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Sissejuhatus

Põllumajandusmaastiku kasutamise intensiivistu-
mine on põhjustanud drastilise bioloogilise mitme-
kesisuse vähenemise ja pool-looduslike elupaikade 
kadumise (Butchart jt, 2010; Geiger jt, 2010). Oluli-
selt on suurenenud põldude pindala ja kasvanud 
erinevate agrokemikaalide kasutus. Põllumajanduse 
intensiivistumine on toonud kaasa elurikkuse ja 
põllumajandusmaastiku mitmekesisuse vähene-
mise, eriti just erinevate pool-looduslike alade ja 
koosluste kadumise tõttu (Benton jt, 2003; Geiger 
jt, 2010; Robinson ja Sutherland, 2002; Tscharntke 
jt, 2005). Pool-looduslike ja mitteharitavate alade 
kadumine lihtsustab radikaalselt maastikku ja 
vähendab ökosüsteemi funktsioneerimist, mille 
tõttu väheneb ka ökosüsteemi teenuste pakkumine 
(Cardinale jt, 2012). Põllumajanduse vaatevinklist 
on olulisemateks biootilisteks ökosüsteemi teenus-
teks tolmeldamine ja kahjuritõrje. Tolmeldamisest 
sõltub 1400 peamisest põllukultuurist koguni 80%. 
Näiteks rapsi saak ja ka kogutulu suurenes kuni 40% 
kui põldudel tegutses arvukalt tolmeldajaid, samas 
kui pestitsiidide kasutamine vähendas oluliselt nii 
tolmeldajate arvukust kui ka saagi suurust (Cata-
rino jt, 2019). Mitmekesiste õistaimedega rohuri-
bade lisamine nisupõllule vähendas viljakukkede 
poolt tehtavat kahju koguni 61%, kahjuri vastsete 
arvukus langes 40% jäädes allapoole majandusliku 
tõrjekriteeriumi lävendit ning seega vähendas pestit-
siidide kulu (Tschumi jt, 2016). Teisalt leitakse ka, et 
ökosüsteemi teenustele ei ole õiglane anda rahalist 
vääringut ja lisaks pole see praktikas kergesti teos-
tatav (Sall jt, 2012). 

Saamaks osa neist ökosüsteemiteenustest, mida 
pakuvad tolmeldajad ja röövtoidulised lülijalgsed 
tuleb neile tagada vajalik keskkond kogu elutsükli 
läbimiseks. Paljud lülijalgsed vajavad mitmekesist 
elupaika, sest eri kasvustaadiumitel võivad olla 
väga erinevad nõudmised/vajadused elupaigale. 
Nii näiteks vajavad tolmeldajad lisaks pesitsuspai-
kadele ka toidubaasi ja talvituskohti ning rööv-
toidulised putukad lisaks toiduallikale ka varje-, 
elu- ja talvituspaiku. Põllumajandusmaastik, kus 
domineerivad lühiajalised kultuurid ja puuduvad 
pool-looduslikud alad ei suuda toetada tootmist 
oluliste ökosüsteemiteenustega, sest pidev mulla-
harimine ja agrotehniliste tööde läbiviimine hävitab 
kasurite varje-, toitumis-, talvitumis- ja elupaiku, 
samuti ei paku suured monokultuursed põllud sta-
biilset toiduallikat kogu vegetatsiooniperioodi vältel 
(Burns, 2014). Pool-looduslikel kooslustel on kriiti-
line roll nii taime- kui ka loomapopulatsioonide 
alalhoidmisel ja agroökosüsteemide funktsioneeri-
misel (Tscharntke jt, 2012). Just pool-looduslikud 
kooslused pakuvad kasulikele lülijalgsetele, varje-, 
elu- ja talvitumispaiku ning varustavad neid toidu-
allikatega väljaspool põllukultuuride õitsemisaega, 
mistõttu nad suudavad põllumajandusmaastikul 
põllukultuure tolmeldada ja kahjureid hävitada 
(Holland jt, 2016).

Kuna tegemist on keerulise ning väga paljusid fak-
toreid ja muutujaid sisaldava uurimisteemaga, siis 
on maastiku mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste 
pakkumise seosete uurimustes saadud ka väga 
erinevaid tulemusi. Näiteks on leitud, et kasuli-
kele lülijalgsetele ebasobiv põllumajanduspraktika 
(künd, laialdane pestitsiidide ja sünteetiliste väe-
tiste kasutamine) vähendab pool-looduslike alade 
positiivset mõju või on pool-looduslike alade hulk 
liiga väike ja nende paiknemine maastikul eba-
soodne kasurite toetamiseks (Rusch jt, 2011; Thies
ja Tscharntke, 1999). Põllumajandusmaastikul asu-
vad pool-looduslikud alad on olulised ka taime- ja 
loomapopulatsioonide säilitamisel, seetõttu on neil 
oluline roll elurikkuse säilitamisel ja ka ökosüstee-
mide funktsioneerimisel (Grashof-Bokdam ja Lange-
velde, 2005; Tscharntke jt, 2012).
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Eesmärgid

Käesoleva rakendusuuringu eesmärk oli välja selgi-
tada, millised pool-looduslikud alad ja maastikuele-
mendid toetavad põllumajanduslikku tegevust ning 
milline peaks olema nende suurus, hulk ja paikne-
mine põllumajandusmaastikus, et oleksid tagatud 
ökoloogiliselt funktsioneerivad kooslused ja jätku-
suutlik põllumajandustootmine. 

Uurimuse raames leitakse vastused järgmistele küsimustele: 

1. Kuidas toetavad maaeluministri määruses nr 4 nimetatud maastikuelemendid – põllusaar, 
metsasiil, puude rida, hekk, kraav, kiviaed – põllumajanduse jaoks kasulike liigirühmade esi-
nemist, sealjuures anda hinnang, kas määruses nr 4 sätestatud maastikuelementide mõõdud 
on asjakohased. 

2. Millised on põllumajandusmaa jaoks kasulikke lülijalgseid arvesse võttes veel asjakohased 
maastikuelemendid lisaks määruses nr 4 nimetatutele? Uurimuses keskendutakse lülijalg-
setele ja ei käsitleta selliseid põllumajanduses väga olulisi liigirühmasid nagu linnud, ime-
tajad, kahepaiksed jt.

3. Mis tingimused peaksid olema täidetud, et oleks tagatud maastikuelementide ökoloogiline 
funktsionaalsus?

4. Milline peab olema haritavate põldude ja mitteharitavate (looduslike) alade suhe, mis tagaks 
põllul ökosüsteemi teenuste (nt tolmeldamine ja kahjuritõrje) kättesaadavuse, st milline 
peaks olema looduslike alade/elementide hulk ja paiknemine, et põld oleks isereguleeruv?

5. Kas ja millistel tingimustel toetavad metsad põllumajandusmaa elurikkust?

6. Kas looduslikke alade/elementide säilitamist ja rajamist põllumajandusmaal on ökoloogili-
selt põhjendatud asendada maaharimispraktikatega nagu kesa, lühikese raieringiga madal-
metsa kasvualad ja lämmastiku siduvad põllukultuurid?

7. Kas ja millistel tingimustel toetavad soo- ja märgalad põllumajandusmaa elurikkust?
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Metoodika

Teaduskirjanduse süntees
Avaldatud teaduskirjanduse põhjal selgitati välja, 
kas, kuidas ja millised maastikuelemendid toetavad 
erinevaid ökosüsteemi teenuseid pakkuvaid liike/
liigigruppe. Sünteesi aluseks kasutati nii eelretsen-
seeritud avaldatud teaduskirjandust aga ka konve-
rentside artikleid, magistri- ja doktoritöid ning 
eestikeelest kirjandust. Kirjandusallikate otsingu-
mootoriks kasutati ISI Web of Science andmebaasi. 
Lisaks ISI-Web of Sciences otsingumootorile täien-
dati jooksvalt andmebaasi kasutades otsekontaktide 
teel saadud teadusartikleid, mis on samuti avaldatud 
kõrgetasemelistes teadusajakirjades, kuid oma värs-
kuse tõttu ei ole veel Web of Science andmebaasis 
kättesaadavad (published online first, accepted jms).
Lisaks sellele kasutati autorite poolt kogutud katsete 
andmeid (näiteks EL projekti QuESSA andmeid), 
mida pole veel avaldatud. 

Kaardistamine
Kaartide koostamiseks kasutati ArcMap 10.6 
tarkvara. Kaardiandmete analüüsimisel kasutati 
programme ArcMap 10.6 ja Microsoft Excel 2016.
Põllumassiivide ja maastikuelementide andmed 
pärinevad PRIA andmebaasidest, ülejäänud maas-
tiku kasutuse aluseks on ETAK’i kaardikihid.

