutusmustrid 2013). Maakasutuse muutuste argisteks 

teemadeks on haritava maa hülgamine, haritava maa pindala kasv ja linnastumine (Verburg 

jt 2010). Haritavat maad on Euroopa riikidest enim Taanis ja Ungaris, kus selle osatähtsus 

on ligikaudu 50% maast. Kõige vähem on haritavat maad Soomes (6,3%), Iirimaal (5,9%) 
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ning Rootsis (4,2%) (Land cover… 2016). Ka Eesti kuulub madalaima haritava maa 

osatähtsusega riikide hulka (Land cover… 2016) ning 31.01.2017 seisuga on Eestis haritavat 

maad 25% ulatuses (joonis 1.1).  

Joonis 1.1. Eesti katastriüksuste kõlvikuline koosseis 31.01.2017 seisuga (Autori joonis Maa-

ameti Maakatastri statistika andmete alusel)  

Eesti maakasutuses domineerivad metsad, mis moodustavad maismaast 52% (joonis 1.1). 

Seetõttu on Eesti Euroopas üks metsarohkemaid riike, jäädes metsa osatähtsuse poolest alla 

Soomele, Rootsile ja Sloveeniale ( Land cover… 2016). Loodusliku rohumaa alla jääb 7% 

pindalast ning õuemaa alla 1%. Muud maad on Eestis 15% ulatuses (Maakatastri statistika 

31.01.2017). 

 

 

1.4. Maakasutus ja haritav maa Tartu maakonnas 

Tartu maakonna pindala on 2 993 km2 ning seal elab 145 550 inimest. Maakonnas on 2017. 

aasta aprilli seisuga kolm linna (Tartu, Elva ja Kallaste) ning 19 valda (Tartu maakond). 

Tartu maakonnas on haritava maa osatähtsus suurem kui Eestis tervikuna. Haritav maa 

moodustab 32% pindalast (joonis 1.2). Metsamaad on maakonnas 38% ulatuses ning 

looduslikku rohumaad 8% ulatuses. Õuemaa moodustab pindalast 1% ning muu maa 21%. 

Omavalitsustest on haritava maa osatähtsus kõige suurem Ülenurme vallas, kus on 47,4% 

haritavat maad ning kõige vähem Tartu linnas, kus on 0,08% haritavat maad. (Maakatastri 

statistika 31.01.2017)  
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Joonis 1.2. Maakasutus Tartu maakonnas (Autori joonis Maa-ameti Maakatastri statistika andmete 

alusel) 

2010. aastal tehtud uuringu alusel eristuvad Tartumaal põllumajanduslikud ja looduslike 

alade piirkonnad. Peipsiga piirnevatel aladel on põllumajandusliku maa osatähtsus väike 

ning nendest on paljud maad söötis. Võrreldes Eesti keskmisega kasvatatakse Tartumaal 

rohkem teravilja ja rapsi. Lisaks on maakonnas intensiivsem ja efektiivsem taimekasvatus 

ning suurem keskkonnasõbraliku majandamise ja mahetootmise osakaal. (Astover jt 2010) 

 

 

1.5. Maade hülgamine 

1.5.1. Mõiste 

Maade hülgamine (inglise keeles land abandonment) on põllumajandusliku tegevuse või 

karjamaana kasutamise lõppemine maatüki pinnal, millele ei järgne muud aktiivset tegevust 

nagu urbaniseerumine või metsastamine (Pointereau jt 2008, Wiegmann jt 2008). 

Põllumajanduslikud tegevused on lõpetatud majanduslikel, poliitilistel või keskkonnaga 

seotud põhjustel (Wiegmann jt 2008). 

Maade mahajätmine või maade hülgamine on mõiste, mida kasutatakse (Filho jt 2016): 

• harimata maa kirjeldamiseks - maa, mida kasutati varasemalt haritava maana, kuid 

mida hiljuti haritud ei ole ja mida katab võsa; 



12 

 

• hüljatud maa kirjeldamiseks - maa, millel ei tehta ühtegi kultiveerimisega seotud 

tegevust (kaasa arvatud haritavaks maaks säilitamine) ning mis ei ole mõeldud 

karjatamiseks; 

• hooletusse jäetud maa kirjeldamiseks, kui mahajäetud maatükk on ohuks 

naaberomanikele.  

Mahajäetud maad ei tohi segi ajada ajutiselt söötis oleva maaga. Maa jäetakse sööti üheks 

või mitmeks vegetatsiooniperioodiks, et mullaviljakus taastuks (Wiegmann jt 2008). Maade 

hülgamine väljendub haritava maa võsastumises (Maasikamäe, Mandel 2015).  

 

 

1.5.2. Maade hülgamise põhjused 

Maade hülgamine on järkjärguline protsess (Filho jt 2016). Paljudel juhtudel jääb 

põllumajanduslik tegevus kõigepealt harvemaks, kuni kaob lõpuks täielikult (van Vliet jt 

2015). Maade hülgamisel on väga palju erinevad põhjuseid, mida autorid jagavad 

erinevatesse gruppidesse.  

Filho ja teised (2016) tõid maade hülgamise üldiste põhjustena välja tootlike alade suureneva 

saagikuse, kokkuhoiupoliitika ja põllumajandustoodete importimise teistest piirkondadest. 

Benayas ja teised (2007) jagasid erinevate allikate põhjal maade mahajätmise põhjused 

kolme gruppi: ökoloogilised, sotsiaalmajanduslikud ning maa halvast kasutusest tulenevad 

põhjused. Ökoloogilised põhjused on näiteks maapinna kõrgus, geoloogiline aluspind, 

maapinna kalle, mulla viljakus, mulla sügavus, mulla erosioon, põllumajandust mõjutav 

kliima ning kliimamuutused. Sotsiaalmajanduslikud põhjused on turu stiimulid, migratsioon 

ja maapiirkondade rahvastiku vähenemine, tehnoloogia, maasuhete süsteem, juurdepääs, 

kaugus linnadest. Lisaks üldisemad muutused, näiteks Ühine Põllumajanduspoliitika või 

Nõukogude Liidu lagunemine. Maa halva kasutuse alla kuuluvad kasutusviisid, mis viivad 

mulla halvenemiseni, tihedate üleujutusteni ja tootlikkuse halvenemiseni.  

Euroopas jaguneb maade hülgamine kolme faasi: hülgamine mägedes, Ühise 

Põllumajanduspoliitikaga seotud hülgamine (mida mainisid ka Benayas jt 2007) ning Ida-

Eruoopa riikide maade hülgamine (Lasanta jt 2017).  

Hülgamine mägedes algas Prantsusmaal 19. sajandi esimestel kümnenditel ja levis sealt 

teistesse Lääne-Euroopa riikidesse. Maad hüljati peamiselt mägistes piirkondades ning seda 
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põhjustas linnadesse emigreerumine, mägedes elavate ühiskondade kadumine ning 

põllumajanduse intensiivistumine. (Lasanta jt 2017) 

1988.-2008. aastal on maade hülgamise põhjuseks olnud Ühine Põllumajanduspoliitika 

(ÜPP), mil maade hülgamine käis kaasas maaharimise intensiivistumise ja niisutamisega, 

veevarude nappuse, muldade sooldumise, madala mullaviljakuse ja ÜPP toetuste nõuetega. 

Alates 1992. aastast maksti majanduslikku toetust neile, kes lõpetasid harimise vähemalt 

20% ulatuses oma haritavast maast. (Lasanta jt 2017) 

Alates 1990ndatest on seoses Nõukogude Liidu lagunemisega suurenenud maade hülgamine 

Ida-Euroopa riikides. Maad hüljati, sest paljud maa tagasi saanud inimesed elasid linnas ning 

mitmetel omanikel puudus põllumajandusega tegelemise alustamiseks vajalik kapital. 

Samuti olid põhjusteks suurte majandite tegevuse lõppemine, talunike pensionile jäämine ja 

noorte emigreerumine linnadesse. (Lasanta jt 2017) 

Terres ja teised (2015) leidsid, et praegu mõjutavad Eruoopa maade hülgamist väga paljud 

erinevad tegurid, mis olenevad nii riigist kui ka riigisisesest asukohast. Nad leidsid, et maade 

hülgamist mõjutavad tegurid, mis iseloomustavad talupidaja stabiilsust ja elujõudu ning 

kohalikku olukorda. Esimeses grupis toodi välja madalad sissetulekud 

põllumajandussektoris, talu või ettevõtja madal dünaamilisus ja kohanemisvõime, talunike 

vananemine, talunike madal kvalifikatsioon, talu või põllumajandusettevõtte väike suurus 

ning liiga kitsas valdkonnas tegutsemine. Kohalikku olukorda iseloomustavatest teguritest 

toodi välja madal maaturu aktiivsus, varasem maade hülgamine, kauge asukoht ja väike 

asustustihedus.  

Baumanni ja teiste (2011) poolt tehtud uuringus selgus, et Lääne-Ukrainas analüüsitud 

piirkonnas mõjutavad maade hülgamist enim keskkonda ja populatsiooni iseloomustavad 

näitajad. Suurimat mõju avaldasid rahvastiku muutused, maapinna kalle, mulla leostumise 

määr ja töötuse määr. Venemaal uuriti Euroopa läheduses paiknevaid piirkondi, kus maade 

hülgamise põhjused olid peamiselt sotsiaalmajanduslikud ja poliitilised (Prishchepov jt 

2013). Maid hüljati, sest puudusid toetused vähemviljakate ja kaugete piirkondade 

põllumajanduse edendamiseks. Tulevikus hüljatakse tõenäoliselt madala põllumajandusliku 

aktiivsusega piirkondades ja hõreda rahvastikutihedusega piirkondades asuvaid põldusid 

ning isoleeritud ja teistest põllumassiividest kaugel asuvaid põldusid.  
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Eesti maade hülgamise põhjuste uurimisel võiks kasu olla teadmisest, mis põhjustab sama 

nähtust naaberriigis Lätis. Abolina ja Luzadis (2015) viisid Läti Latgale piirkonna 

maakorralduse ekspertidega läbi intervjuud, et selgitada välja, millised on nende arvates 

maade hülgamise põhjused. Välja toodud põhjused jagati gruppidesse: 

• maad jätavad maha omanikud, kes ei suuda oma maad majandada ning kes 

resideeruvad teises piirkonnas (tavaliselt pärijad, linnas elavad omanikud, 

välisinvestorid); 

• maa jäetakse maha lootes väärtuse kasvu teise sihtotstarbega; 

• maa jäetakse maha selle keskkondlike, bioloogiliste ja füüsiliste omaduste tõttu; 

• maa jäetakse maha poliitilistel põhjustel;  

• maa jäetakse maha sotsiaalse käitumise tõttu;  

• maa jäetakse maha majanduslikel ja finantsilistel põhjustel. 

Keskkondlike ja biofüüsiliste omaduste all tõid 86% vastanutest välja maade killustatuse ja 

maatükkide väikese suuruse. Veel selgus, et enamik mahajäetud põllumaadest olid 5-10 

hektari suurused, seejuures üle 20 hektari suuruseid maatükke ei hüljatud. Lisaks olid 

hülgamist soodustavateks keskkondlikeks teguriteks künklik või kivine maastik, mulla kehv 

kvaliteet, liigniiske muld, tiikide või piiri läheduses asumine ning teedest kaugel asumine 

(Abolina, Luzadis 2015).  

Eestis tehtud uurimuses leidsid ka Merit Mandel ja Siim Maasikamäe (2013), et teede kaugus 

mõjutab põllumaade võsastumist. 15-st uuritud Eesti omavalitsusüksusest 6-s oli põllumaade 

kaugus suurematest teedest olulises seoses põllumaade võsastumisega. Lisaks uurisid nad 

(2015) katastriüksuse ruumiliste omaduste mõju võsastumisele. Uuriti kolme omadust: 

katastriüksuse pindala, põllumaade osatähtsus 700 meetri pikkuse raadiusega ringi sees ning 

katastriüksuse kompaktsus. Selgus, et katastriüksuse suurus ei mõjuta võsastumist, kuid 

kompaktsuskoefitsient ja naabruses oleva haritava maa osatähtsus küll. Nimelt olid 

ebakompaktse kujuga põllumajandusmassiivid suurema tõenäosusega võsastunud. Uuritud 

ringides kehtis seos, et mida suurem oli haritava maa osatähtsus ringi pindalast, seda vähem 

leidus seal võsa. Kokkuvõtteks leiti, et ruumiliste omaduste mõju põllumajandusmaa 

võsastumisele tuleks rohkem uurida. 
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1.5.3. Maade hülgamise tagajärjed 

Põllumajanduslike maade hülgamisel on nii negatiivseid kui positiivseid tagajärgi. Üldiselt 

nähakse maade hülgamist mittesoovitud protsessina, kuna teadusartiklites on välja toodud 

oluliselt rohkem negatiivseid kui positiivseid tagajärgi.  