Näidete toomise valiku aluseks on Oja jt (2016) 
aruanne, kus käsitletakse Eesti tingimustes oluliste 
maastikuelementide määratlemist ja olulisuse hin-
damist. 

Mõisted
Agrobiontne ämblik – ämblik, kelle osakaal koos-
luses ületab 1% piiri ja kes esineb vähemalt 75% 
põldudest.

Agroökosüsteem – ökosüsteem, milles toimub 
(põllu)majandustegevus taimse või loomse toodangu 
(toit, kiud- vm materjalid) saamise huvides, kuid 
mis sageli pakub samal ajal ka mittemateriaalseid 
hüvesid. Agroökosüsteemid pakuvad ökosüsteemi 
teenuseid, kuid samal ajal ka kasutavad teisi ökosüs-
teemiteenuseid (nt toitainete regulatsioon, erosiooni-
kontroll, veevarustus, looduslik kahjurite kontroll).

Elupaiga killustumine ehk elupaiga fragmenteeru-
mine – pidev ja ulatuslik elupaiga jagunemine väikse-
mateks ja ruumiliselt eraldatud osadeks, millega 
kaasneb tavaliselt ka elupaikade hävimine ja/või 
elupaikade isoleeritus ja kvaliteedi vähenemine.

Elupaigafragment/elupaigalaik/laik – elupaigaks 
sobiv ala.

Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus ehk liigi-
line mitmekesisus – liikide rohkus mingis koosluses, 
maastikul või ökosüsteemis.

Kultuurrohumaad – külvatud ja küntud rohumaad, 
tavaliselt külvikorras ja alla viie aasta vanused. 

Looduslik rohumaa – rohumaa, mille olemasolu on 
täielikult tagatud looduslike tingimustega (sademed, 
tuli, metsikud herbivoorid, mullatingimused) ja inim-
tegevus (niitmine või karjatamine) ei ole vajalik.
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Lühikese raieringiga madalmetsa kasvuala – tava-
metsandusele omasest raieringist tunduvalt lühema 
raieringiga kultuuride kasvatamiseks kasutatav maa, 
käesolevas aruandes eelkõige energia tootmiseks 
rajatud lühikese raieringiga (3–5 aastat) pajuistan-
dikke kasvualad.

Maastikuelemendid – antud aruandes Määrus 4 
nimetatud maastikuelemendid ja igasugused põllu-
majandusmaastikul asuvad elemendid/alad, mida ei 
harita ja mille bioloogiline mitmekesisus on võrrel-
des tootmispõldudega oluliselt suurem.

Metsamaa – metsaga kaetud maa ja maa, millel on 
metsamajanduslik potentsiaal.

Metsamassiiv – metsaga kaetud kompaktne ala, mis 
eristub selgelt ümbritsevast maastikust.

Metsasuse erisus – üle 50% maismaast peab olema 
kaetud metsaga ja metsa- ja põllumajandusmaa 
vaheline suhtarv peab olema suurem kui 3 :1 ja põllu-
majandusliku majapidamise põllumajandusmaa, 
sh mittetaotletud põllud, asub pinnaliselt vähemalt 
50% ulatuses nn metsasuse erisusega vallas. Metsa-
suse erisuse alla loetakse põld, mis asub 100% met-
sasuse erisusega vallas oleval põllumassiivil.

Pool-looduslik rohumaa – rohumaa, mille olemas-
olu toetab inimeste põllumajanduslik tegevus (niit-
mine või karjatamine), kuid keskkonnatingimused 
ja liigilise koosseisu määravad looduslikud protses-
sid. Eesti tingimustes on vajalik pidev inim-mõju, 
sest ilma selleta hakkab arenema puittaimede koos-
lus ja niidukooslus hävib.

Puhverriba – põllumaaga piirneva voolu- või muu 
veekogu ääres asuv 1–10 meetri laiune piirangu-
vöönd, kus ei ole lubatud väetiste ja taimekaitse-
vahendite kasutamine ega sõnniku hoiustamine.

Põld – põllumaa osa, millel kasutatakse ühtset agro-
tehnikat ja kus kasvatatakse monokultuurina ühte 
või segukülvis mitut valdavalt lühiealist kultuuri.

Põllumaa – taimekasvatuse eesmärgil haritav maa.

Põllumajandusmaa – põllumajandussaaduste (nii 
taime- kui ka loomakasvatussaaduste) tootmiseks 
kasutatav maa, sh ka tootmis- ja tööstusehitiste 
alune maa ja neid ehitisi teenindav maa.

Põllumajandusmaastik – intensiivse maakasutu-
sega ala, mille eesmärk on majandusliku tulu teeni-
mine. Suur osa põllumajandusmaastikust saab korra-
päraselt maaharimistööde käigus häiritud.

Põlluserv – põlluga piirnev rohtne või puudega ala.

Püsirohumaa – maa, kus heintaimede segu on 
kasvanud vähemalt 5 eelnevat aastat järjest. Püsi-
rohumaa on looduslikult tekkinud või külviga 
rajatud rohumaa. 

Servaefekt – ökosüsteemi servaalal (ökoton) või 
oleluskeskkondade piirialadel avalduv struktuuri 
mitmekesistumine ja liigirikkuse suurenemine.

Tootmispõld – külvikorras olev põld.

Tuumalad – alad, kus paljude erinevate ökosüstee-
mide pakkumine on kõrge.

Veekaitsevöönd – veekogu kallastele vee kaitsmi-
seks hajureostuse eest ja kallaste uhtumise vältimi-
seks rakendatud piiranguvöönd, kus ei ole lubatud 
väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine ega 
majandustegevus; vt ka puhverriba.

Ökoloogiline funktsionaalsus – ökosüsteemi 
potentsiaal pakkuda ökosüsteemiteenuseid, sõltudes 
ise ökoloogilistest protsessidest ja struktuuridest.

Ökoloogiline sidusus ehk maastiku funktsionaalne 
sidusus – liikide liikumisvõime maastikul.

Ökosüsteem – [üldises tähenduses] taimede, loo-
made ja mikroorganismide koosluste dünaamiline 
kompleks koos nende eluta keskkonnaga, mis toimib 
funktsionaalse üksusena.

Ökosüsteemiteenused – ökosüsteemide panus 
majanduslikust, sotsiaalsest, kultuurilisest ja muust 
inimtegevusest saadavasse kasusse. Ökosüsteemi 
struktuuri ja funktsioonide panus inimeste heaolusse 
(kombinatsioonis muude sisenditega).
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Tulemused

Põhinedes kirjanduses avaldatud 
ja katsetulemuste andmetele ning 
tegutsedes väga piiratud ajalimiidi 
raames püüdsime leida vastuseid 
uurimisküsimustele. Antud aru-
anne keskendub põllumajandusele 
oluliste lülijalgsete vajadustele, 
eelkõige looduslikku kahjuritõrjet 
ja tolmeldamise teenust pakkuva-
tele lülijalgsetele. Põllumajanduses 
samuti väga olulisi rühmi – linde, 
imetajaid ja kahepaikseid selles 
aruandes ei käsitleta. 

1. Kuidas toetavad põllumajandusministri määruses nr 4 nimetatud maastikuelemendid – põl-
lusaar, metsasiil, puude rida, hekk, kraav, kiviaed – põllumajanduse jaoks kasulike liigirüh-
made esinemist, sealjuures anda hinnang, kas määruses sätestatud maastikuelementide 
mõõdud on asjakohased. 

Tabel 1.  Põllumajandusministri määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ (2019) 
toodud põllumajandusmaastiku elementide suurused ja kirjeldused 

Suurus Selgitus

Põllusaar 0,01–0,5 hektarit Võivad esineda põõsastikud, puudesalud, kivid või muu looduslik taimkate

Metsasiil Minimaalselt 20 × 30 meetrit Erandjuhul võib metsasiil kokku puutuda põllumassiivi piiriga maksimaalselt 
30 meetri ulatuses

Puude rida Pindala 0,01 hektarit, mini-
maalselt 20 meetrit pikk

Iga 20 meetri peal kasvab vähemalt kolm puud

Hekk 0,01 hektarit 20 meetri pikkune ning maksimaalselt 10 meetri laiune

Kraav Kuni 10 ruutkilomeetrit Alla 10-ruutkilomeetrise valgalaga eesvoolud ja maaparandussüsteemi maa-
alal paiknevad kuivenduskraavid

Kiviaed Erinev Kiviaia taastamise toetuse raames taastatud või taastatav kiviaed ja pärand-
kultuuriobjektina kaardistatud kiviaed

 Maastikuelementide kirjeldus  
ja jaotumine

Põllumajandusministri määruses nr 4 (Maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 
nõuded, 2019) on sätestatud maastikule iseloomu-
like vormide säilitamise nõuded, mis on toodud 
tabelis 1. Lisaks on antud määruses toodud ka 
looduskaitse- ja muinsuskaitseseaduse üksik- ja 
pärandkultuuriobjektide säilitamise nõue, sest ole-
nevalt mõõtmetest võivad need toimida samuti 
elurikkust toetavate maastikuelementidena. 