Negatiivsete tagajärgedena on välja toodud näiteks põllumajandustootmise jäädav kadumine 

sellel maa-alal, sest metsastunud maa taaskultiveerimine on kulukas ja keeruline (Peterson, 

Aunap 1998). Pikkade ja ajalooliste maakasutusega seotud traditsioonidega riikides võib 

maade hülgamine ohustada kultuurilist identiteeti ja loodust, mis on seotud traditsioonilise 

maakasutusega (Benayas jt 2007, Peterson, Aunap 1998). Samuti võib väheneda ja 

marginaliseeruda traditsiooniline põllumajandus ning kaduda võivad kultuurilise või kõrge 

loodusliku väärtusega maastikud (Abolina, Luzadis 2015; Filho jt 2016). Ka mõned 

väärtuslikud ökosüsteemid võivad maade hülgamisel hävida (Benayas jt 2007) ning lindude 

harjumused muutuda (Abolina, Luzadis 2015). Lisaks suureneb tuleoht (Abolina, Luzadis 

2015; Filho jt 2016) ja mõnel puhul ka mullaerosiooni risk (Abolina, Luzadis 2015).  

Maade hülgamine muudab ka kohalikku majandust (Filho jt 2016). Väheneb kohaliku 

majanduse rahavoog ja põllumajanduslikust tegevusest saadav kasum. Põllumajandusliku 

tegevuse vähenemisega väheneb ka töökohtade arv ning rekreatiivne turism piirkonnas. 

Lisaks langeb haritava maa hind ja hävivad olemasolevad drenaažisüsteemid. (Abolina, 

Luzadis 2015) 

Sotsiaalseteks tagajärgedeks on traditsiooniliste põllumajanduslike teadmiste ja oskuste 

kadumine ning kultuuriliste ja esteetiliste väärtuste vähenemine (Abolina, Luzadis 2015). 

Lisaks sellele suureneb maapiirkondade rahvastiku väljaränne (Filho jt 2016), mis toob 

kaasa maapiirkondade isoleerituse ja haavatavuse suurenemise. Tööpuuduse kasv toob kaasa 

ka käitumise muutusi nagu depressioon ja alkoholism (Abolina, Luzadis 2015). 

Maade hülgamise positiivseteks tagajärgedeks on suur mõju ökosüsteemile. Väheneb mulla 

erosioon (Filho jt 2016; Peterson, Aunap 1998), suureneb mulla süsiniku sidumise võime ja 

paraneb vee kvaliteet (Peterson, Aunap 1998). Toimub looduse taastumine (Abolina, 

Luzadis 2015; Filho jt 2016; Peterson, Aunap 1998), mis on eriti positiivne kõrge 

põllumajandusaktiivsusega piirkondades (Abolina, Luzadis 2015). Lisaks väheneb 

põllumajanduslikust tegevusest tulenev reostus (Abolina, Luzadis 2015; Filho jt 2016), 
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suureneb mullaviljakus ning taastub loomulik aineringlus (Abolina, Luzadis 2015). 

Positiivne tagajärg on veel bio- ja taastuva energia tootmise potentsiaali kasv (Filho jt 2016).  

Maade hülgamise vähendamiseks kehtestati Lätis 2010. aastal harimata või muul 

põllumajanduslikul viisil kasutamata maa topeltmaks. See tähendab, et makstavale 1,5% 

maamaksule lisatakse juurde 1,5% (ehk siis maamaksu tuleb mahajäetud maalt maksta 3%). 

Kahjuks on maamaks Lätis üsna madal, nii et inimestel on lihtsam maksta suuremat 

maamaksu kui maad harima hakata. Mahajäetud maade kasumlikuks rakendamiseks 

tulevikus võiks kaaluda nende kasutamist energiavõsa kasvatamiseks (Abolina, Luzadis 

2015).  

 

 

1.5.4. Võsastunud ala määramine 

Võsa on Eesti Entsüklopeedia definitsiooni järgi „metsavöötmes loodusliku 

metsauuendusena jäätmaale, kasutamata rohumaale, raiesmikule või mujale tekkiv 

väheväärtuslik lehtpuunoorendik või põõsastik (sookask, pajud, hall lepp jt)“. Eestis ei ole 

sätestatud, millise kõrguse, suuruse või võrade liituvusega puittaimestikku võib võsaks 

nimetada. Olemas on metsa definitsioon, mille määrab Metsaseaduse paragrahv 2 lõige 2 

punkt 1. See sätestab, et metsamaa on „maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel 

kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 

protsenti“. 

Maade hülgamise protsessi saab uurida võsastunud ala kaudu (Maasikamäe, Mandel 2015). 

Üks võimalus haritavate maade võsastumise kaardistamiseks on erinevatest 

kasvuperioodidest ja aastaaegadest pärit satelliidipiltide võrdlemine. Heaks alternatiiviks on 

aerolidar ehk seade, mis saadab välja valgusimpulsi ning registreerib tagasipeegeldunud 

energia (Mõistus jt 2013). Maarja-Chris Tamm (2014) võrdles oma magistritöös 

aerolaserskaneerimise ja ortofotodelt digitaliseeritud võsastunud alade pindalasid ning 

selgus, et digitaliseerides loeti võsastunuks suurem pindala kui aerolaserskaneerimise 

põhjal. Autor põhjendas erinevust sellega, et digitaliseerides arvestatakse võsaks ka 

puittaimestiku vahele jääv võsata maa, samas kui aerolaserskaneerimisel arvestatakse vaid 

taimestiku all olevaid pindasid.  
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Puittaimestiku kaardi loomisel on oluline valitud taustkõrgus. See on kõrgusnivoo, millest 

madalamal asuvaid objekte puittaimestiku katvuse arvestamisel arvesse ei võeta ja need 

loetakse maapinnale kuuluvateks. Kõrgema taustkõrguse puhul jäävad madalamad puud ja 

põõsad arvesse võtmata, kuid samas välditakse kõrgemate rohundite ja põllukultuuride 

arvestamist võsastunud ala hulka (Mõistus jt 2013).  

Teoreetilises osas väljatoodud uuringutest selgub, et maade hülgamisel on palju erinevaid 

põhjuseid, mille mõju oleneb piirkondlikest eripäradest. Põhjused on nii ülemaailmsed, 

regionaalsed, riigisisesed, kohalikud kui ka põllumassiivi- ja omanikupõhised. Maade 

hülgamise tagajärjed on nii positiivsed kui negatiivsed, kuid enamasti ei ole tegemist 

soovitud protsessiga. Põllumajandusmaade vähenemine toob kaasa näiteks lindude 

harjumuste muutused, rahvastiku väljarände ja töötuse kasvu ning traditsioonide kadumist. 

Maade hülgamine väljendub enamasti haritava maa võsastumises, mille alusel ka selles 

magistritöös maade hülgamise protsessi analüüsitakse. 
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2. ANDMED JA METOODIKA 

2.1. Andmed 

Võsastumise analüüsimiseks kasutati erinevaid ruumilist infot kajastavaid andmeid. 

Põllumassiivide piiride saamiseks kasutati 2005. aasta Eesti topograafia andmekogu 

(ETAK) andmeid haritava maa kohta. Tartumaa piir saadi Maa-ameti Geoportaali 

maakondade kaardikihist. Saadud põllumassiividest lõigati välja 2016. aasta ETAK-i 

andmete põhjal teed ja veekogud. Võsastumise analüüsimiseks kasutati Maa-ameti taimkatte 

kõrgusmudelit (CHM – Canopy Height Model) lahutusega 10 meetrit. Põllumassiivide 

konarlikkuse analüüsimiseks kasutati maapinna kõrgusmudelit (DEM – Digital Evaluation 

Model) lahutusega 10 meetrit. Kauguse leidmiseks suurematest asulatest kasutati Maa-ameti 

asustusüksuste kaardikihti. Kauguse leidmiseks teedest kasutati 2016. aasta ETAK-i 

andmeid. Boniteedi arvutamiseks kasutati Maa-ameti Mullastiku kaarti. Maaparandusega ala 

osatähtsuse leidmiseks põllumassiivi pindalast kasutati maaparandussüsteemi piiride 

digitaalset kaarti 2012. aasta seisuga.  

Andmete töötlemiseks kasutati peamiselt programmi ArcMap 10.4. Kõik ArcMapi menüüde 

ja korralduste nimed on välja toodud fondiga arial 10. Erandina leiti põllumassiivide 

konarlikkused programmiga Quantum GIS. Saadud andmete edasiseks töötluseks kasutati 

programme Statistica 13 ja Microsoft Excel 2016.  

 

 

2.2. Metoodika 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada põllumajandusmassiivide ruumiliste omaduste mõju 

põllumaade võsastumisele Tartu maakonnas. Selle jaoks leiti igale põllumassiivile: pindala, 

võsastunud ala osatähtsus, kompaktsus, kaalutud keskmine boniteet, põllumassiivi 

kompaktsus, keskmine konarlikkus, maaparandusega ala osatähtsus, kaugus Tartust, kaugus 

lähimast asulast, kaugus lähimast teest ning kaugus lähimast naaberpõllumassiivist.  

Kõigepealt saadi ETAK-i 2005. aasta andmete põhjal ArcMap programmis Tartu maakonna 

põllumassiivid. 2005. aasta andmeid kasutati, sest see andis võimaluse uurida ka selliseid 

alasid, mida 2016. aastal muu kõlvikuna arvestati. Kuna töös uuritakse vaid Tartumaad, siis 



19 

 

lõigati 2005. aasta ETAK-i haritava maa kihti Tartu maakonna piiriga. Saadud 

põllumassiivide kihist lõigati välja 2016. aasta ETAK-i andmetest saadude teede ja 

veekogude alad. Seejuures loodi joonobjektina esitatud teedele ja veekogudele puhverkihid, 

et ka nende alla jäävad alad põllumaast välja lõigata. Välja lõigati ka kõik linnade, alevite ja 

alevike sisse jäävad põllud. Seejärel arvutati põllumassiividele pindalad (hektarites). 

Edasisest analüüsist jäeti välja kõik põllumassiivid, mille pindala oli väiksem kui 0,1 

hektarit. 

Võsastunud ala osatähtsuse leidmiseks kasutati samuti ArcMap programmi. Võsa 

määramiseks võeti algandmeteks Maa-ameti taimkatte kõrgusmudel (CHM), mis on algselt 

esitatud rasterkihina. Selleks, et saada kõrguste vektorkiht, kasutati käsklust Reclassify. 

Kõrguse klasside piirideks pandi 1,0 meeter ja 1,5 meetrit. Piirmäärad valiti selliselt, et üks 

võsastunud ala kõrgus oleks suurem ja teine madalam, kui Metsaseaduses sätestatud 

minimaalne metsaks loetavate puittaimede kõrgus, milleks on 1,3 meetrit. Põllumassiividel 

oleva võsa eraldamiseks lõigati saadud kaardikihti põllumassiivide kihiga. Seejärel loodi 

kaks võsa kihti: ühes kihis arvestati põllumassiividel asuvat taimkatet, mille kõrgus on 

suurem või võrdne 1,0 meetriga; teises kihis arvestati põllumassiividel asuvat taimkatet, 

mille kõrgus on suurem või võrdne 1,5 meetriga (näidis saadavast tulemusest joonisel 2.1). 

Kummalegi kihile ei seatud ülemist kõrguspiiri. Saadud kihtide põhjal arvutati kõigile 

põllumassiividele sellel asuva 1,0 meetrist kõrgema võsa pindala hektarites ja osatähtsus 

kogu põllumassiivi pindalast protsentides ning 1,5 meetrist kõrgema võsa pindala hektarites 

ja osatähtsus kogu põllumassiivi pindalast protsentides.  
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Joonis 2.1. Põllumassiivil olev 1,0 meetrist kõrgem võsa (vasakul) ja 1,5 meetrist kõrgem 

võsa (paremal) (autori joonis Maa-ameti ortofoto taustal) 

Igale põllumassiivile arvutati keskmine kaalutud boniteet. Selle jaoks lõigati boniteedi 

kaardikihti ArcMap programmis põllumassiivide kihiga. Igale erineva boniteediga alale 

arvutati selle pindala. Põllumassiivide kaalutud keskmine boniteet saadi järgmise valemiga:  

     𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝑆𝑏𝑜𝑛∗𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑛

𝑖=1

∑ 𝑆𝑏𝑜𝑛
𝑛
𝑖=1

  (1) 

kus 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ tähistab kaalutud keskmist boniteeti, Sbon ühe boniteediga ala pindala ning 

boniteet  boniteedi klassi väärtust. Keskmise boniteedi leidmiseks kasutatakse põllumassiivi 

pindala asemel põllumassiivi sees olevate erineva boniteediga piirkondade pindalade 

summat, sest osadel põllumassiivi aladel polnud boniteeti määratud. Leitud keskmine 

boniteet väljendati boniteedipunktides, seejuures mida suurem on boniteet, seda viljakam on 

muld.  

Programmis ArcMap arvutati igale põllumassiivile kompaktsuskoefitsient. Selleks kasutati 

valemit: 

      𝐾 =
𝑃

4√𝑆
    (2) 

kus K on kompaktsuskoefitsient, P on põllumassiivi ümbermõõt ning S on põllumassiivi 

pindala. Ideaalne oleks selle valemi alusel ruudukujuline maatükk, mille korral oleks 



21 

 

kompaktsuskoefitsient 1. Mida suurem on koefitsient 1-st, seda kehvem on põllumassiivi 

kompaktsus. 

Konarlikkuse arvutamiseks kasutati Maa-ameti maapinna kõrgusmudelit (DEM). Sellest 

arvutati programmiga Quantum GIS kõigepealt igale 10x10 m pikslile kõrguse erinevus selle 

ümber asuvate pikslite kõrgustega. Seejärel leiti iga põllumassiivi jaoks keskmine kõrguste 

erinevus ehk konarlikkus. Mida suurem on põllumassiivi konarlikkus, seda keerulisem on 

selle reljeef. Täiesti tasase maapinna puhul oleks konarlikkuse väärtuseks 0.  

Iga põllumassiivi jaoks arvutati, kui suurel osal põllust on tehtud maaparandustöid. Selle 

jaoks kasutati ArcMap programmis maaparandussüsteemide piiride digitaalset kaarti, mida 

lõigati põllumassiivide kaardikihiga. Igale põllumassiivile arvutati, kui suurel pindalal on 

maaparandustöid tehtud (hektarites). Seejärel arvutati maaparandusega pindala osatähtsus 

kogu põllumassiivi pindalast (avaldati protsentides).  

Põllumassiividele leiti erinevad kaugused: kaugus Tartust, kaugus lähimast asulast, kaugus 

lähimast teest ning kaugus lähimast naaberpõllumassiivist. Kauguse arvutamiseks kasutati 

ArcMapi käsklust Near. Kauguse arvutamisel Tartust mõõdeti kõige lühemat kaugust 

(linnulennul) põllumassiivi piiri ja Tartu linna piiri vahel, mõõtühikuna kasutati 

kilomeetreid. Asulatena arvestati aleveid ja linnasid nii Tartumaal kui selle ümbruses. 

Kauguse arvutamisel mõõdeti kõige lühem kaugus põllumassiivi piiri ja lähima asula piiri 

vahel ning mõõtühikuna kasutati kilomeetreid. Teedena arvestati suuremaid teid, mis olid 

ETAK-i 2016. aasta andmetes esitatud pindobjektidena. Kauguse arvutamisel teest mõõdeti 

kõige lühem kaugus pindobjektina esitatud tee piiri ja põllumassiivi piiri vahel ning 

mõõtühikuna kasutati meetreid. Naabritena arvestati teisi põllumassiive ning nende 

omavahelise kauguse mõõtmise pikkusühikuna kasutati meetreid. 

Kui kõik põllumassiivi parameetrid leitud, toimus edasine andmetöötlus programmiga 

Statistica 13. Selles analüüsiti, millised on seosed põllumassiivi võsastunud ala osatähtsuse 

ja arvutatud parameetrite vahel. 1,0 meetri kõrguse ja kõrgema võsa osatähtsuse andmete 

jaotus ei lähenenud normaaljaotusele (joonis 2.2), seetõttu ei kasutatud seoste leidmiseks 

regressioonanalüüsi. 1,0 meetri kõrguse ja kõrgema võsa korral on rohkem kui pooltel 

juhtudest põllumassiivi võsa osatähtsus väiksem kui 14%.  
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Joonis 2.2. Võsa (1 meetri kõrgune ja kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivi pindalast 

Tartu maakonna põllumajandusmassiividel 

Samuti ei lähenenud 1,5 meetri kõrguse ja kõrgema võsa andmete jaotus normaaljaotusele 

(joonis 2.3). Enamike põllumassiivide võsastunud ala osatähtsus oli väiksem kui 3% 

põllumajandusmassiivi pindalast. Regressioonanalüüsi asemel uuriti võsastunud alade ja 

põllumassiivi ruumiliste omaduste seoseid karp-vurrude diagrammide analüüsimisel.  

 

Joonis 2.3. Võsa (1,5 meetri kõrgune ja kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivi 

pindalast Tartu maakonna põllumajandusmassiividel 

Karp-vurrude diagramm iseloomustab y-tunnuse (võsa osatähtsus põllumassiivi pindalast) 

sõltuvust x-tunnusest (põllumassiivi ruumiline omadus). Diagrammi koostamiseks jagati 

põllumassiive iseloomustavad tunnused andmete histogrammi alusel ArcMap programmis 

gruppidesse. Gruppe oli olenevalt tunnusest 6-8. Karp-vurrude diagrammid koostati 

Statistica programmiga. Diagramm näitab, milline on iga tunnuse grupi keskmine võsa 
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osatähtsus põllumassiivi pindalast, millised on standardvead ning millised on alumine ja 

ülemine usalduspiir, mille vahele võsa osatähtsus selles grupis 95% tõenäosusega jääb 

(joonis 2.4). 

 

Joonis 2.4. Karp-vurrude graafikul näidatavad suurused 

Karp-vurrude graafikuid analüüsitakse visuaalse vaatluse teel. Hüpotees on, et kehvemate 

ruumiliste omadustega põllumassiividel on võsastunud ala osatähtsus suurem. Visuaalsel 

vaatlusel selguvaid seoseid kirjeldatakse töö arutelu osas.   
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3. TULEMUSED  

3.1. Põllumassiivi pindala mõju võsastumisele 

Põllumassiivide keskmine pindala on 11,810 hektarit ja mediaan 2,227 hektarit (joonis 3.1). 

Enam kui 50% põllumassiividest on väiksemad kui 4 hektarit. Väikseim põllumassiiv on 

0,100 hektari suurune ning suurim põllumassiiv on 263,198 hektari suurune.  

 

Joonis 3.1. Põllumassiivide pindalasid iseloomustav kirjeldav statistika (vasakul) ja nende 

jaotust iseloomustav histogramm (paremal) 

Põllumassiivid jagati histogrammi (joonis 3.1) alusel seitsmesse gruppi. Esimeses grupis on 

põllumassiivid pindalaga 0,1-0,5 hektarit, teises grupis pindalaga 0,5-1 hektarit, kolmandas 

grupis 1-2 hektarit, neljandas grupis 2-5 hektarit, viiendas grupis 5-10 hektarit, kuuendas 

grupis 10-20 hektarit ning seitsmendas grupis 20 ja rohkem hektarit (tabel 3.1). Kõige 

rohkem põllumassiive (1997) on suurusega 0,1—0,5 hektarit ning kõige vähem (768) 

põllumassiive on suurusega 10-20 hektarit.  
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Tabel 3.1. Võsastumise protsent põllumassiivide pindalagruppide lõikes 

Põllumassiivide 

pindalade gruppe 

iseloomustavad tunnused 

Põllumassiivide pindala grupid (ha) 

0,1-0,5 0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-… 

põllumassiivide arv 1997 920 908 1187 856 768 1316 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
28,498 23,784 21,181 18,009 12,998 9,859 6,646 

standardviga (SE) 0,502 0,664 0,654 0,536 0,547 0,469 0,264 

keskmine 1,5 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
8,932 6,706 5,904 4,859 3,631 2,621 1,907 

standardviga (SE) 0,267 0,287 0,266 0,206 0,216 0,189 0,119 

 

Karp-vurrude graafikult tuleb välja, et 1,0 meetri kõrgust ja kõrgemat taimkatet esines kõige 

enam kuni 0,5 hektari suurustel põllumassiividel. Keskmiselt on neil võsastunud 28,5±0,5%  

pindalast (joonis 3.2). 0,5-1 hektari suuruste põllumassiivide keskmine võsastunud ala 

osatähtsus on 23,8±0,66% pindalast. 1-2 hektari suuruste põllumassiividel on võsastunud 

keskmiselt 21,2% pindalast. 2-5 hektari suuruste põllumassiivide keskmine võsa osatähtsus 

on 18% pindalast. 5-10 hektari suuruste põllumassiivide pindalast on võsastunud keskmiselt 

13%. Kõige vähem on võsa 10-20 hektari suurustel põllumassiividel: keskmiselt 6,6±0,26% 

pindalast. Kõigi gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest võsaprotsendist ligikaudu ±1 

protsendipunkti võrra.  

  

Joonis 3.2. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide pindalagruppide 

lõikes   
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1,5 meetri kõrguse ja kõrgema võsaga ala osatähtsus on suurim kuni 0,1-0,5 hektari suurustel 

põllumassiividel, keskmiselt 8,9% pindalast (joonis 3.3). 0,5-1 hektari suurustel 

põllumassiividel on keskmiselt 6,7±0,29% pindalast võsastunud. 1-2 hektari suurustel 

põllumassiividel on võsastunud keskmiselt 5,9% pindalast. 2-5 hektari suurustel põldudel on 

keskmiselt 3,6% pindalast võsastunud. 5-10 hektari suurustel põllumassiividel on 

võsastunud keskmiselt 3,6% pindalast. 10-20 hektari suurustel põllumassiividel on võsa 

keskmiselt 2,6% ja 20 hektari suurustel ja suurematel põllumassiividel 1,9±0,1% pindalast. 

Gruppide usalduspiiride erinevused keskmisest võsaprotsendist jäävad vahemikku 0,2-0,5 

protsendipunkti.  

Joonis 3.3. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide 

pindalagruppide lõikes 

 

Kõigis gruppides on 1,0 meetri kõrguse miinimummääraga võsa rohkem kui 1,5 meetri 

kõrguse miinimummääraga võsa. Keskmiselt on erineva kõrgusega võsa osatähtsuste vahe 

3,5 kordne. Mõlema kõrgusega võsa puhul on enam kui 4 kordne vahe gruppide väikseima 

ja suurima keskmise võsastunud ala osatähtsuse vahel.  
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3.2. Kaalutud keskmise boniteedi mõju võsastumisele 

Tartumaa põllumassiivide kaalutud keskmine boniteet on 44,0 boniteedipunkti ja mediaan 

44,7 (joonis 3.4). Kõige rohkem on põllumassiive boniteediga 45-48. Enamik 

põllumassiivide boniteete jääb vahemikku 30-55. Kõige vähemviljaka mullaga 

põllumassiivi kaalutud keskmine boniteet on 12,7 ning parima mullaga põllumassiivi 

kaalutud keskmine boniteet 64,0. 

 

Põllumassiivide kaalutud 

keskmist boniteeti 

iseloomustav kirjeldav 

statistika 

keskmine 44,019 

standardviga 0,072 

mediaan 44,724 

standardhälve 6,380 

miinimum 12,655 

maksimum 64,000 

 

Joonis 3.4. Põllumassiivide kaalutud keskmisi boniteete kirjeldav statistika (vasakul) ja 

nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal)  

Põllumassiivid jagati histogrammi (joonis 3.4) alusel seitsmesse gruppi. 1. grupis on 

põllumassiivide keskmine kaalutud boniteet alla 35, teises grupis 35-40, kolmandas grupis 

40-43, neljandas grupis 43-46, viiendas grupis 46-49, kuuendas grupis 49-52 ning 

seitsmendas grupis 52 ja suurem (tabel 3.2). Kõige enam põllumassiive (1672) jääb 46-49 

boniteedipunkti gruppi. Kõige vähem (696) on põllumassiive 52 ja suurema boniteediga 

grupis. 
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Tabel 3.2. Võsastumise protsent põllumassiivide kaalutud keskmise boniteedi gruppide 

lõikes 

Põllumassiivide 

boniteedi gruppe 

iseloomustavad 

tunnused 

Põllumassiivide kaalutud keskmise boniteedi grupid 

...35 35-40 40-43 43-46 46-49 49-52 52-.. 

põllumassiivide arv 840 1152 1059 1665 1672 868 696 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
30,115 25,986 17,914 14,947 15,269 13,822 14,692 

standardviga (SE) 0,789 0,685 0,607 0,414 0,420 0,550 0,624 

keskmine 1,5 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
8,976 8,229 5,167 4,011 4,259 3,998 4,316 

standardviga (SE) 0,403 0,341 0,238 0,155 0,182 0,240 0,286 

 

Karp-vurrude graafikult tuleb välja, et põllumassiividel, mille boniteet on alla 35, on 

keskmiselt 30,1±0,8% põllumassiivi pindalast kaetud ühe meetri kõrguse ja kõrgema 

taimkattega (joonis 3.5). Põllumassiividel boniteediga 35-40 on võsastunud keskmiselt 26 

protsenti pindalast ning grupi usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,6 

protsendipunkti võrra. Põllumassiividel, mille boniteet on 40-43 on võsaga kaetud 

keskmiselt 17,9 protsenti pindalast ning selle grupi usalduspiirid erinevad keskmisest 

ligikaudu 1,4 protsendipunkti võrra. Kui boniteet on suurem kui 43, siis jääb võsastunud ala 

osatähtsus alla 16 protsendi ning usalduspiirid erinevad keskmisest 0,8-1,4 protsendipunkti 

võrra. Põllumassiividel, mille keskmine kaalutud boniteet on 43-46, on võsastunud 

keskmiselt 14,9±0,4% pindalast, boniteediga 46-49 keskmiselt 15,3±0,4% pindalast, 

boniteediga 49-52 keskmiselt 13,8% pindalast ning boniteediga 52 ja rohkem keskmiselt 

14,7% pindalast. 
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Joonis 3.5. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide kaalutud 

keskmise boniteedi gruppide lõikes 

Põllumassiividel, mille boniteet on alla 35, on karp-vurrude graafiku alusel 1,5 meetri 

kõrguse ja kõrgema taimkatte osatähtsus 9±0,4% põllumassiivi pindalast ning selle 

usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,8 protsendipunkti võrra (joonis 3.6). 