Oja jt. (2016) järgi on Eestis registreeritud põllu-
majandusmaastiku elementide kogupindala üle 

7900 hektari. Neist suurima katvusega on kraavid – 
68,36% kogu maastikuelementide pindalast, arvu-
liselt on enim põllusaari, kogukatvusega 28,45%, 
ülejäänud maastikuelemendid jäävad nii arvuliselt 
kui kogupindalalt tugevasti eelnimetatutele alla, 
moodustades kokku vaid 3,2% maastikuelemen-
tide kogukatvusest (Oja jt, 2016). Lisaks hindasid 
samad autorid potentsiaalseid maastikuelemente, st 
maastikus asuvaid kuid registreerimata elemente, 
mille kogupindala ulatus üle 22 700 hektari. Üle 
96% Eestis registreeritud maastikuelementidest on 
suurusega kuni pool hektarit (joonis 1). Kõigist 
registreeritud maastikuelementidest 3,5% on väik-
semad kui 0,01 hektarit, enamasti on sellisel juhul 
tegemist kiviaedadega aga leidub ka väga väikeseid 
põllusaari, puude ribasid jne. 

Seda, kas ja kuidas toetavad erinevad maastikuele-
mendid põllumajandusele kasulikke lülijalgseid, 
sõltub suurel määral sellest, mis ressursse antud 
elemendil leidub. Tõenäosus vajalike ressursside 
olemasoluks on kõrgem suurematel elementidel, 
kuid näiteks võib õitsevate taimede tihedus väikse-
mal elemendil pakkuda ja kvaliteetsemat ressurssi. 
Kvaliteetsed maastikuelemendid suudavad täita 
erinevate liigigruppide spetsiifilisi nõudmisi, pakku-
des neile vajalikke toidu-, varje- ja elupaiku. Samas 
varieeruvad erinevate liigirühmade vajadused väga 
suurel määral ja lisaks võivad olla vahel ka teineteist 
välistavad (näiteks kuiva- ja niiskuslembesed liigid). 
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Joonis 1. Maastiku-
elementide jaotumus 
suuruse järgi.  
Joonise andmed 
PRIA WFS teenus 
(24.09.2019).

Seetõttu suurendab eri tüüpi maastikuelementide 
olemasolu tootmispõllu vahetus läheduses tõenäo-
sust, et lokaalsel tasandil on erinevate kasurite 
rühmadele tagatud vajalike ressursside olemasolu. 
Antud aruanne keskendub põllumajandusele olu-
liste lülijalgsete vajadusetele, eelkõige looduslikku 
kahjuritõrjet ja tolmeldamisteenust pakkuvatele lüli-
jalgsetele, sest need rühmad on autorite peamised 
teaduslikud uurimisobjektid. Looduslike tolmelda-
jate ja röövtoiduliste lülijalgsete rühmade olulisuse 
kirjeldused põllumajandusele on toodud lisas 1. 

 Maastikuelementide tähtsus tolmeldaja-
tele ja röövtoidulistele lülijalgsetele

Looduslike ja pool-looduslike alade tähtsus põllu-
majandusele seisneb erinevate ökosüsteemi teenuste 
pakkumises põllumajandusmaastikus, lisaks toeta-
vad nad piirkonna üldist bioloogilist mitmekesisust. 
Looduslike ja pool-looduslike elupaigafragmentide 
serva-alad ehk ökotonid toimivad ka bioloogilise 
tõrje agentide ja tolmeldajate allikana, kust nad 
põldudele levivad. Peale saagikoristust või massõit-

sevate kultuuride õitsemise lõppu pakuvad pool-
looduslikud kooslused ja mitteharitavad alad põllult 
lahkunud lülijalgsetele ka toidu-, peidu- ja talvitu-
mispaiku (Tscharntke ja Kruess, 1999). Piirkonda-
des, kus domineerivad tootmispõllud on leitud, et 
erinevad maastikuelemendid mõjuvad positiivselt 
elurikkusele, mis võib olla tingitud nii nende ele-
mentide püsivusest kui ka paljude liikide võimetu-
sest leida haritaval maal toitumiseks, paljunemiseks 
ja talvitumiseks vajalikke ressursse (Aviron jt, 2005; 
Billeter jt, 2008; Fahrig jt, 2011; Tscharntke jt, 
2005).

Kevaditi on ämblike arvukus suurim just pool-loo-
duslikel aladel, isegi vaid 50 ruutmeetri suurused 
alad erinevad jooksiklaste ja ämblikute liigilise 
koosseisu poolest ümbritsevast tootmispõllust 
(Knapp ja Řezáč, 2015; Schmidt ja Tscharntke, 
2005). Ämblikute arvukusele põllul mõjub toetavalt 
ka lähedalasuvate (kuni 250 meetrit) mitteharitavate 
alade ja metsamaa hulk (Drapela jt, 2008). Samas 
on selge, et nii jooksiklaste kui ka ämblikute hulgas 
esinevad selgelt liigipõhised eelistused. Agrobiondid 

eelistavad pigem rohtse taimestikuga maastikuele-
mente (Pardosa agrestis, Pachygnatha. degeeri, Oedo-
thorax apicatus), kuid siiski ka mitte alati (Tenui-
phantes tenuis) (Drapela jt, 2008; Mestre jt, 2018). 
Need tulemused näitavad, et näiteks mitmekesise ja 
arvuka ämblike koosluse toetamiseks on vaja erine-
vate rinnetega pool-looduslike alade olemasolu põl-
lumajandusmaastikul. Kuigi ämblikute leviku kohta 
Eesti põllumajandusmaastikul on vähe kirjandust 
avaldatud, on leitud näiteks, et huntämblike (Lyco-
sidae) arvukus oli suurem ristikupõllul ja kesal 
võrreldes teraviljadega, järeldades sellest, et nad 
eelistavad vanema taimikuga alasid (Jõgar jt, 2008). 
Ka QuESSA tulemused kinnitavad, et Eestis on talvi-
tuvate jooksiklaste tihedus suurim just rohtsetel 
põlluservadel ja puiskoridorides võrreldes metsa-
servade, haljaskesa ja lagedate rohtsete alade serva-
dega (Treier jt, 2017). Kevadise paljunemistsükliga 
jooksiklased kasutavad tihti talvitumiseks põlluga 
piirnevaid mitteharitavaid alasid (kitsaid lineaarseid 
rohtseid põlluservasid) ja asustavad põllud uuesti 
kevadel. Haritavad maad on eelkõige künni ja 
talvise taimiku puudumise tõttu väheväärtuslikud 
talvituspaigad, mistõttu kahjurite haldamiseks on 
vaja põllud uuesti asustada ja seda just pool-loodus-
likest kooslustest (Booij jt, 1996). Ökosüsteemi tee-
nuste toimimist, nii kahjuritõrjet kui tolmeldamist, 
mõjutab seega piirnevatelt aladelt toimuv liikide 
ülekanne tootmispõllule (Holzschuh jt, 2011; 
Rand jt, 2006). 

Õitsevate taimede olemasolu põldude sees või 
nende lähedal soosib ka bioloogilise kahjuritõrje 
toimimist suurendades kasurite arvukust (Frank, 
1999; Pontin jt, 2006; Sutherland jt, 2001). Samuti 
suurendab õitsevate taimede lisamine röövtoiduliste 
sirelaste arvukust (Pineda ja Marcos-García, 2008). 
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Nektari ja õietolmu kättesaadavus pikendab eluiga 
ja suurendab viljakust nii sirelastel kui parasitoididel 
parandades seeläbi kahjuritõrje toimimist (Begum jt, 
2006; Berndt ja Wratten, 2005; Landis jt, 2000; 
White jt, 1995). 