Põllumassiividel boniteediga 35-40 on võsastunud keskmiselt 8,2 protsenti pindalast ning 

usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,7 protsendipunkti võrra. Põllumassiividel, 

mille boniteet on 40-43 on võsaga kaetud keskmiselt 5,2% pindalast ning usalduspiirid 

erinevad keskmisest ligikaudu 0,5 protsendipunkti võrra. Kui põllumassiivi kaalutud 

keskmine boniteet on suurem kui 43, siis jääb keskmine võsastunud ala osatähtsus alla 4,5%. 

Põllumassiividel boniteediga 43-46 on võsa keskmiselt 4±0,1% ulatuses, boniteediga 46-49 

keskmiselt 4,3% ulatuses, boniteediga 49-52 keskmiselt 4±0,2% ulatuses ning nende 

gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,2-0,6 protsendipunkti võrra. 

Suurema boniteediga kui 52 on võsa keskmiselt 4,3% ulatuses põllumassiivi pindalast ning 

usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,6 protsendipunkti võrra.  
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Joonis 3.6. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide kaalutud 

keskmise boniteedi gruppide lõikes 

Kaalutud keskmise boniteedi gruppides on 1,0 meetri kõrguse miinimummääraga võsa 3-4 

korda rohkem kui 1,5 meetri kõrguse miinimummääraga võsa. Mõlema kõrgusega võsa 

puhul on gruppide väikseima ja suurima keskmise võsastunud ala osatähtsuse vahe ligikaudu 

2,3 kordne.  

 

 

3.3. Põllumassiivi kompaktsuse mõju võsastumisele 

Maakorralduses loetakse ideaalselt kompaktseks kujundiks ruutu ning sellise maatüki puhul 

oleks kompaktsuskoefitsient 1. Tartu maakonna põllumassiivide keskmine 

kompaktsuskoefitsient on 1,4 ning mediaan 1,3 (joonis 3.7). Kõige väiksem 

kompaktsuskoefitsient vaadeldavatel põllumassiividel on 0,9 ning suurim 6,6. 
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Põllumassiivide 

kompaktsuskoefitsienti 

iseloomustav kirjeldav 

statistika 

keskmine 1,392 

standardviga 0,005 

mediaan 1,257 

standardhälve 0,419 

miinimum 0,926 

maksimum 6,550 

 

Joonis 3.7. Põllumassiivide kompaktsuskoefitsienti iseloomustav kirjeldav statistika 

(vasakul) ja nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal) 

Histogrammi (joonis 3.7) alusel jagati kompaktsuskoefitsiendid kuute gruppi (tabel 3.3). 1. 

gruppi kuuluvad põllumassiivid, mille kompaktsus on väiksem kui 1; 2. gruppi 

põllumassiivid kompaktsusega 1-1,2; 3. gruppi kompaktsusega 1,2-1,5; 4. gruppi 

kompaktsusega 1,5-1,7; 5. gruppi kompaktsusega 1,7-2 ning 6. gruppi põllumassiivid, mille 

kompaktsus on 2 või suurem. Seejuures arvestatakse gruppide vahemike väiksemad 

väärtused gruppi kaasaarvatuks. Kõige rohkem põllumassiive on kompaktsusega 1-1,2 

(3056 põllumassiivi) ning kõige vähem kompaktsusega alla 1 punkti (284 põllumassiivi).  

Tabel 3.3. Võsastumise protsent põllumassiivide kompaktsuskoefitsiendi gruppide lõikes 

Põllumassiivide 

kompaktsuse gruppe 

iseloomustavad 

tunnused 

Põllumassiivide kompaktsuse grupid 

…1 1-1,2 1,2-1,5 1,5-1,7 1,7-2 2-… 

põllumassiivide arv 284 3056 2366 880 722 644 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
22,897 20,430 18,130 14,882 17,367 14,558 

standardviga (SE) 1,208 0,386 0,403 0,537 0,690 0,645 

keskmine 1,5 m 

kõrgema võsa 

osatähtsus (%) 

6,313 6,201 5,141 4,050 5,311 3,818 

standardviga (SE) 0,548 0,178 0,168 0,219 0,337 0,228 

 

Põllumassiivi ühe meetri kõrguse ja kõrgema võsastunud ala osatähtsuse ja kompaktsuse 

gruppide karp-vurrude diagrammilt selgub, et põllumassiividel, mille kompaktsus on alla 1, 

on võsa keskmiselt 22,9±1,2% pindalast (joonis 3.8). Selle grupi puhul erinevad 
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usalduspiirid keskmisest võsastunud ala osatähtsusest ligikaudu 2 protsendipunkti võrra. 

Põllumassiividel kompaktsusega 1-1,2 on võsa keskmiselt 20,4±0,4% pindalast ja 

kompaktsusega 1,2-1,5 keskmiselt 18,1±0,4% pindalast ning nende gruppide usalduspiirid 

erinevad keskmisest ligikaudu 0,4 protsendipunkti võtta. Põllumassiividel kompaktsusega 

1,5-1,7 on võsastunud keskmiselt 14,9% pindalast, kompaktsusega 1,7-2 keskmiselt 17,4% 

pindalast ning kompaktsusega 2 ja enam keskmiselt 14,6% pindalast. Kolme viimase grupi 

usalduspiirid erinevad keskmisest võsastunud ala osatähtsusest ligikaudu 0,55-0,7 

protsendipunkti ulatuses. 

 

Joonis 3.8. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide 

kompaktsuskoefitsiendi gruppide lõikes 

Põllumassiividel, mille kompaktsus on väiksem kui 1, on keskmiselt 1,5 meetri kõrgust ja 

kõrgemat võsa keskmiselt 6,3±0,5% pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest 

ligikaudu 1,1 protsendipunkti võrra (joonis 3.9). Põllumassiividel kompaktsusega 1-1,2 on 

võsa keskmiselt 6,2±0,2% pindalast; kompaktsusega 1,2-1,5 keskmiselt 5,1±0,2% pindalast 

ning nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,3-0,4 protsendipunkti 

võrra. Põllumassiividel kompaktsusega 1,5-1,7 on võsa keskmiselt 4±0,2% pindalast ning 

kompaktsusega 1,7-2 keskmiselt 3,8±0,2% pindalast. Suurema kompaktsusega kui 2 on 

võsastunud keskmiselt 3,8±0,2% põllumassiivi pindalast. Viimase kolme grupi usalduspiirid 

erinevad keskmisest ligikaudu 0,4-0,7 protsendipunkti võrra. 
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Joonis 3.9. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide 

kompaktsuskoefitsiendi gruppide lõikes 

Põllumajandusmassiivide kompaktsuse gruppides on 1,0 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa 3-

4 korda rohkem kui 1,5 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa. Mõlema kõrgusega võsa puhul on 

gruppide väikseima ja suurima keskmise võsastunud ala osatähtsuse vahe ligikaudu 1,6 

kordne.  

 

 

3.4. Konarlikkuse mõju võsastumisele 

Tartumaa põllumassiivide keskmine konarlikkus on 0,9 (joonis 3.10). Kõige tasasema 

pinnaga põllumassiivi konarlikkus on 0,1 ning kõige ebatasasema pinnaga põllumassiivi 

konarlikkus 4,6. Suurem osa konarlikkuse väärtustest on vahemikus 0,4-1,6 ning mediaaniks 

on 0,7.  
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Põllumassiivi konarlikkust 

iseloomustav kirjeldav 

statistika 

keskmine 0,914 

standardviga 0,006 

mediaan 0,739 

standardhälve 0,544 

miinimum 0,195 

maksimum 4,565 

 

Joonis 3.10. Põllumassiivide konarlikkust iseloomustav kirjeldav statistika (vasakul) ja 

nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal) 

Histogrammi (joonis 3.10) alusel jagati konarlikkuse väärtused seitsmesse gruppi (tabel 3.4). 

Esimeses grupis on konarlikkuse väärtuseks kuni 0,3; teises grupis 0,3-0,6; kolmandas 

grupis 0,6-0,9; neljandas grupis 0,9-1,2; viiendas grupis 1,2-1,5; kuuendas grupis 1,5-2,5 

ning viimases grupis 2,5 ja rohkem. Seejuures loetakse gruppide vahemike väiksem väärtus 

grupi kaasaarvatuks. Kõige rohkem põllumassiive on konarlikkusega 0,3-0,6 (2754 

põllumassiivi). Kõige vähem on põllumassiive konarlikkusega kuni 0,3 (96 põllumassiivi).  

Tabel 3.4. Võsastumise protsent põllumassiivide konarlikkust iseloomustavate gruppide 

lõikes 

Põllumassiivide 

konarlikkuse gruppe 

iseloomustavad 

tunnused 

Põllumassiivide konarlikkuse grupid 

…0,3 0,3-0,6 0,6-0,9 0,9-1,2 1,2-1,5 1,5-2,5 2,5-… 

põllumassiivide arv 96 2754 2097 1161 717 991 136 

keskmine 1 m 

kõrgema võsa 

osatähtsus (%) 

20,740 18,342 17,536 17,466 19,079 20,399 24,947 

standardviga (SE) 2,418 0,398 0,436 0,549 0,678 0,557 1,680 

keskmine 1,5 m 

kõrgema võsa 

osatähtsus (%) 

5,570 5,161 5,165 5,321 5,812 5,815 7,919 

standardviga (SE) 0,856 0,171 0,196 0,244 0,322 0,248 0,721 

 

Konarlikkuse karp-vurrude graafikult selgub, et kui konarlikkuse indeks põllumassiivil on 

kuni 0,3, siis leidub sellel ühe meetri kõrgust ja kõrgemat võsa keskmiselt 20,7±2,4% 
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ulatuses pindalast (joonis 3.11). Grupil on laiad usalduspiirid, mis erinevad keskmisest 

võsastunud ala osatähtsusest ligikaudu 5 protsendipunkti võrra. Põllumassiividel 

konarlikkusega 0,3-0,6 on võsa keskmiselt 18,3±0,4% ulatuses, konarlikkusega 0,6-0,9 

keskmiselt 17,5±0,4% ulatuses ning nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest 

ligikaudu 0,9-1 protsendipunkti võrra. Põllumassiividel konarlikkusega 0,9-1,2 on võsa 

keskmiselt 17,5% ulatuses; konarlikkusega 1,2-1,5 keskmiselt 19,1% ulatuses; 

konarlikkusega 1,5-2,5 keskmiselt 20,4% ulatuses ning nende gruppide usalduspiirid 

erinevad keskmisest ligikaudu 1-1,3 protsendipunkti võrra. Põllumassiividel konarlikkusega 

2,5 või enam on võsa 24,9±1,7% ulatuses. Ka viimase grupi puhul on usalduspiiride ulatus 

suur, erinedes keskmisest võsastunud ala osatähtsusest ligikaudu 3,5 protsendipunkti võrra. 

 

Joonis 3.11. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide konarlikkuse 

gruppide lõikes 

1,5 meetri kõrguse ja kõrgema võsaga ala osatähtsuse graafikult selgub, et kui konarlikkuse 

indeks jääb alla 2,5, on keskmine võsa osatähtsus 5-6% põllumassiivi pindalast (joonis 3.12). 

Konarlikkusega kuni 0,3 on keskmine võsastunud ala osatähtsus 5,6±0,9% ning esimese 

grupi usalduspiirid erinevad keskmisest võsa osatähtsusest ligikaudu 1,8 protsendipunkti 

võrra. Põllumassiividel konarlikkusega 0,3-0,6 on võsa keskmiselt 5,2±0,2%; 

konarlikkusega 0,6-0,9 keskmiselt 5,2±0,2%; konarlikkusega 0,9-1,2 keskmiselt 5,3±0,2% 

ning nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,3-0,5 protsendipunkti 

võrra. Põllumassiividel konarlikkusega 1,2-1,5 on võsastunud ala osatähtsus keskmiselt 

5,8% ja konarlikkusega 1,5-2,5 keskmiselt 5,8±0,2%. Kahe grupi usalduspiirid erinevad 
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keskmisest ligikaudu 0,5-0,7 protsendipunkti võrra. Põllumassiividel, mille konarlikkus on 

suurem kui 2,5, on keskmine võsastunud ala osatähtsus 7,9±0,7% ning selle usalduspiirid 

erinevad keskmisest ligikaudu 1,5 protsendipunkti võrra.  

 

Joonis 3.12. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus põllumassiivide konarlikkuse 

gruppide lõikes 

Põllumajandusmassiivide konarlikkuse gruppides on 1,0 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa 

3,1-3,8 korda rohkem kui 1,5 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa. Ühe meetri kõrguse ja 

kõrgema võsa pugul on gruppide suurima ja väiksema võsa osatähtsuse erinevus ligikaudu 

1,4 kordne ning 1,5 meetri kõrguse ja kõrgema võsa puhul ligikaudu 1,5 kordne.  

 

 

3.5. Maaparanduse osatähtsuse mõju võsastumisele 

Tehtud maaparandustööde järgi jagunevad Tartumaa põllumassiivid laias laastus kaheks: 

põllumassiivid, kus ei ole üldse maaparandustöid tehtud ning põllumassiivid, millel on kogu 
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ulatuses maaparandustöid tehtud (joonis 3.13). Keskmine põllumassiivide maaparandusega 

ala osatähtsus on 36,4%, mediaansuurus aga 0%.  

 

Põllumassiivi 

maaparandusega ala 

osatähtsust iseloomustav 

kirjeldav statistika 

keskmine 36,385 

standardviga 0,504 

mediaan 0,000 

standardhälve 44,956 

miinimum 0,000 

maksimum 100,000 

 

Joonis 3.13. Põllumassiivide maaparandusega ala osatähtsust iseloomustav kirjeldav 

statistika (vasakul) ja nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal) 

Histogrammi (joonis 3.13) alusel jagati maaparandustöödega ala osatähtsus Tartumaa 

põllumassiividel kaheksasse gruppi (tabel 3.5). Esimesse gruppi kuuluvad põllumassiivid, 

millel ei ole üldse maaparandustöid tehtud; teises grupis on maaparandustöid tehtud kuni 

10% ulatuses; kolmandas grupis 10-30% ulatuses; neljandas grupis 30-50% ulatuses; 

viiendas grupis 50-70% ulatuses; kuuendas grupis 70-90% ulatuses, seitsmendas grupis 90-

99% ulatuses ning kaheksandas grupis kogu põllumassiivi ulatuses. Seejuures loetakse 3.-8. 

grupini vahemiku väiksem arv gruppi kaasaarvatuks. Kõige enam on põllumassiive 

maaparanduseta põllumassiivide grupis (4286 põllumassiivi) ning kõige vähem 10-30% 

ulatuses maaparandusega põllumassiividel (164 põllumassiivi).  
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Tabel 3.5. Võsa protsent gruppides, mis iseloomustavad põllumassiivide maaparandusega 

ala osatähtsust 

Põllumassiivide 

maaparanduse 

osatähtsusegruppe 

iseloomustavad tunnused 

Põllumassiivide konarlikkuse grupid 

0 0-10 10-30 30-50 50-70 70-90 90-99 100 

põllumassiivide arv 4286 332 164 202 183 471 1033 1281 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
22,866 17,501 15,126 12,407 12,833 10,181 10,141 15,943 

standardviga (SE) 0,315 0,978 1,421 1,068 1,275 0,610 0,461 0,551 

keskmine 1,5 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
6,652 5,070 4,513 3,232 3,657 2,853 3,142 4,621 

standardviga (SE) 0,146 0,429 0,716 0,431 0,471 0,258 0,202 0,226 

 

Karp-vurrude graafikult selgub, et maaparandustöödeta põllumassiivid on võsastunud 

keskmiselt 22,9±0,3% ulatuses ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,6 

protsendipunkti võrra (joonis 3.14). Kuni 10 % ulatuses maaparandusega põllumassiivid on 

võsastunud keskmiselt 17,5% pindalast ning grupi usalduspiirid erinevad keskmisest 2 

protsendipunkti võrra. 10-30% ulatuses maaparandustöid tehtud põllumassiividel on võsa 

keskmiselt 15,1±1,4% pindalast; 30-50% ulatuses 12,4% pindalast; 50-70% ulatuses 12,8% 

pindalast ning nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 2,1-2,9 

protsendipunkti võrra. 70-90% ulatuses maaparandustöid tehtud põllumassiivide 

võsastumise osatähtsus on keskmiselt 10,2% pindalast ning 90-99% ulatuses 10,1% 

pindalast. Nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,8-1,1 

protsendipunkti võrra. Neil põllumassiividel, kus oli parandusteid tehtud 99-100% ulatuses, 

on võsastunud keskmiselt 15,9% pindalast ning grupi usalduspiirid erinevad keskmisest 

ligikaudu 1,1 protsendipunkti võrra. 
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Joonis 3.14. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis iseloomustavad 

põllumassiivide maaparandusega ala osatähtsust  

1,5 meetri kõrguse ja kõrgema võsastunud ala osatähtsuse maaparandustöödeta 

põllumassiividel on keskmiselt 0,7±0,1% pindalast ning selle usalduspiirid erinevad 

keskmisest ligikaudu 0,3 protsendipunkti võrra (joonis 3.15). Kuni 10% ulatuses parandatud 

põllumassiividel on võsa keskmiselt 5,1% pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest 

ligikaudu 0,8 protsendipunkti võrra. 10-30% ulatuses parandustöid tehtud põllumassiividel 

on võsa keskmiselt 4,5±0,7% pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest ±1,4 

protsendipunkti. Põllumassiividel, kus on maaparandustöid tehtud 30-50% ulatuses, on 

võsastunud keskmiselt 3,2% pindalast; 50-70% ulatuses 3,7% ning nende gruppide 

usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,8-1 protsendipunkti võrra. Põllumassiividel, 

kus parandustöid on tehtud 70-90% ulatuses, on võsa keskmiselt 2,9% pindalast, 90-99% 

ulatuses, on võsa keskmiselt 3,1% pindalast ning 99-100% ulatuses 4,6% põllumassiivi 

pindalast. Viimase kolme grupi usalduspiirid erinevad keskmisest võsa osatähtsusest 

ligikaudu 0,4 protsendipunkti võrra. 
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Joonis 3.15. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis 

iseloomustavad põllumassiivide maaparandusega ala osatähtsust 

Mõlema kõrgusega võsa grupi puhul on märgata suuremaid standardvea ja usalduspiiride 

varieeruvusi 0-70% ulatuses parandustöid tehtud põllumassiivide gruppide puhul. 1,5 

meetrist ja kõrgemat võsa on gruppides 3,3-3,9 korda vähem kui 1,0 meetrist ja kõrgemat 

võsa. Ühest meetrist kõrgema võsa puhul erinevad maaparanduse gruppide väikseim ja 

suurim keskmine võsastunud ala osatähtsus 2,3 korda ning 1,5 meetrist kõrgema võsa puhul 

2,1 korda.  

 

 

3.6. Põllumassiivi kaugus Tartust ja selle mõju võsastumisele 

Tartumaa põllumassiivide keskmine kaugus Tartu linnast on 18,1 kilomeetrit, 

mediaankaugus 16,9 kilomeetrit (joonis 3.16). Kõige kaugem põllumassiiv asub Tartust 42,9 

km kaugusel. Lähimad põllumassiivid asuvad Tartu piiril.  
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Põllumassiivide kaugust 

Tartust (km) 

iseloomustav kirjeldav 

statistika 

keskmine 18,095 

standardviga 0,114 

mediaan 16,858 

standardhälve 10,160 

miinimum 0,000 

maksimum 42,876 

 

 

Joonis 3.16. Põllumassiivide kaugust Tartu linnast iseloomustav kirjeldav statistika 

(vasakul) ja nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal) 

Põllumassiivid jagati histogrammi (joonis 3.16) alusel kaheksasse gruppi: esimeses grupis 

on põllumassiivid, mis asuvad Tartust kuni 5 kilomeetri kaugusel; teises grupis on 

põllumassiivid 5-10 km kaugusel; kolmandas grupis 10-15 km kaugusel; neljandas grupis 

15-20 km kaugusel; viiendas grupis 20-25 km kaugusel; kuuendas grupis 25-30 km 

kaugusel; seitsmendas grupis 30-35 km kaugusel ning kaheksandas grupis 35 ja enama 

kilomeetri kaugusel (tabel 3.6). Seejuures loetakse grupi väiksem kaugus hulka kaasa 

arvatuks. Enim põllumassiive on 15-20 km kaugusel Tartust. Kõige vähem on põllumassiive 

35 kilomeetrist kaugemal.  

Tabel 3.6. Võsa protsent gruppides, mis iseloomustavad põllumassiivi kaugust Tartu 

linnast 

Põllumassiivide 

kauguste Tartuni gruppe 

iseloomustavad tunnused 

Põllumassiivide kauguse Tartuni grupid (km) 

…5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-… 

põllumassiivide arv 729 1158 1517 1531 998 635 857 527 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
13,364 13,734 14,624 18,232 21,251 22,923 24,555 27,120 

standardviga (SE) 0,568 0,491 0,404 0,474 0,657 0,964 0,765 1,065 

keskmine 1,5 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
3,278 4,129 4,338 5,331 6,203 6,966 6,788 8,385 

standardviga (SE) 0,236 0,218 0,183 0,197 0,284 0,436 0,365 0,509 

 

Karp-vurrude graafikul tuleb välja, et ühe meetri kõrguse ja kõrgema võsa osatähtsus Tartust 

5 kilomeetri kaugusel on keskmiselt 13,4% põllumassiivi pindalast, 5-10 kilomeetri 
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kaugusel 13,7% pindalast (joonis 3.17). 10-15 kilomeetri kaugusel Tartust on keskmiselt 

võsastunud 14,6±0,4% põllumassiivi pindalast ning 15-20 km kaugusel 18,2% pindalast. 

Nelja esimese grupi usalduspiirid erinevad keskmisest võsa osatähtsusest ligikaudu 0,8-1,2 

protsendipunkti võrra. Tartust 20-25 km kaugusel on põllumassiividel pindala keskmiselt 

21,3% pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,4 protsendipunkti võrra. 

25-30 km kaugusel Tartust on põllumassiividel võsa keskmiselt 22,9% pindalast; 30-35 km 

kaugusel 24,6% pindalast ning gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,3-2 

protsendipunkti võrra. Tartust kaugemal kui 35 km on võsastunud keskmiselt 27,12±1,1% 

põllumassiivi pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest 2 protsendipunkti võrra.  

 

Joonis 3.17. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis iseloomustavad 

põllumassiivide kaugust Tartu linnast 

1,5 meetri kõrguse ja kõrgema võsa osatähtsus on Tartust kuni 5 kilomeetri kaugusel 

asuvatel põllumassiividel keskmiselt 3,3±0,2% põllumassiivi pindalast; 5-10 km kaugusel 

4,1±0,2% pindalast; 10-15 km kaugusel 4,3±0,2% pindalast ning 15-20 km kaugusel 

5,3±0,2% pindalast (joonis 3.18). Nende nelja grupi usalduspiirid erinevad keskmisest võsa 

osatähtsusest ligikaudu 0,3-0,5 protsendipunkti võrra. Tartust 20-25 km kaugusel on võsa 

osatähtsus keskmiselt 6,2% pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest 0,6 

protsendipunkti võrra. Tartu linnast 25-30 km kaugusel on võsastunud keskmiselt 7% 

põllumassiivi pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,8 protsendipunkti 

võrra. Tartust 30-35 km kaugusel on põllumassiividel võsa keskmiselt 6,8% pindalast ning 

usalduspiirid erinevad keskmisest 0,7 protsendipunkti võrra. Kaugemal kui 35 km on 
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võsastunud keskmiselt 8,4±0,5% põllumassiivi pindalast ja usalduspiirid erinevad 

keskmisest 1 protsendipunkti võrra.   

 

Joonis 3.18. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis 

iseloomustavad põllumassiivide kaugust Tartu linnast 

1,5 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa on gruppides 3,2-4,1 korda vähem kui 1,0 meetrist ja 

kõrgemat võsa. 1,0 meetrist kõrgema võsa puhul erinevad Tartu kauguse gruppide väikseim 

ja suurim keskmine võsastunud ala osatähtsus 2 korda ning 1,5 meetrist kõrgema võsa puhul 

2,6 korda.  

 

 

3.7. Põllumassiivi kaugus asulast ja selle mõju võsastumisele 

Tartumaa põllumassiivide keskmine kaugus lähima asulani on 10,18 kilomeetrit, 

mediaankaugus 10,04 kilomeetrit (joonis 3.19). Asulaks loetakse seejuures kõiki Tartumaa 

ja selle lähiümbruse linnu ja aleveid. Asulatele kõige lähemad põllumassiivid asuvad täpselt 

asula piiril. Asulast kõige kaugem põllumassiiv asub 31,30 km kaugusel. Enamik 

põllumassiividest asub asulale lähemal kui 18 kilomeetrit. 
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Põllumassiivide kaugust 

lähimast asulast (km) 

iseloomustav kirjeldav 

statistika 

keskmine 10,182 

standardviga 0,064 

mediaan 10,036 

standardhälve 5,745 

miinimum 0,000 

maksimum 31,267 

 

 

Joonis 3.19. Põllumassiivide kaugust lähimast asulast iseloomustav kirjeldav statistika 

(vasakul) ja nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal) 

Põllumassiivid jagati histogrammi (joonis 3.4.1) alusel seitsmesse asula kaugust 

iseloomustavasse gruppi. esimeses grupis on põllumassiivid, mis paiknevad asulale lähemal 

kui 3 kilomeetrit. teises grupis on põllumassiivid, mis asuvad 3-6 km kaugusel, kolmandas 

grupis 6-9 km kaugusel, neljandas grupis 9-12 km kaugusel, viiendas grupis 12-15 km 

kaugusel, kuuendas grupis 15-20 km kaugusel ning seitsmendas grupis enam kui 20 km 

kaugusel asulast (tabel 3.4.1). Seejuures loetakse gruppide vahemike väiksem arv gruppi 

kaasaarvatuks. Kõige enam asub põllumassiive asulast 9-12 km kaugusel (1596 massiivi) 

ning kõige vähem kaugemal kui 20 km (312 massiivi).   