Ka eelistavad röövtoidulised kahetiivalised ja kile-
tiivalised parasitoidid maastikuelemente, millel on 
vähemalt mõningal määral esindatud puu- või 
põõsarinne, samuti toetavad metsaservad ka jooksik-
laste talvitumist (Bartual jt, 2019; Sutter jt, 2018). 
Erakmesilaste arvukus oli suurem mitmekesisemal 
maastikul, nende arvukust soosib eriti puiskorido-
ride olemasolu (Lõhmus, 2015).

Puiskoridorid, erinevatest puudest ja põõsastest 
koosnevad lineaarsed maastikuelemendid, toetavad 
erinevaid kasulike lülijalgsete gruppe. Tänu pikaea-
listele taimeliikidele on need maastikus suhtelistelt 
püsivad ja enamasti on seal esindatud ka alustaimes-
tik. Hekid/puiskoridorid on põllumajandusmaasti-
kus olulised talvituspaigad paljudele kasulike liiki-
dele (Pywell jt, 2005). Lisaks sellele, et erinevaid 
kasurite rühmi mõjutab maastikuelemendi struk-
tuur on oluline osa ka taimeliikidel. Näiteks jooksik-
laste arvukus ja liigirikkus sõltuvad ka hekiks vali-
tud taime liigist (Lövei ja Magura, 2017). Nii roht-
sed põlluservad kui hekid toetavad elupaigaspetsia-
listest ja –generalistidest ämblikke ja jooksiklasi 
(Galle jt, 2018).

Kuigi väiksema pindalaga metsamassiiv pakub tõe-
näolistelt ka väiksema hulga looduslikke vaenlasi 
kui suur, siis põllumajanduse seisukohalt on parima 
pakkumisega just väiksemad üksteisele lähedal asu-
vad metsamassiivid, sest nende serva-ala on kõige 
suurem (Decocq jt, 2016). Väikesed puittaimesti-
kuga kaetud alad (metsasiilud, puudega põllusaa-

red) pakuvad elupaiku paljudele kahjurite loodus-
likele vaenlastele. Näiteks leidsid Boetzl jt (2016), 
et jooksiklaste liigirikkus oli suurim just rohumaa 
ja metsa ökotonis, seda kinnitavad ka Bartual jt 
(2019), kes leidsid suurema parasitoidide hulga just 
puittaimestikuga alades servades. Samas leidsime 
QuESSA projektis, et metsaservas talvitus võrreldes 
rohtse põlluserva, puiskoridori ja liblikõieliste kat-
tekultuuridega oluliselt vähem parasitoide (Sosare, 
2017) ja jooksiklasi (Treier jt, 2017). Samas talvitu-
vate koibikuliste ja lühitiiblaste arvukused metsa-
servades, puiskoridorides, rohtsetel põlluservadel 
olid sarnased (Treier jt, 2017). 

Sirelased (Syrphidae) on olulised lehetäide loodus-
likud vaenlased, kelle valmikud lendavad harva 
tuulistel aladel ja kogunevad pigem tuulevaiksetele 
aladele (Lewis, 1965; Lövei jt, 1998; Pollard, 1971). 
Seetõttu on üheks oluliseks sirelaste soodustamise 
võtteks tuulekaitseobjektide loomine, nt hekkide ja 
metsasiilude kasutamine põllumajandusmaasiku 
liigendamiseks, hekkidega piirnevatel põldudel on 
juba kevadel sirelaste munemisintensiivsus suurem 
(Bugg, 2008; Sommaggio, 1999). Niiskuslembesed 
liigid, nt Episyrphus balteatus, eelistavad varjulise-
maid alasid ning on oluliselt suurema arvukusega 
metsaservades ja hekkide läheduses (Pollet ja Groo-
taert, 1996). Sirelaste, eriti just lehetäidest toituvate 
liikide arvukusele avaldab positiivset mõju ka õitse-
vate taimede osakaal taimikust, sest need pakuvad 
toiduallikat valmikutele (Haenke jt, 2009). Näiteks 
sirelaste liigirikkus ja üldine arvukus on suurem 
laiematel rohumaaribadel, vähemalt 12 meetri 
laiustel ribadel oli isendite arv koguni kolm korda 
kõrgem võrreldes 3 meetri laiustega ja kaks korda 
kõrgem võrreldes 3–6 meetri laiustega (Haenke jt, 
2009). 

Erinevad vooluveekogud on samuti olulised maas-
tikuelemendid pakkudes erinevaid keskkonnatin-
gimusi võrreldes põllumaaga. Näiteks jooksiklaste 
arvukus ja liigirikkus on suuremad kraavikallastel 
kui haritavatel põldudel (Eyre jt, 2009). Geiger jt 
(2008) leidsid, et kraavikallastel talvituvate rööv-
toiduliste lülijalgsete (jooksiklased, lühitiiblased ja 
ämblikulaadsed) arvukus on suurem kui rohtsetes 
põlluservades või metsas. Paljud röövtoidulised 
kahetiivalised on seotud veekogudega, sest vastsete 
areng möödub vees. Näiteks möödub enamiku 
Dolichopodidae sugukonnast pärit kahetiivaliste 
liikide vastsejärk kas täielikult või osaliselt vees ning 
röövtoidulise eluviisiga valmikud eelistavad jääda 
potentsiaalsete munemispaikade lähedusse (Gelbič 
ja Olejníček, 2011). Kraavid toetavad ka tavalistest 
liikidest näiteks vee-elulise vastsejärguga sirelasi, 
kelle valmikud on tolmeldajad. Ka Eestis levinud, 
kuid vähemarvuka liigi samblakimalase (Bombus 
muscorum) arvukust suurendab kraavide esinemine 
maastikus (Diekotter jt, 2006; Isabel Diaz-Forero, 
2010; Viik ja Mänd, 2012).

Looduslike tolmeldajate seisukohast on oluliseks 
kriteeriumiks sobivate pesapaikade olemasolu. 
Katsetest, mis põhinesid kimalaste jälgimisel, on 
selgunud, et näiteks karukimalane (Bombus terrest-
ris) eelistab pesapaiga otsingul valliga, st veidi tõste-
tud, põlluservi, samas kui näiteks põldkimalane 
(Bombus pascuorum) ja niidukimalane (Bombus 
pratorum) viivad oma pesapaiga otsingud läbi eel-
kõige põlluga piirnevatel metsaservadel (Kells ja 
Goulson, 2003). Projekti QuESSA raames hinnati 
ka Eestis erinevate maastikuelementide eelistusi 
kimalastele ja leiti, et nende arvukus oli suurem 
puiskoridorides võrreldes näiteks rohtsete põlluser-
vadega (Lõhmus, 2015). Tegelikku kimalaste pesade 
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tihedust on aga väga keeruline hinnata, mistõttu on 
kasutusele võetud geneetilised markerid. Viimaste 
abil hinnatakse kimalaste pesade tihedust määrates 
püütud kimalaste sugulust. Läbiviidud katsed kinni-
tavad, et liikide vahelised erinevused on suured 
(Chapman ja Bourke, 2001; Darvill jt, 2004; Knight 
jt, 2005). 

Piisava pikkusega kiviaed ja selle kaitsevöönd laiu-
sega 1,5 meetrit moodustab vähemalt võrreldava 
väärtusega ala rohtsete põlluservadele, mille oluli-
sust kasuritele on paljud autorid kirjeldanud. Kivi-
aedade kui maastikuelementide väärtus sõltub suu-
resti neid ümbritsevast taimestikust ja õitsevate 
taimede olemasolust. Kiviaed ise võib aga pakkuda 
pesaehitamiseks sobivaid pragusid erakmesilastele.

Siiski on selge, et kõik erinevad tolmeldajad vajavad 
sobivaid pesapaiku looduslikes ja pool-looduslikes 
kooslustes, sh põllumajandusmaastiku elementidel. 
Pesapaikadeks sobivate alade olemasolul suunduvad 
tolmeldajad ka toitumispiirkonnas asuvatele põldu-
dele toituma/korjele, kus kasvavad kultuurid ja 
looduslikud õistaimed on neile olulisteks õietolmu 
ja nektari allikateks (Ricketts jt, 2008; Westphal jt, 
2008). Väljaspool põllukultuuride mass-õitsemise 
lühikest perioodi pakuvad looduslikele tolmelda-
jatele toitu erinevad looduslikud ja pool-loodusli-
kud kooslused ning tolmeldajate erinevat arvukust 
maastikul on seostatud ka toiduks sobilike õitsvate 
taimede esinemisega (Marja jt, 2018; Wood jt, 
2015). Erinevad looduslikud taimed, sh ka umbro-
hud, õitsevad erineval ajal ja seega on neil oluline 
tähtsus tolmeldajate elutsüklis. Looduslike taimede 
osa võib olla koguni nii tähtis, et määrab ökosüs-
teemi teenuse pakkumise võimekuse (Bretagnolle  
ja Gaba, 2015). 

Tolmeldajaid toetavate efektiivsete meetmete 
väljatöötamisel tuleks esmalt keskenduda sobivate 
toidutaimede kättesaadavusele maastikus, sest ka 
põldudel väheneb nii tolmeldajate hulk kui nende 
liigirikkus looduslikest elementidest eemalduses 
(Marja jt, 2019; Ricketts jt, 2008). Samuti tuleks 
meetmetesse kaasata erinevate ökoloogiliselt vaja-
like looduslike alade (palju-liigilised rohumaad, 
hekid jt pool-looduslikud kooslused) säilitamine ja 
loomine tagamaks erinevatele tolmeldajatele sobili-
kud toiduallikaid ning talvitumis- ja pesitsuspaigad 
(Marja jt, 2019).

1. Kokkuvõte:

1) oluline on tagada maastikuelementide 
mitmekesisus põllumajandusmaastikul, 
sest maastikuelemendid on olemuselt 
väga erinevad isegi sama tüüpi elemen-
tide piires; 

2) suured varieeruvused isegi sama ele-
mendi piires näitavad, et maastiku-
elementide tähtsuse hindamises ei saa 
lähtuda vaid elemendi mõõtmetest või 
tüübist;

3) oluline kriteerium on ka elementide 
sidusus;

4) maastikuelementide väärtust mõjutab 
kaugus väärtuslikest pool-looduslikest 
aladest, sest viimased töötavad elurik-
kuse allikana ja varustavad sellega ka 
põllumajandusmaastiku elemente; 

5) väga väikeste elementide suutlikkus pak-
kuda ökosüsteemi teenuse pakkumiseks 
vajalikke tingimusi ebatõenäoline. Seega 
võib spekuleerida, et praegused mõõt-
med on liiga väikesed, sest just põlluma-
jandusmaal asuvad väikesed või kitsad 
maastikuelemendid on kõige tugevamini 
mõjutatud maaharimispraktikast, seal 
mõjutab pool-loodusliku koosluse toi-
mimist nii taimekaitsevahendite kui ka 
väetiste triiv.
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2. Millised on põllumajandusmaa jaoks kasulikke lülijalgseid arvesse võttes 
veel asjakohased maastikuelemendid lisaks määruses nr 4 nimetatutele?

Lisaks määruses nimetatud maastikuelementidele 
on kasuritele olulised maastikuelemendid rohtsed 
põlluservad, putukapangad ja liigirikkad rohumaad, 
voolu- ja väikeveekogud ning nende kaldavööndid.

 Rohtsed põlluservad
Lisaks määruses 4 nimetatud maastikuelementidele 
on üheks olulisemaks Eesti põllumajandusmaastikul 
esinevaks elemendiks rohumaaribad ehk kitsad 
lineaarsed rohtsed põlluservad (laiusega vähemalt 
6 meetrit). Põlluservade tähtsus keskkonnale on 
märgitud ära ka maaeluministri määruses nr 49 
(Keskkonnasõbraliku majandamise toetus, 2015). 
Antud määruses on sätestatud, et teiste joonelemen-
tide puudumisel tuleb vähemalt 20 hektarit (sh mit-
mest massiivist koosneva) põllu serva rajada 2–
5 meetri laiune mitme-liigiline rohumaariba, mis 
koosneb kõrreliste heintaimede ja teiste rohtsete 
õistaimede segust. 

Rohtsed põlluservad on põllumajandusmaal ühed 
enimlevinud maastikuelemendid, need toetavad 
paljusid erinevaid liigigruppe alates putukatest kuni 
lindude ja pisi-imetajateni. Lineaarsed rohuribad 
töötavad roheliste koridoridena ühendades erine-
vaid ressursse pakkuvaid alasid ja toetades erinevate 
loomade levimist, pakuvad toiduallikat ja varjepaika 
nii vegetatsiooniperioodil kestel kui talvel (Asteraki 
jt, 1995; Bommarco, 1998; Frank ja Reichhart, 2004; 
Thomas jt, 1991). Nende tähtsus on eriti suur just
linnastumise või põllumajanduse poolt muudetud 
maastikul (Hopwood, 2013). Lineaarsed rohuriba-
sid saab kasutada ka liigsuurte (üle 30 ha) põldude 

liigendamiseks, et tagada põldudel tolmeldajate ja 
looduslike vaenlaste olemasolu. 

Põllumajandusmaastikul pakuvad liigirikkad roht-
sed põlluservad kogu vegetatsiooniperioodi jooksul 
lakkamatult õietolmu ja nektarit (Schellhorn jt, 
2015). Sirelaste arvukusele avaldavad positiivset 
mõju õitsevate taimedega rikastatud põlluservad, 
kuid kui väikesed elupaigalaigud asuvad üksteise 
lähedal, siis on nende mõõtmetel arvukusele väik-
sem mõju (Haenke jt, 2009; Sutherland jt, 2001). 
Samuti on õitsevate taimedega põlluservad olulised 
korjepaigad kimalastele, nende arvukust mõju-
tab esmajärjekorras õite tihedus (Marja jt, 2018). 
Põldude ümber paiknevad pool-loodusliku koos-
lusega põlluservad on intensiivse maakasutusega 
piirkondades peamised looduslike mesilaselaadsete 
mitmekesisust toetavad elemendid (Rollin jt, 2015, 
2013). Viljapuuaias suurendab õitsevate taimedega 
vaheriba sirelaste, võrktiivaliste ja laia toidubaasiga 
röövtoiduliste arvukust õunapuudel soodustades 
seega kahjuritõrjeteenust (Cahenzli jt, 2019). Suu-
renenud kahjuritõrjet täheldati ka kartulipõldudel, 
mille servas asusid õitsevate taimedega põlluservad, 
suurema õite hulgaga kaasnes kiirem kahjurite arvu-
kuse piiramine põllul (van Rijn jt, 2019). Samuti 
leidsid Tschumi jt (2016), et õitsevate taimedega 
põlluservad vähendasid viljakuke (Oulema sp) 
vastsete arvukust põllul 66% vähendades nisule 
tekitatavat kahju koguni 40%. Lisandväärtusena 
leidsid van Rijn jt (2019), et õitsevate rohuribade 
olemasolu tootmispõllu servas ja järjekindla kahjuri 
arvukuse hindamise (kahjurite arvukuse seire tõrje-
kriteeriumi lävendi selgitamiseks) tagajärjel vähenes 

pestitsiidide kasutamine 90% võrreldes tavapärase 
praktikaga. 

Lisaks on põldusid teedest eraldavad rohuribad 
väärtuslikud ka talvituvatele lülijalgsetele ja maas 
pesitsevatele tolmeldajatele. Näiteks Eestis talvitub 
rohtsetes teeservades ruutmeetril rohkem jooksik-
lasi ja lühitiiblasi kui põlluga piirneval rohumaal 
või kattekultuuriga põllul (Treier jt, 2017). QuESSA 
projektis leidsime kõige arvukamalt jooksiklasi 
rohtsetelt põlluservadelt (joonis 2), kust nad siirdu-
sid tootmispõllule toiduotsingule. 

Põlluserval talvitunud jooksiklased on ka forsseeri-
tud liikuma toiduotsingutele kõrval asuvale tootmis-
põllule, sest kitsastel rohuribadel ei jätku piisavalt 
toiduressurssi. Jooksiklastele avaldab mõju ka põllu-
serva vanus, arvukus suureneb elemendi vanuse 
kasvades (Ranjha ja Irmler, 2013). See on seletatav 
sellega, et koos vanusega muutub ka taimekooslus, 
vanades piisava laiusega (vähemalt 6 meetrit) rohu-
maaribades sarnaneb see rohkem looduslikule niidu-
kooslusele. Ka laiusel on oluline tähtsus, sest joonele-
mendid on üheltpoolt mõjutatud tootmispõllult 
lähtuva väetiste ja taimekaitsevahendite triivist ning 
teisalt maanteelt tulevast saastest. Agrokeemiast 
tuleneva stressi tingimustes suudavad püsivad 
mitmekesised taimekooslused kujuneda alles teatud 
minimaalsest (6 m) piirist alates. Maas pesitsevatele 
tolmeldajatele, nii kimalastele kui ka erakmesilas-
tele, pakuvad teeservad pesitsuspaiku, sest seal ei 
toimu maapinna järjekindlat häirimist (maahari-
mistöid). 