Tabel 3.7. Võsa protsent gruppides, mis iseloomustavad põllumassiivide kaugust asulatest  

Põllumassiivide 

kaugusi asulateni 

gruppe iseloomustavad 

tunnused 

Põllumassiivide kauguse asulani grupid (km) 

…3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-20 20-… 

põllumassiivide arv 911 1164 1379 1596 1290 1300 312 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
17,632 17,562 15,534 15,792 17,933 22,748 35,277 

standardviga (SE) 0,610 0,565 0,470 0,427 0,521 0,629 1,512 

keskmine 1,5 m 

kõrgema võsa 

osatähtsus (%) 

4,758 4,739 4,525 4,867 5,126 6,683 11,556 

standardviga (SE) 0,278 0,241 0,198 0,197 0,230 0,263 0,819 
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Ühe meetri kõrguse ja kõrgema taimkatte ja asula kauguse vahelise karp-vurrude 

diagrammilt selgub, et asulast kuni 3 km kaugusel asuvad põllumassiivid on keskmiselt 

võsastunud 17,6% ulatuses, 3-6 km kaugusel asuvad põllumassiivid 17,56% ulatuses (joonis 

3.20). Asulast 6-9 km kaugusel asuvad põllumassiivid on võsastunud keskmiselt 15,5% 

ulatuses, 9-12 km kaugusel asuvad põllumassiivid 15,8±0,4% ulatuses. Asulast 12-15 km 

kaugusel paiknevatel põllumassiividel on võsa keskmiselt 17,9% põllumassiivi pindalast, 

15-20 km kaugusel 22,7% pindalast. Nende kuue grupi usalduspiirid erinevad keskmisest 

võsa osatähtsusest ligikaudu 0,8-1,1 protsendipunkti võrra. Asulast 20 km kaugusel ja 

kaugemal paiknevatel põllumassiividel on võsa keskmiselt 35±1,5% pindalast ning 

usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 3 protsendipunkti võrra.  

 

Joonis 3.20. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis iseloomustava 

põllumassiivide kaugust asulast 

Karp-vurrude diagrammil, mis kirjeldab 1,5 meetri ja kõrgema taimkatte osatähtsuse seost 

põllumassiivi kaugusega asulast, on asulast kuni 3 km kaugusel paiknevate põllumassiivide 

keskmine võsastunud ala osatähtsus on 4,8% põllumassiivi pindalast (joonis 3.21). 3-6 km 

kaugusel on võsa keskmiselt 4,7% põllumassiivi pindalast; 6-9 km kaugusel 4,5%; 9-12 km 

kaugusel 4,9±0,2% ning 12-15 km kaugusel 5,1% põllumassiivi pindalast. 15-20 km 

kaugusel asulast on põllumassiivide keskmine võsastunud ala osatähtsus 6,7%. Kuue 

esimese grupi usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,4-0,6 protsendipunkti võrra. 

Asulast kaugemal kui 20 km on võsa keskmiselt 11,6±0,8% pindalast ning usalduspiirid 

erinevad keskmisest ligikaudu 1,6 protsendipunkti võrra. 
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Joonis 3.21. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis iseloomustavad 

põllumassiivide kaugust asulast 

1,5 meetrist ja kõrgemat võsa on gruppides 3,1-3,7 korda vähem kui 1,0 meetrist ja kõrgemat 

võsa. 1,0 meetrist kõrgema võsa puhul erinevad maaparanduse gruppide väikseim ja suurim 

keskmine võsastunud ala osatähtsus 2,3 korda ning 1,5 meetrist kõrgema võsa puhul 2,6 

korda.  

 

 

3.8. Põllumassiivi kaugus teest ja selle mõju võsastumisele 

Tartumaa põllumassiivid asuvad lähimast teest keskmiselt 329 meetri kaugusel, 

mediaankaugus on 58 meetrit (joonis 3.22). Teedena arvestatakse kõiki teid, mis avaldati 

ETAK-i 2016. aasta andmetes pindobjektidena. Enam kui pooled põllumassiividest asuvad 

teele lähemal kui 92 meetrit. Kõige lähimad põllumassiivid asuvad teede kõrval ning kõige 

kaugem põllumassiiv asub lähimast teest 7 km kaugusel.   



47 

 

 

Põllumassiivi kaugust teest 

(m) iseloomustav kirjeldav 

statistika 

keskmine 328,622 

standardviga 5,864 

mediaan 58,243 

standardhälve 522,916 

miinimum 0,000 

maksimum 7204,538 

 

 

Joonis 3.22. Põllumassiivide kaugust lähimast teest iseloomustav kirjeldav statistika 

(vasakul) ja nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal)  

Histogrammi (joonis 3.22) alusel jagati põllumassiivid tee kauguse alusel seitsmesse gruppi 

(tabel 3.8). Esimeses grupis on põllumassiivid, mis asuvad lähimast teest kuni 50 meetri 

kaugusel, teises grupis 50-200 meetri kaugusel, kolmandas grupis 200-400 meetri kaugusel, 

neljandas grupis 400-600 meetri kaugusel, viiendas grupis 600-800 meetri kaugusel, 

kuuendas grupis 800-1500 meetri kaugusel ning seitsmendas grupis kaugemal kui 1500 

meetrit. Seejuures loetakse grupi vahemiku väiksem arv gruppi kaasaarvatuks. Kõige vähem 

(336) on põllumassiive grupis, kus kaugus teest on suurem kui 1500 meetrit. Kõige enam 

(3907) on põllumassiive, mis asuvad teest kuni 50 meetri kaugusel.  

Tabel 3.8. Võsa osatähtsus gruppides, mis iseloomustavad põllumassiivide kaugust teedest 

Põllumassiivide tee 

kauguste gruppe 

iseloomustavad 

tunnused 

Põllumassiivide kauguse teeni grupid (m) 

...50 50-200 200-400 400-600 600-800 
800-

1500 
1500-… 

põllumassiivide arv 3907 893 866 608 534 808 336 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
15,346 20,624 20,553 21,226 21,299 22,800 23,718 

standardviga (SE) 0,282 0,667 0,689 0,891 0,915 0,755 1,313 

keskmine 1,5 m 

kõrgema võsa 

osatähtsus (%) 

4,061 6,193 6,210 6,473 6,933 7,050 7,910 

standardviga (SE) 0,120 0,312 0,308 0,396 0,408 0,343 0,574 
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Karp-vurrude graafikult selgub, et teest kuni 50 meetri kaugusel olevatel põllumassiividel 

keskmiselt 15,3±0,3% ulatuses ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,5 

protsendipunkti võrra (jooni 3.23). Teest 50-200 meetri kaugusel asuvatel põllumassiividel 

on keskmiselt 20,6% ulatuses võsa; 200-400 meetri kaugusel asuvatel põllumassiividel 

20,6% ulatuses võsa ning nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,4 

protsendipunkti võrra. Teest 400-600 meetri kaugusel asuvatel põllumassiividel on võsa 

keskmiselt 21,2% ulatuses; 600-800 meetri kaugusel asuvatel põllumassiividel 21,3% 

ulatuses ning nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,8 

protsendipunkti võrra. Teest 800-1500 meetri kaugusel asuvatel põllumassiividel  on võsa 

keskmiselt 22,8% ulatuses pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,6 

protsendipunkti võrra. Teest kaugemal kui 1500 meetrit asuvatel põllumassiividel on 

23,7±1,3% ulatuses võsa ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 2,6 

protsendipunkti ulatuses. 

 

Joonis 3.23. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis iseloomustavad 

põllumassiivide kaugust teest  

1,5 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa leidub keskmiselt 4±0,1% teedele lähemal kui 50 meetrit 

asuvate põllumassiivide pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,2 

protsendipunkti võrra (joonis 3.24). Põllumassiividel, mille kaugus teedest on 50-200 

meetrit, leidub võsa keskmiselt 6,2% põllumassiivi pindalast; 200-400 meetri kaugusel 

asuvatel 6,2% ulatuses ning nende gruppide usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,6 

protsendipunkti ulatuses. Teest 400-600 meetri kaugusel on võsa keskmiselt 6,5% ulatuses, 
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600-800 meetri kaugusel 6,9% ulatuses ning nende gruppide usalduspiirid erinevad 

keskmisest ligikaudu 0,8 protsendipunkti võrra. Teest 800-1500 meetri kaugusel asuvatel 

põllumassiividel on võsa 7% ulatuses ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,6 

protsendipunkti ulatuses. Teest kaugemal kui 1500 meetrit on võsa 7,9±0,6% ulatuses 

põllumassiivi pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest 1,1 protsendipunkti võrra. 

 

Joonis 3.24. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis 

iseloomustavad põllumassiivide kaugust teest 

1,5 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa on gruppides 2,9-3,8 korda vähem kui 1,0 meetrist ja 

kõrgemat võsa. 1,0 meetrist kõrgema võsa puhul erinevad teede kauguse gruppide väikseim 

ja suurim keskmine võsastunud ala osatähtsus 1,5 korda ning 1,5 meetrist kõrgema võsa 

puhul 1,9 korda.  

 

 

3.9. Põllumassiivi kaugus naaberpõllumassiivist ja selle mõju 

võsastumisele 

Tartumaa põllumassiivid asuvad naaberpõllumassiivist keskmiselt 19,8 meetri kaugusel, 

mediaankaugus on 6,0 meetrit (joonis 3.25). Rohkem kui pooled põllumassiivid asuvad 

naabrist kuni 14,0 meetri kaugusel. Kõige pikem vahemaa lähimate naaberpõllumassiivide 

vahel on 3,6 km.  
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Põllumassiivide kaugust 

lähimast naabrist (m) 

iseloomustav kirjeldav 

statistika 

keskmine 19,802 

standardviga 0,912 

mediaan 6,000 

standardhälve 81,348 

miinimum 0,000 

maksimum 3607,926 

 

 

Joonis 3.25. Põllumassiivide kaugust lähimast naaberpõllumassiivist iseloomustav 

kirjeldav statistika (vasakul) ja nende jaotust iseloomustav histogramm (paremal) 

Histogrammi (joonis 3.25) alusel jaotati naaberpõllumassiivide kaugused kaheksasse gruppi 

(tabel 3.9). Esimeses grupis on põllumassiivid, mis asuvad naabrile lähemal kui 5 meetrit; 

teises grupis on põllumassiivid, mille kaugus naabris on 5-10 meetrit; kolmandas grupis 10-

30 meetrit; neljandas grupis 30-50 meetrit; viiendas grupis 50-100 meetrit, kuuendas grupis 

100-200 meetrit, seitsmendas grupis 200-500 meetrit ja kaheksandas grupis enam kui 500 

meetrit (tabel 3.5.1). Kõige rohkem (3152) on põllumassiive, mis asuvad 

naaberpõllumassiivist 5-10 meetri kaugusel, kõige vähem (31) on põllumassiive, mis asuvad 

kaugemal kui 500 meetrit.  

Tabel 3.9. Võsa protsent gruppides, mis iseloomustavad põllumassiivide kaugust 

naaberpõllumassiivist 

Põllumassiivide naabrite 

kauguste gruppe 

iseloomustavad tunnused 

Põllumassiivide kaugus lähimast naaberpõllumassiivist (m) 

…5 5-10 10-30 30-50 50-100 
100-

200 

200-

500 
500-… 

põllumassiivide arv 3053 3152 792 375 300 171 78 31 

keskmine 1 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
16,177 15,412 26,774 27,492 30,116 28,844 32,329 28,088 

standardviga (SE) 0,340 0,310 0,780 1,149 1,270 1,697 2,760 4,601 

keskmine 1,5 m kõrgema 

võsa osatähtsus (%) 
4,617 4,309 8,137 8,290 9,065 9,678 10,997 9,704 

standardviga (SE) 0,151 0,125 0,385 0,538 0,626 0,869 1,580 1,992 
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Naabrist kuni 5 meetri kaugusel asuvatel põllumassiividel on 1,5 meetri kõrgust ja kõrgemat 

võsa keskmiselt 16,2±0,3% ulatuses ning 5-10 km kaugusel asuvatel põllumassiividel 

15,4±0,3% ulatuses (joonis 3.26). Kahe grupi usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 

0,6 protsendipunkti võrra. Põllumassiividel, mis asuvad naabrist 10-30 meetri kaugusel, on 

võsa keskmiselt 26,8% ulatuses ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,5 

protsendipunkti võrra. Naabrist 30-50 meetri kaugusel asuval põllumassiivil on võsa 27,5% 

ulatuses, 50-100 meetri kaugusel 30,1±1,3% ulatuses ning gruppide usalduspiirid erinevad 

keskmisest ligikaudu 2,2 protsendipunkti ulatuses. Naabrist 100-200 meetri kaugusel on 

võsa 28,8% ulatuses ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 3,3 protsendipunkti 

võrra. Naabrist 200-500 meetri kaugusel on võsa 32,3% ulatuses ja usalduspiirid erinevad 

keskmisest 5,7 protsendipunkti võrra ning kaugemal kui 500 meetrit on võsa 28,1±4,6% 

ulatuses ja usalduspiirid erinevad keskmisest 9,8 protsendipunkti ulatuses.  