Põldu ümbritsev kooslus, eriti rohtsete põlluservade 
hulk, mõjutab positiivselt ämblike arvukust rapsi-
põllul (Drapela jt, 2008; Geiger jt, 2008). Rohtsed 
servad on eelistatud talvituspaigad ka mitmetele 
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agrobiontsetele ämblikutele, Pachygnatha degeeri 
(Tetragnathidae) ja Tenuiphantes tenuis (Lynipriidae) 
eelistavad põllul talvitumisele pool-looduslikku 
kooslust ja eriti just rohtse taimestikuga (Mestre jt, 
2018). Ämblike arvukuse suurenemine põllul viidab, 
et rohtsed põlluservad panustavad paljude ämbliku-
liikide arvukuse säilimisse ning soodustavad põldude 
taasasustamist ja sellest tulenevat kahjuritõrjet. Põllu 
vahetus läheduses talvituvad mitte-spetsialiseeru-
nud röövtoidulised on võimelised asustama põllu 
juba enne kahjurite populatsiooni arvukuse tõusu, 
mistõttu nende kõrgearvuline esinemine on oluline 
vajaliku kahjuritõrje tagamiseks ja kahjurite mass-

Joonis 2. Projekti 
QuESSA tulemused 
näitavad erinevate 
jooksiklaste liikide 
eelistusi elupaiga 
suhtes, joonisel on 
toodud arvukamate 
liikide jaotumus eri 
tüüpi maastikuele-
mentidel.

Süsi-ketasjooksik
Amara aenea
Harilik kuivajooksik
Amara familiaris
Amara nitida
Amara similata
Bembidion guttula
Bembidion lampros
Bembidion properans
Pisijooksik
Punaselg-käävikjooksik
Harplaus affinis
Sale-ehmesjooksik
Seemnejooksik
Ophonus pubescens
Ophonus seladon
Sinihelk-süsijooksik
Vask-süsijooksik
Pterostichus melanarius
Pterostichus vernalis
Pterostichus versicolor
Pterostichus niger
Trechus secalis

Kesa Rohu-
maa

Rohtne
põlluserv

Puittai-
mesti-
kuga ala

Puittai-
mestikuga 
põlluserv

arvukuse vältimiseks (Riechert ja Bishop, 1990). 
Sellest lähtuvalt toetavad ka rohtsed põlluservad 
agrobiontseid ämblikke tagades seega kahjurite loo-
duslike vaenlaste olemasolu agroökosüsteemis. 

Ka metsaga piirnevate põldude vahel peaks olema 
vähemalt 6 meetri laiune rohumaariba, sest siis saab 
sinna kujuneda liigirikas kooslus, kus esineb nii 
metsale kui niidule omaseid taimeliike. Teeservad, 
mida on rikastatud looduslike õitsevate taimeliiki-
dega, on mesilaselaadsetele ja teistele tolmeldajatele 
väärtuslikumad ja toetavad neid rohkem kui võõr-
liikidega asustatud põlluservad. 

Putukapangad, mis on põllu sisse rajatud mitmeke-
sise taimestikuga rohumaaribad (sisaldavad nii õis-
taimi kui puhmaid moodustavaid kõrrelisi), soodus-
tavad erinevate röövtoiduliste lülijalgsete talvitu-
mist, eriti tähtsad on neil kasvavad puhmikulised 
kõrrelised, mis reguleerivad temperatuurikõikumisi 
luues seeläbi soodsamaid talvitumistingimusi (Bos-
senbroek jt, 1977; Desender, 1982; Thomas jt, 1992).

 Liigirikkad rohumaad
Rohumaade väärtus on erinev, neid eristatakse kuju-
nemisprotsessi, elupaiga- ja liigirikkuse alusel, 
samuti on erinevad nende poolt pakutavad ökosüs-
teemi teenused. Kui püsirohumaad on rajatud eel-
kõige loomasööda tootmiseks, siis selle eesmärgi 
täitmiseks uuendatakse neid iga 3–4 aasta järel künni 
ja uuesti külvi teel ning lisaks on seal tavapärane 
praktika ka järjekindel sünteetiliste mineraalväetiste 
kasutamine. Vaatamata kündmisele klassifitseeri-
takse neid püsirohumaadeks. Sellistel intensiivsetel 
püsirohumaadel ei kujune mitmekesist taimestikku 
ja kesiseks võib jääda ka lülijalgsete kooslus. 

Alates 2020. aastast ei rakendata PRIA käskkirja 
(18.12.2019) alusel keeldu püsirohumaa kasutus-
otstarbe muutmise, sh üleskündmise, kohta. Samas 
ei tohi endiselt riigi tasandil väheneda püsirohu-
maade osakaal rohkem kui 5%, sest sellisel juhul 
järgneb tootjatele püsirohumaade tagasirajamise 
kohustus. Püsirohumaade tagasirajamise kohustust 
on Eestis rakendatud seni kahel korral, samal ajal 
rakendus ka üldine keeld püsirohumaade üleshari-
mise kohta. Püsirohumaa mõiste antud kontekstis: 
püsirohumaa on maa, kus heintaimede segu on 
kasvanud vähemalt viis eelnevat aastat järjest ja 
rohumaa uuendamine kasutades kündi ei katkesta 
rohumaa vanuse arvestust.
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Kasulikke lülijalgseid toetavad enim liigirikka tai-
mestikuga püsirohumaad, sest pakuvad olulisemalt 
mitmekesisemat toidubaasi tolmeldajatele võrreldes 
kultuurrohumaadega ja tänu väiksemale häiritu-
sele soodustavad ka röövtoidulisi lülijalgseid. Eesti 
puisniitudel võib taimeliikide arv olla isegi 225 liiki, 
näiteks Laelatu puisniidul on leitud kuni 76 liiki/m2 
(Kull ja Zobel, 1991; Sammul jt, 2003). Seevastu 
külvatud ja intensiivselt majandatavatel rohumaadel 
on see tavapäraselt 3–5 liiki, lammastele mõeldud 
seemnesegudes ka seitse. Võrreldes rohtsete põllu-
servadega toetavad aga õitsevate taimedega püsi-
rohumaad arvukamat ja liigirikkamat tolmeldajate 
kooslust (Rollin jt, 2019).

Püsirohumaad, kus esineb enam taimeliike on 
kasulikele lülijalgsete suurema väärtusega. Ka pool-
looduslikud rohumaad on väga liigirikkad ja nende 
loodusväärtus võrreldes majandatavate rohumaa-
dega on oluliselt suurem aidates kaasa ohustatud 
liikide ning tolmeldajate säilimisele (LIFE Viva-
Grass). Näiteks nii ämblikute arvukus kui ka liigi-
line koosseis oli kordades kõrgemad püsivamatel 
aladel (rohumaad ja rohtsed kesad) võrreldes tera-
viljapõldudega (Schmidt ja Tscharntke, 2005). 
Lisaks on rohtse taimestikuga pool-looduslikud 
kooslused olulised agrobiontsete ämblikute talvitu-
miseks, kust nad kevadel peale mullaharimise tööde 
lõppu põldudele migreeruvad (Drapela jt, 2008). 

Liigirikastel rohumaadel on oluline toetav roll ka 
tolmeldajatele. Näiteks leidsid Moradin jt (2007), et 
suurem looduslike karjamaade hulk ümbruskonnas 
(vähemalt 15%) tõstis tolmeldajate arvukust põllul 
koguni kaks korda. Eksperdid leiavad üksmeelselt, et 
pool-looduslike alade säilitamine maastikus on kõige 
efektiivsem meede looduslike tolmeldajate soodusta-
miseks (Kleijn ja Sutherland, 2003; Knop jt, 2006). 

gude serva-alad on suuresti reguleerimata sest väike-
veekogud nimetatud klassidesse ei kvalifitseeru (Vee-
seadus, 2019). Veeseadus ei klassifitseeri veekogude
hulka muuhulgas ka vesiviljeluseks rajatud tiike ega 
ka muid inimtekkelisi püsivalt või ajutiselt veega 
täidetud ehitisi, mida väikeveekogud sageli on. Üld-
joontes klassifitseeritakse tiigina veekogu pindalaga
1 ruutmeeter kuni 2 hektarit ja sügavusega kuni 8 
meetrit (Oertli jt, 2005). 

Vooluveekogude osas on olukord oluliselt parem: 
jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja 
maaparandussüsteemi eesvooludel, mille valgala on 
üle 10 ruutkilomeetri on veekaitsevöönd 10 meet-
rit, kus on muuhulgas keelatud maaharimine ja 
keemilise taimekaitsevahendi kasutamine (Veesea-
dus, 2019). Samas maaparandussüsteemidel, mille 
valgala on alla 10 ruutkilomeetri on veekaitsevöönd 
eesvoolul ainult üks meeter, ning kuivenduskraavi-
del puudub sootuks (Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded, 2019; Vee-
seadus, 2019). Samas võimaldab EL määrus kaasata 
rohealadena ka 1–10 meetri laiused puhverribad 
veekogude servades, mistõttu oleks soovitatav lisada 
ka antud elemendid toetatavate maastikuelemen-
tide hulka. Veekaitsevööndite olemasolu tõttu saab 
suure valgalaga vooluveekogude kallastele kujuneda 
püsiva taimestikuga ala, mis panustab talvitus- ja 
elupaikade loomisesse sarnaselt rohumaaribadega 
ning vähendab insektitsiidide kasutamise piiramise 
kaudu põllumajandustegevusest tulenevat kasulike 
lülijalgsete hukkumist. 

Puhverribade efektiivsust on uuritud ka Eestis, 50–
60 meetri laiune ala väldib lämmastiku kandumist 
vette (Mander et al., 1997). Sarnased on tulemused 
ka taimekaitsevahendite osas, nende kandumist 
veekogudesse saab vältida 60 meetri laiuse puudega 

Kui ökoalade loomisest on vabastatud põllumajan-
dusmaa kasutajad, kellel on alla 15 hektari maad, 
siis keskkonnatundlikke püsirohumaid ei tohi 
üles künda ega muuta nende kasutuse otstarvet ka 
metsasuse erisuse piirkonda jäävatel põldudel, mis 
muudab need oluliseks mitmekesisuse säilitamise 
tugialadeks. Samas tuleks luua või tagada kvaliteet-
sete tuumalade ühendus kultuurrohumaadega, et 
soodustada ka viimastel tolmeldajate ja looduslike 
vaenlaste esinemist. Sellised kooslused panustavad 
tolmeldajate ja looduslike vaenlaste arvukuse suu-
rendamisse palju rohkem kui metsasuse erisus.

Liigirikkad püsirohumaad, mida ei uuendata iga 
3–4 aasta järel on enamasti kasutusel ekstensiivse 
karjamaa või heinamaana. Selliste püsirohumaa-
dele kui elurikkuse suurendajatele võiks luua eraldi 
toetusmeetme. Lisaks sellele, kui külvikorras olev 
põld piirneb liigirikka püsirohumaaga, siis puudub 
vajadus luua sinna ökoalade määratuses nimetatud 
elemente.

 Väikeveekogud ja kaldavööndid

Põllumajandust toetavad eelkõige veekogusid ümb-
ritsevad rohtsed alad – kaldavööndid. Põllumajan-
dusmaastikul pakuvad need ülejäänud maastikust 
erinevat mikrokliimat ja niiskusrežiimi ning teatud 
liikidele ka elupaiku (näiteks paljude sirelaste vast-
sed arenevad vees). Enimesinevad vee-elemendid 
põllumajandusmaastikul on väikeveekogud ja voolu-
veekogud.

Väikeveekogud on looduslikud või inimese poolt 
rajatud väikesed seisva veega mageveekogud. Kui 
veeseadus on kehtestanud kaitsevööndid Lääneme-
rele ning Peipsi ja Võrtsjärvel 20 meetrit ning teistel 
järvedel ja veehoidlatel 10 meetrit, siis väikeveeko-
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rikastatud puhverriba loomisel, samas kui roht-
sed ribad on võimelised hoidma kinni kuni 50% 
(Aguiar et al., 2015). Mitmekesise taimestikuga 
puhverribad, kus on esindatud nii puittaimed kui 
ka rohurinne, väldivad toitainete kandumist vette 
25–48% paremini kui üht tüüpi taimestikuga puhver-
ribad (Jontos, 2004). Antud näited ilmestavad 
veekogude äärsete puhverribade tähtsust veekaitse 
ja vee-elustiku seisukohalt, kuid ilmestavad ka 
põllumajandusest tulenevat survet kaldavöönditele. 
Kuigi määruse 4 kohaselt tuleb säilitada maastikul 
maaparandussüsteemi maa-alal paiknevad kuiven-
duskraavid, siis piiranguvööndi puudumise tõttu nt 
kuivenduskraavide servas on need tugeva agrokee-
mia surve all. Samas on ka väikese valgalaga voolu-
veekogude eesvoolu kaitsevöönd liiga väike, ühe 
meetri laiune rohtne riba kraavipervel on tugeva 
põllumajanduskeemia surve all ja nii väetiste kui 
taimekaitsevahendite triiv mõjutab tugevasti nii 
taime- kui lülijalgsete kooslust. 

Samas on väikesed veesilmad kõige levinumad 
seisva veega elemendid kogu maailmas, kuid osali-
selt tänu väiksusele on nende tegelikku hulka raske 
hinnata. Nende tähtsuse teadvustamisega kaasneb 
ka suurenenud huvi arvukuse hindamise vastu. 
Euroopas võib neid olla 5–10 miljonit (Biggs jt, 
2017). Tõenäoliselt on järvede ja tiikide arvukuse 
suhe 1:100 ja märkimisväärne osa mageveevarudest 
asub just viimastes (Oertli, 2018). Siiski on kogu 
Euroopas toimunud viimase sajandi jooksul kiire 
väikeveekogude arvukuse langus, ühelt poolt on 
tegemist kasutusest kõrvale jäänud tiikide kinni-
kasvamisega teiselt poolt likvideeritakse põlluma-
jandusele või ehitustele ette jäävad tiigid. 

Väikeste veesilmade olemasolu võib aga panustada 
bioloogilisse mitmekesisusse rohkem kui vooluvee-

kogud (Davies jt, 2008; Williams jt, 2004). Madal 
veetase tagab vee kiire soojenemise, mis soodustab 
elustiku arengut. Inglismaal läbiviidud uuringus 
leiti, et tiikide vee-elustik on liigirikkam nii lüli-
jalgsete kui taimede poolest võrreldes kraavide ja 
ojadega (Williams jt, 2004). Samuti pakuvad kala-
vabad tiigid elupaiku paljudele ohustatud liikidele, 
kelle hulgas on ka palju röövtoidulisi liike. Ka on 
tiigid sobivaks elupaigaks osade sirelaste vastsetele. 
Väikeste veekogude elustikul on oluline seos ka 
ümbritseva keskkonnaga pakkudes toitu erinevatele 
troofilistele tasemetele nii vees kui ka maismaal.
Näiteks on erinevad vees elavate putukate vastsed 
ja ka valmikud oluliseks toiduallikaks nahkhiirtele, 
lindudele ja ka erinevatele röövtoidulistele lülijalg-
setele (Baxter jt, 2005). Huntämblikud on võimeli-
sed saaki jahtima ka veepinnal, mistõttu neile pakub 
tiik ja selle ümbrus alternatiivset saaki.

Suurusest tulenevalt panustavad väikeveekogud 
oluliselt maastiku servatihedusse. Ühtlasi on nende 
ümbermõõdu-pindala suhe ja sellest tulenevalt ka 
kaldavöönd suur, pakkudes potentsiaalseid elupaiku 
niiskuslembestele liikidele. Tiigikaldad pakuvad 
talvituspaiku nii jooksiklaste kui ka lühitiiblastele 
(Eyre jt, 2009; Lott, 2001). Vooluveekogude kalda-
vööndid on sobivamad talvituspaigad paljudele 
röövtoidulistele kui põllu- või metsaservad (Geiger 
jt, 2008). Samuti soosib näiteks veelembelisi jook-
siklasi tiikide olemasolu nii metsas kui ka põllul 
(Kosewska ja Nietupski, 2015). 

Samas on väikeveekogud tunduvalt enam ohustatud 
võrreldes jõgede ja järvedega ning seda eelkõige 
inimtegevuse tõttu. Tiikide elustikku mõjutavad 
näiteks taimetoitainete ja pestitsiidide kandumine 
vette, maastiku mitmekesisuse vähenemine jms 
(Declerck jt, 2005; Fairchild jt, 2000). Tiikides kas-

vavad taimekooslused määravad esmajoones ära 
erinevate lülijalgsete esinemise (Schaffers jt, 2008).