 

Joonis 3.26. Võsa (1 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus gruppides, mis iseloomustavad 

põllumassiivide kaugust naaberpõllumassiivist 

Naabrist kuni 5 meetri kaugusel asuvad põllumassiivid on 1,5 meetri kõrguse ja kõrgema 

võsaga kaetud keskmiselt 4,6±0,2% ulatuses, 5-10 meetri kaugusel 4,3±0,1% ulatuses 

(joonis 3.27). Kahe grupi usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 0,4 protsendipunkti 

võrra. Põllumassiividel, mis asuvad naabrist 10-30 meetri kaugusel, on võsastunud 

keskmiselt 8,1% pindalast ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1 

protsendipunkti võrra. 30-50 meetri kaugusel on võsa keskmiselt 8,3% ulatuses; 50-100 

meetri kaugusel keskmiselt 9,1% põllumassiivi pindalast ning usalduspiirid erinevad 
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keskmiselt 1,2 ja 1,3 protsendipunkti võrra. Naabrist 100-200 meetri kaugusel on võsa 

keskmiselt 9,7% ulatuses ning usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,8 

protsendipunkti võrra. Naabrist 200-500 meetri kaugusel on võsastunud keskmiselt 11% 

põllumassiivi pindalast ja kaugemal kui 500 meetrit 9,7±2% põllumassiivi pindalast. 

Viimases kahes grupis erinevad usalduspiirid keskmisest ligikaudu 3,1 ja 4 protsendipunkti 

võrra. 

  

Joonis 3.27. Võsa (1,5 meetrist kõrgem taimkate) osatähtsus erinevates Tartu maakonna 

põllumajandusmassiivide naabri kauguse gruppides 

1,5 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa on naabri kauguse gruppides 2,8-3,6 korda vähem kui 

1,0 meetri kõrgust ja kõrgemat võsa. 1,0 meetrist kõrgema võsa puhul erinevad naabri 

kauguse gruppide väikseim ja suurim keskmine võsastunud ala osatähtsus 2,1 korda ning 1,5 

meetrist kõrgema võsa puhul 2,6 korda.  
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4. ARUTELU 

Põllumassiividel on 1,0 meetrist kõrgemat taimkatet keskmiselt 3,4 korda rohkem kui 1,5 

meetrist kõrgemat taimkatet. Mõlema puhul on võsastunud ala osatähtsuse ja põllumassiivi 

ruumiliste omaduste vahelised seosed sarnase trendiga. Seetõttu kirjeldatakse arutelu osas 

ainult ühe meetri kõrguse ja kõrgema võsa osatähtsuse seoseid põllumassiivi ruumiliste 

omadustega. 

Põllumassiivide pindala mõju maade hülgamisele on oma töös välja toonud Abolina ja 

Luzadis (2015). Nende töös selgus, et Lätis hüljatakse enim põllumassiive pindalaga 5-10 

hektarit ning kõige vähem pindalaga üle 20 hektari. Maasikamäe ja Mandel (2015) leidsid, 

et 15-s Eesti omavalitsuses ei olnud pindala ja võsastumise vahel selget seost. Magistritöös 

selgus, et Tartumaa põllumassiividel kehtib lineaarne seos: mida suurem on põllumassiivi 

pindala, seda väiksem on selle võsastunud ala osatähtsus. Suurimate (üle 20 ha) 

põllumassiivide keskmine võsastunud ala osatähtsus on 6,6±0,3% ning kõige väiksemate 

põllumassiivide (0,1-0,5 ha) võsastunud ala osatähtsus 28,5±0,5% pindalast. Gruppide 

usalduspiirid erinevad keskmisest ligikaudu 1,0 protsendipunkti võrra. Pindala mõju 

võsastumisele võib tuleneda maa kasutajast: suuremaid põllumassiive kasutavad ettevõtjad, 

samas kui väikesed kuuluvad eraomandisse. Kuna eraomanikel ei pruugi põhitegevuse 

kõrvalt maaharimisega tegelemise soovi olla, hüljatakse väiksemad põllumassiivid suurema 

tõenäosusega. Samuti võib väiksema pindalaga põllumassiivide hülgamine tuleneda 

põlluharimisel kasutatavast tehnikast, millega on võimalik tegutseda suuremal 

põllumassiivil. Lisaks on lihtsam hallata ühes piirkonnas paiknevat suuremat põllumassiivi 

kui erinevates kohtades asuvaid väikeseid.  

Põllumassiivide madala mullaviljakuse mõju maade hülgamisele on välja toonud Benayas 

ja teised (2007) ning Abolina ja Luzadis (2015). Magistritöös selgus, et boniteet mõjutab 

põllumassiivide võsastumist nii-öelda lävendipõhiselt. Kui põllumassiivi boniteet on alla 43 

punkti, siis kehtib seos, et mida väiksem on boniteet, seda suurem on põllumassiivi 

võsastunud ala osatähtsus. Boniteediga alla 35 leidus ühest meetrist kõrgemat taimkatet 

keskmiselt 30,1±0,8% põllumassiivi pindalast. Kui põllumassiivi boniteet on üle 43, siis 

püsib võsastunud ala osatähtsus keskmiselt 13-16% vahel. Boniteedi usalduspiirid erinevad 

keskmisest 0,8-1,6 protsendipunkti võrra. Seega võib väita, et boniteet mõjutab võsastumist 
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nii, et madala boniteediga põllud jäetakse suurema tõenäosusega maha ning 43 

boniteedipunktist kõrgema viljakusega põllud on kasutuses. Seos võib tuleneda sellest, et 

põllud, mille boniteet on üle 43, on piisavalt viljakad, et põllukultuuride kasvatamine neil 

ära tasuks ning seetõttu ei jäeta selliseid põldusid maha. Kui põllumassiivi keskmine boniteet 

on madalam kui 43, siis ületaksid saagikuse parandamiseks tehtavad kulud saadavat tulu. 

Seetõttu jäetakse sellised põllud maha seda suurema tõenäosusega, mida väiksem on mulla 

viljakus. Tartumaa põllumassiivide keskmine boniteet on 44 punkti, seega võib öelda, et 

maakonna keskmisest madalama boniteediga põllumassiivid hüljatakse suurema 

tõenäosusega.  

Mandel ja Maasikamäe (2015) leidsid Eesti 15 testpiirkonna alusel, et põllumassiivi 

kompaktsus mõjutab põllumajandusmaade võsastumist. Nende töös tuli välja, et mida 

ebakompaktsema kujuga on põllumassiiv, seda enam on sellel võsa. Magistritöö tulemusel 

saadi vastupidine seos: mida väiksem on põllumassiivi kompaktsuskoefitsient, seda 

võsastunum see on. Põllumassiividel kompaktsusega alla ühe on võsa keskmiselt 22,9±1,2% 

ulatuses ning kompaktsusega üle kahe on võsa keskmiselt 14,6±0,6% ulatuses. Usalduspiirid 

erinevad ühest meetrist kõrgema võsa puhul keskmisest 0,4-2 protsendipunkti võrra. 

Kompaktsuse mõju võsastumisele võib olla põhjendatav eeltoodud pindala ja võsa 

osatähtsuse seosega, et mida suurem on maatükk, seda vähem on sellel võsa. Suurema 

pindalaga maatükid võivad olla kehvema kompaktsusega. Järelikult on Tartumaal põllu 

kompaktsest kujust olulisem selle suurus. Boniteedi graafikute juures tuleks arvestada, et 

esimese grupi usalduspiirid on peaaegu kaks korda laiema ulatusega kui teiste gruppide 

usalduspiirid. Põhjus võib olla selles, et gruppi kuuluvad nii sellised põllud, mida on nende 

kompaktse kuju tõttu mugav harida kui ka sellised põllud, mis on küll pisikesed ja 

kompaktsed, aga tulenevalt väikesest pindalast neid ei harita.  

Abolina ja Luzadis (2015) kirjutasid, et konarlikke põllumassiive jäetakse enam maha kui 

tasase pinnaga põllumassiive. Magistritöös ilmnes, et Tartumaal ei ole konarlikkuse ja 

võsastumise seos väga selge. Graafikult selgub, et põllumassiividel, mille konarlikkus on 

suurem kui 1,2 on rohkem võsa kui väiksema konarlikkusega põllumassiividel. Ühest 

meetrist kõrgemat võsa on sellistel põllumassiividel keskmiselt 18-25% ulatuses. Seos võib 

tuleneda sellest, et 1,2 ja suurema konarlikkusega põllumassiive on keerulisem harida kui 

tasasemaid põllumassiive. Seejuures on 1,2-st väiksem konarlikkus piisavalt tasane, et seda 

hoitakse suurema tõenäosusega põllumajanduslikus kasutuses. Lisaks selgub graafikutelt, et 
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põllumassiividel, mille konarlikkus on madalam kui 0,3, on samuti rohkem võsa. See grupp 

on väga laiade usalduspiiridega, nii et grupis võib võsa osatähtsust mõjutada mõni muu 

tegur. Üks võimalus on, et lisaks heade harimisvõimalustega põldudele kuuluvad sellesse 

gruppi ka liigniiskete alade tasased põllud, millel on oluliselt rohkem võsa. Selle väite 

tõestamiseks või ümberlükkamiseks tuleks teha edasisi uuringuid. Kokkuvõtlikult mõjutab 

konarlikkus võsastumist nendel põllumassiividel, kus konarlikkus on suurem kui 1,2. 

Selliste põllumassiivide puhul võib väita, et mida suurem on maapinna konarlikkus, seda 

rohkem on põllumassiivil võsa.  

Põllumassiivi maaparandusega ala osatähtsuse mõju iseloomustavalt graafikult selgub, et 

ilma maaparanduseta põllumassiivide võsastunud ala osatähtsus on suurem kui 

maaparandusega põllumassiivide võsa osatähtsus. Maaparanduseta põllumassiividel on võsa 

keskmiselt 22,9±0,3% ulatuses ning grupi usalduspiirid on võrreldes teiste gruppidega 

kitsad. Maaparanduse osatähtsuse ja võsastunud ala osatähtsuse vahel kehtib Tartumaa 

põllumassiivide puhul seos, et mida enam on põllul parandustöid tehtud, seda vähem on 

sellel võsa. Seos on põhjendatav sellega, et kui põllumassiivi parendamisse on investeeritud, 

siis seda maha ei jäeta. Erisuseks selle seose juures on 99-100% ulatuses maaparandusega 

põllumassiivid. Nende seas on ühest meetrist kõrgemat võsa keskmiselt 16% ulatuses. 

Samapalju võsa on keskmiselt ka põllumassiividel, mida on parandatud 10-30% ulatuses. 

Selline erisus võib tuleneda näiteks maaparandussüsteemide iganemisest, mille puhul ei ole 

omanik huvitatud ei selle renoveerimisest ega asendamisest, kuid see väide vajaks edasist 

uurimist. Üldiselt võib öelda, et mida suurem on maaparandusega ala osatähtsus 

põllumassiivil, seda vähem on sellel võsa.  

Linnade kauguse mõju põllumassiivide hülgamisele tõid oma uurimuses välja Benayas ja 

teised (2007), kes kirjutasid erinevate uuringute alusel, et maha jäetakse linnadest kaugel 

asuvaid põllumassiive. Ka magistritöös uuritud põllumassiivide võsastumist mõjutab kaugus 

Tartu linnast: kehtib lineaarne seos, et mida kaugemal põllumassiivid Tartust asuvad, seda 

enam on neil võsa. Eriti selgelt väljendub see seos kaugemal kui 15 kilomeetrit asuvatel 

põllumassiividel, millel on ühest meetrist kõrgemat võsa keskmiselt 18-28% ulatuses. 

Tartule lähemal kui 15 km asuvatel põllumassiividel on võsa keskmiselt 12-16% ulatuses. 

Usalduspiirid erinevad keskmisest 0,8-2,0 protsendipunkti võrra. Seos kaugusega Tartu 

linnast võib tuleneda ääremaastumise probleemidest. Inimressurss paikneb peamiselt Tartu 

ümbruses, aga Tartust kaugemal on elanikke vähem. Sellest tulenevalt on seal ka vähem 
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ettevõtlikke inimesi ning tööjõudu. Lisaks jäävad Tartust kaugemale Peipsiäärsed alad, kus 

on madala boniteediga mullad ning väike põllumajandusmaa osatähtsus, millest suur osa on 

söötis (Astover jt 2010).  

Põllumassiivi kaugus asulast mõjutab võsastumist lävendipõhiselt - kõige enam on võsa 15 

kilomeetrist kaugemal asuvatel põldudel. Keskmiselt on neil võsa 22-36% ulatuses ning võsa 

osatähtsus on seda suurem, mida kaugemal põllumassiiv asulast asub. Kõrgem võsastunud 

alade osatähtsus asulast kaugetel põllumassiividel võib tuleneda sellest, et neis piirkondades 

on vähem elanikke ning sellest tulenevalt ka vähem aktiivseid inimesi, kes 

põllumajandusega tegeleks. Lisaks suurenevad kaugemal asuvate põldude harimisega 

veokulud. Asulale lähemate põllumassiivide puhul on ühest meetrist kõrgemat võsa 

keskmiselt 14-19% ulatuses. 1,0 meetri kõrguse ja kõrgema võsa puhul eristub kõrgem võsa 

osatähtsus ka asulast kuni 6 km kaugusel asuvatel põllumassiividel, kuid 1,5 meetrist 

kõrgema võsa puhul sellist erisust välja ei tule. Asulate lähedal olev kõrgem võsastunud ala 

osatähtsus võib tuleneda sellest, et põllumajanduslikule maale plaanitakse tulevikus midagi 

ehitada ning seetõttu on peatunud ka põllumajanduslik tegevus. Üldiselt võib väita, et kaugus 

asulast mõjutab põllumassiivide võsastumist nende põldude puhul, mis asuvad asulast 

rohkem kui 15 km kaugusel.  

Mandel ja Maasikamäe leidsid oma uurimuses (2013), et põllumassiivide kaugus teest 

mõjutab põllumaa võsastumist. Enamikes 15-st uuritud omavalitsustes oli tee kauguse ja 

võsa osatähtsuse vahel positiivne korrelatsioon, mis tähendab, et mida kaugemal asub 

põllumassiiv teedest, seda enam on sellel võsa. Sama järeldus tuli välja ka magistritöö 

raames. Selgus, et kui põllumassiiv on teele lähemal kui 50 meetrit, siis on sellel oluliselt 

vähem võsa kui kaugemal asuvatel põldudel. Seega võib väita, et tee kaugus mõjutab 

põllumassiivi võsastumist lävendipõhiselt ning kui põllumassiiv asub teest kaugemal kui 50 

meetrit, siis hüljatakse see palju suurema tõenäosusega kui teele lähemal asuvad 

põllumassiivid. Teele lähedal olevate põllumassiivide võsastunud ala osatähtsus on 

15,3±0,3% (usalduspiirid erinevad keskmisest 0,5 protsendipunkti võrra). Põllumassiivid, 

mis asuvad teest kaugemal kui 50 meetrit on võsastunud keskmiselt 20-25% ulatuses 

(usalduspiirid erinevad keskmisest 1,4-2,6 protsendipunkti võrra). Seos võib tuleneda 

sellest, et suurpõllupidajad ei ole suurematest teedest kaugel asuvatest põldudest huvitatud, 

väikesed teed võivad olla suurte masinate vajadustele mittevastavad. Seetõttu on 

suurematest teedest kaugemal asuvatel põldudele raske ligi pääseda ja need hüljatakse. 
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Ka vahemaa lähima põllumassiivini mõjutab võsastumist lävendipõhiselt. Graafikutelt 

selgub, et kui põllumassiiv asub naabrile lähemal kui kümme meetrit, on see oluliselt vähem 

võsastunud kui kaugemal asuvad põllumassiivid. Kümnest meetrist lähemal asuvad 

põllumassiivid on võsastunud keskmiselt 14-17% ulatuses (usalduspiirid erinevad 

keskmisest 0,5 protsendipunkti võrra). Kui aga põllumassiiv asub naabrist kaugemal kui 

kümme meetrit, on sellel võsa keskmiselt 26-33% ulatuses (usalduspiirid erinevad 

keskmisest 1,4-2,6 protsendipunkti võrra). Seos tuleneb arvatavasti sellest, et lihtsam on 

harida lähestikku asuvaid põllumassiive ning optimeerida nii veokulusid. Mida kaugemal 

asub põllumassiiv ülejäänud põldudest, seda rohkem kulub aega ja majanduslikku ressurssi, 

et seda harida. Seega võsastuvad kaugemad üksikult asuvad põllumassiivid suurema 

tõenäosusega kui kõrvuti asuvad põllumassiivid. Kokkuvõtvalt võib väita, et naabrite 

lähedus mõjutab põllumassiivi võsastumist ning et naabritest kaugemal kui 10 meetrit 

asuvad põllumassiivid võsastuvad suurema tõenäosusega kui naabrite lähedal asuvad 

põllumassiivid.  

Töö hüpotees oli, et mida kehvemate ruumiliste omaduste ja kaugema asukohaga 

põllumassiiv on, seda suurem on selle võsastunud ala osatähtsus. Hüpotees pidas paika 

kaheksal juhul üheksast ning oodatud viisil mõjutasid võsastumist põllumassiivi pindala, 

boniteet, konarlikkus, tehtud maaparandustööde osatähtsus, kaugus Tartust, kaugus asulates, 

kaugus teedest ning kaugus naaberpõllumassiivist. Oodatule vastupidiselt mõjutas 

põllumassiivide võsastumist kompaktsus. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada põllumassiivide ruumiliste omaduste mõju 

põllumaade võsastumisele Tartu maakonnas. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti 

põllumassiivi võsastunud ala osatähtsuse seost  

• põllumassiivi pindalaga; 

• põllumassiivi kaalutud keskmise boniteediga; 

• põllumassiivi kompaktsusega; 

• põllumassiivi pinna keskmise konarlikkusega; 

• maaparandusega ala osatähtsusega põllumassiivi pindalast; 

• kaugusega Tartust;  

• kaugusega lähimast asulast (alev, linn); 

• kaugusega lähimast teest; 

• kaugusega lähimast naaberpõllumassiivist. 

Töö hüpotees oli, et mida kehvemate ruumiliste omaduste ja kaugema asukohaga 

põllumassiiv on, seda suurem on selle võsastunud ala osatähtsus. Selgus, et hüpotees pidas 

paika kaheksa ruumilise omaduse puhul üheksast. Oodatust erinevalt mõjutas 

põllumassiivide võsastumisest kompaktsus, mille puhul leidus rohkem võsa kompaktsema 

kujuga põllumassiividel.  

Põllumassiividel on 1,0 meetrist kõrgemat taimkatet keskmiselt 3,4 korda rohkem kui 1,5 

meetrist kõrgemat taimkatet. Mõlema puhul on võsastunud ala osatähtsuse ja põllumassiivi 

ruumiliste omaduste vahelised seosed sarnase trendiga. Lineaarne seos tekkis võsastunud ala 

osatähtsusel põllumassiivi pindala ja kaugusega Tartust. Mõne grupi erisusega oli võsa 

osatähtsusel lineaarne seos ka maaparanduse osatähtsuse ja tee kaugusega. Lävendipõhine 

seos, kus ruumiline omadus mõjutas võsastumist mingi väärtuseni või mingist väärtusest 

alates, tuli välja asula kauguse, boniteedi, naabri kauguse ja tee kauguse puhul. Selget seost 

ei olnud võsa osatähtsusel põllumassiivi kompaktsuse ja konarlikkusega.  

Põllumassiivi pindala mõjutab võsastumist nii, et mida suurem on põllumassiivi pindala, 

seda väiksem on selle võsastunud ala osatähtsus. Kaalutud keskmine boniteet mõjutab 

võsastumist lävendipõhiselt ehk kui boniteet on väiksem kui 43 punkti, siis kehtib seos, et 
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mida väiksem on boniteet, seda suurem on põllumassiivi võsastunud ala osatähtsus. Kui aga 

boniteet on 43 punktist suurem, siis jääb keskmine võsastunud ala osatähtsus peaaegu samale 

tasemele. Põllumassiivi kompaktsus mõjutab võsastumist nii, et mida kompaktsem on 

põllumassiiv, seda rohkem on sellel võsa. Konarlikkuse graafikult selgus, et kui konarlikkus 

on suurem kui 1,2, on põllumassiivil rohkem võsa. Madalala konarlikkusega põllumassiivide 

puhul selget seost välja ei tule. Maaparandusega ala osatähtsus põllumassiivi pindalast 

mõjutab võsastumist nii, et mida enam on parandustöid tehtud, seda vähem on põllumassiivil 

võsa. Erisuseks on grupp, kus parandustöid on tehtud 99-100% ulatuses ning selles grupis 

on võsa rohkem.  

Kaugus Tartust omab võsa osatähtsusele suurt mõju: mida kaugemal põllumassiiv asub, seda 

rohkem on sellel võsa. Eriti selgelt tuleb see seos välja Tartust enam kui 15 km kaugusel 

asuvate põllumassiivide puhul. Põllumassiivi kaugus asulast mõjutab võsastumist kõige 

enam 15 kilomeetrist kaugemal asuvaid põldusid. Mõju on lävendipõhine - kui põllumassiiv 

asub asulale lähemal kui 15 km, on võsa osatähtsus üsna samal tasemel. Kui põllumassiiv 

asub asulast kaugemal kui 15 km, kehtib seos, et mida kaugemal põllumassiiv asub, seda 

enam on see võsastunud. Ka kaugus teest mõjutab võsastumist lävendipõhiselt ning kui põld 

asub teele lähemal kui 50 meetrit, on sellel oluliselt vähem võsa kui kaugemal asuvatel 

põllumassiividel. Teest kaugemal kui 50 meetrit on põllumassiivil seda rohkem võsa, mida 

kaugemal see asub. Ka naaberpõllumassiivi kaugus mõjutab võsastumist lävendipõhiselt. 

Kui põllumassiiv asub naabrile lähemal kui 15 meetrit, on sellel oluliselt vähem võsa kui 

kaugemal asuvatel põllumassiividel.  

Töö tulemusena selgus, et Tartumaal mõjutavad põllumassiivide ruumilised omadused 

võsastumist. Teema edasiarendusena võiks uurida, kuidas mõjutavad töös käsitletud 

ruumilised omadused teiste Eesti maakondade võsastumist. Tartu maakonnas võiks uurida 

sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste tegurite mõju põllumassiivide võsastumisele. Lisaks tuli 

karp-vurrude graafikutelt välja seoseid, mis vajaksid edasist uurimist. Näiteks mis mõjutab 

põllumassiivide võsastumist, kui nende keskmine konarlikkus on väiksem kui 0,3 ning miks 

hüljatakse põllumassiive, millel on 99-100% ulatuses maaparandustöid tehtud. 
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ARABLE LAND CONVERSION INTO BRUSHWOOD IN 

TARTU COUNTY 

Summary 

Today, croplands and pastures are accounting for about 40% of the world’s land surface. 

World’s population is growing rapidly and more and more food is needed. Technological 

progress and introduction of fertilizers, pesticides and herbicides makes it possible to use 

arable land more and more intensively (Benayas et al. 2007). But besides land use 

intensification, the land abandonment has become an increasing problem (Beilin et al. 2014; 

Peterson, Aunap 1998).  

The aim of the Masters’s Thesis was to investigate the impact of arable land spatial 

characteristics on arable land shrub encroachment in Tartu county. Hypothesis was that 

arable land plot with poor spatial characteristics has more brushwood on it than land plot 

with good spatial characteristics. In this study, investigated spatial characteristics were: 

• the area of arable land plot; 

• weighted average soil site class (fertility characteristic) of arable land plot; 

• compactness of arable land plot; 

• average bumpiness of arable land plot; 

• the share of improved land from the area of arable land plot; 

• distance from Tartu;  

• distance from settlement (town or city); 

• distance from road; 

• distance from neighbouring arable land parcel. 

Data for the Master’s Thesis was calculated from different Land Board digital maps, and 

Estonian Topographic Database (2005 and 2016) vector data. Digital maps used were: Map 

of Counties, Estonian Canopy Height Model, Estonian Digital Evaluation Model, Estonian 

Soil Map, Estonian Land Improvement Map, Map of Settlements. Programs used for the data 

processing were: ArcMap 10.4, Quantum GIS, Statistica 13 and Microsoft Excel 2016.   
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Shrub encroachment was investigated on the basis of Land Board Canopy Height Model. 

The shrub was calculated in two groups: a green cover higher than 1.0 meter and a green 

cover higher than 1.5 meters. For every arable land parcel the descriptive characteristics 

were calculated from Land Board digital maps, using programs ArcMap and Quantum GIS. 

Calculated data was divided into 6-8 groups based on data histogram. For every group the 

average share of brushwood on the arable land plots was calculated in program Statistica by 

making box-whiskers graphs. Based on these graphs the associations between the share of 

the shrub encroachment on arable land and the arable land spatial characteristics were 

analysed.  

Results of the work showed that the associations between the arable land shrub 

encroachment and spatial characteristics are similar despite the chosen height of the green 

cover. The associations between the spatial characteristics and the share of the shrub 

encroachment was expressed as a linear, threshold-based or unclear relationship. The share 

of the shrub had linear relationship with the area of arable land parcel; with the distance from 

Tartu; with the share of improved land and with the distance from the road. The share of the 

shrub had threshold-based relationship with the distance from the settlement; with the quality 

rating of arable land; with the distance from the neighboring arable land parcel; with the 

distance from the road. The share of the shrub had an unclear relationships with the 

compactness and with the bumpiness.  

Masters’s Thesis gives an overview how the arable land parcel’s spatial characteristics are 

influencing shrub encroachment. One possibility for further development of the subject is to 

investigate how are the same spatial characteristics influencing arable land shrub 

encroachment in other Estonian county’s. The other possibility is to investigate other 

characteristics influence on arable land shrub encroachment in Tartu county.  
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