2. Kokkuvõte
Lisaks määruses nr 4 loetletud maastikuele-
mentidele soodustavad kasulike lülijalgsete 
esinemist põllumajandusmaastikul ka: 

1) rohtsed lineaarsed põlluservad laiusega 
vähemalt 6 meetrit;

2) liigirikkad (looduslikud)niidud ja püsi-
rohumaad, mida ei uuendata kündmise 
teel iga 3–4 aasta järel vaid on enamasti 
kasutusel ekstensiivse karjamaa või heina-
maana;

3) väikeveekogud (tiigid ja veesilmad) ja 
kaldavööndid (ka väikesed kraavid, sh 
kuivenduskraavid, ja nende kaldad), kuid 
vähemalt 7–10 meetri laiune (https://
www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/62355) 
piiranguvöönd tuleks kehtestada kõigile 
veekogudele.
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3. Mis tingimused peaksid olema täidetud, et oleks tagatud maastiku-
elementide ökoloogiline funktsionaalsus?

Antud peakükk hõlmab nii määruses 4 nimetatud maastikuelemente kui ka  
3. peatükis välja toodud olulisi potentsiaalseid maastikuelemente. 

Erinevate teenuste pakkumise seisukohalt on oluli-
seks faktoriks erinevate maastikuelementide kvali-
teet. Tolmeldajate ja röövtoiduliste lülijalgsete vaja-
dused on erinevad, ning samuti on ka kindlad liigi-
lised eelistused. Üheks võtmeelemendiks eduka bio-
loogilise tõrje tagamisel põllumajandusmaastikul on 
piisava hulga sobivate toitumis- ja talvituspaikade 
tagamine. Lisaks ressursside olemasolule maastikus 
peab olema tagatud ka nende kättesaadavus erine-
vatele liigigruppidele st näiteks pesapaik ja korjeala 
peavad asuma tolmeldajale jõukohases kauguses. 

Elupaikade kadumisega on tihedalt seotud maastiku 
killustatus ning sellest lähtuv elementide suurus, 
serva-efekt ja maastiku sidusus. Maastiku sidusus 
mõjutab loomade liikumis-skeeme määrates sellega 
nende levikut ja elupaigalaikude asustamist. See-
tõttu võivad maastiku killustatuse tagajärjed olla 
samaväärsed otsese elupaikade kaoga (Bender jt, 
1998; Hadley ja Betts, 2012). Uurimused näitavad, 
et lihtsast looduslike alade summeerimisest tuleb 
edasi liikuda, võttes arvesse pool-loodusliku elu-
paiga tüüpi ja ka elupaigalaikude sisest ja vahelist 
varieeruvust, et paremini hinnata nende väärtust 
tolmeldajatele ja kahjurite looduslikele vaenlastele. 
Elupaikade kadu ja maastiku killustatuse mõjusid 
on analüüsitud ülevaateartiklis, millest selgub, et 
näiteks tolmeldajate puhul toimuvad muutused nii 
tolmeldajate arvukuses kui ka nende käitumises, 
samas selgub ka, et enamikel juhtudel kaasneb elu-

paikade kaoga nii taimede kui ka tolmeldajate vähe-
nemine (Hadley ja Betts, 2012). Kohalik elurikkuse 
kadu vähendab ka kohaliku ökosüsteemi toimimist.

Kui elupaigafragmendid on liiga väikesed või iso-
leeritud, siis ei suuda need pakkuda kahjuritõrje-
teenust (Bianchi ja Van der Werf, 2003) ja samuti 
on kasuritel liiga väikeseid elupaigalaike maastikus 
raske leida (Kareiva, 1985). Maastikuelementide 
ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks peab 
olema nende hulk, sidusus, struktuur ja vorm piisa-
vad, et toetada tolmeldamist ja looduslikku kahjuri-
tõrjet (Tscharntke jt, 2016).

 Maastikuelementide kvaliteet
Elupaikade kadu ja killustatus mõjutavad nii serva- 
kui sisealade liike. Olukorras, kus elupaikade kadu 
ja killustus loovad suurema hulga väiksemaid elu-
paigalaike eelnevast suurest elupaigast, kaotavad 
alati sisealade liigid. Seda seetõttu, et liikide asus-
tustihedus elupaigalaikudes langeb fragmentide 
pindala vähenedes. Seevastu serva-aladele spetsia-
liseerunud liikide arvukus kasvab, suurendades 
ka asustustihedust. Sama seaduspärasus jätkub 
seni, kuni kogu elupaigalaik koosneb vaid servast 
(Bender jt, 1998). 

Tolmeldajate nõuded elupaigale on varieeruvad, 
kuid toidu kättesaadavus ja sobiva pesitsuskoha 
olemasolu on peamised (Gathmann ja Tscharntke, 

2002). Nii kimalased kui ka erakmesilased sõltuvad 
pesapaikadeks sobivate kohtade olemasolust, näi-
teks leidsid Osborne jt (2008), et kimalaste pesade 
arvukus oli suurim aedades ja joonelementidel ning 
väiksem metsamaastikul ja rohumaadel. Samas ei 
ole mobiilsetele liikidele tingimata vajalik kõigi res-
sursside olemasolu ühes kohas, piisab ka toidu- või 
korjepiirkonda jäävast, sest killustatud maastikus 
tulebki laveerida erinevate elupaigalaikude vahel, 
mis kõik pakuvad vaid ühte ressurssi (Westrich, 
1996). Erakmesilased on kimalastest veelgi tundli-
kumad ressursside kättesaadavuse suhtes. Sõltumata 
liigist ehitavad emasmesilased kas pinnasesse või 
kõrtesse pesad, kus igal vastsel on eraldi pesakam-
ber ja nad varustavad selle vastsele vajaliku toiduga 
(õietolm ja/või nektar) juba munemisel. Sellest tule-
nevalt vajavad erakmesilased toiduallika olemasolu 
pesapaiga läheduses, nt liik Hoplitis adunca Panzer 
(Megachilidae) teeb ühe vastse toiduga kindlus-
tamiseks 46 korjelendu (Zurbuchen jt, 2010a). 
Lisaks väheneb pesa ja toidubaasi vahelise kauguse 
suurenedes juba vaid 150 m võrra nii pesade, pesa-
kambrite kui ka valmikuks arenenud isendite arv 
(Peterson jt, 2006). Samas võib sobilike elupaikade 
asumine väikestel elupaigalaikudel vähendada 
piirkonnas elavate liikide arvu ja/või suurendada 
konkurentsi olemasolevale toidule ja pesapaikadele 
(Sabatino jt, 2010; Vickruck jt, 2019). Erinevate 
funktsionaalsete rühmade vajadused on erinevad. 
Näiteks on sirelaste arvukus ja liigirikkus suuremad 
puudega aladel (hekid, puiskoridorid, metsaservad), 
samas kui rohtse taimikuga maastikuelemendid 
toetavad rohkem mesilaselaadseid (Apidae) tolmel-
dajaid (Schirmel jt, 2018). 

Maastikuelementide võime toetada looduslikku 
mitmekesisust sõltub suuresti nende ökoloogilisest 
kvaliteedist, st nende võimest toetada ökosüsteemi 
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teenuste pakkujaid. Näiteks piirab sobivate talvitu-
mispaikade puudumine ja kvaliteet tihti röövtoi-
duliste lülijalgsete arvukust ja seega ka nende poolt 
teostatava ökosüsteemiteenuse kättesaadavust agro-
ökosüsteemis (Pywell jt, 2005).

Põllumaa tihe harimine ja talvine hõre taimik ei 
paku paljudele liikidele sobivat keskkonda talvi-
tumiseks, mistõttu püsiva taimestiku ja varisega 
pool-looduslikud elemendid on selles osas neile 
sobivamad (Pfiffner ja Luka, 2000). Pehmem pinnas
võimaldab näiteks putukatel kaevuda sügavamale 
ja olla seega rohkem kaitstud nii temperatuurimuu-
tuste kui ka potentsiaalsete vaenlaste eest, suuren-
dades seega ka tõenäosust, et nad kevadel põllud 
uuesti asustavad ja kahjurid kontrolli all hoiavad 
(Leather, 2008; MacLeod jt, 2004; Öberg jt, 2008). 

 Maastiku sidusus
Väga oluliselt mõjutab elurikkust ka maastikuele-
mentide isoleeritus põllumajandusmaastikul, sest 
lisaks elupaikade kaole ohustab elurikkust ka maas-
tiku sidususe vähenemine ja elupaigafragmentide 
seisundi halvenemine (Fahrig, 2003). Maastiku 
sidusus on mõõde, mis kirjeldab kui hästi ühenda-
tud või ruumiliselt katkematu on maastik (Forman 
jt, 1995). Struktuurne sidusus ehk ühendus elupai-
galaikude vahel võimaldab liikidel liikuda mööda 
nn rohelisi koridore ehk elukoridore, mis aga ei 
kindlusta, et see tingimata toimub. Maastiku funkt-
sionaalne sidusus seevastu kirjeldab liikide reaalset 
liikumisvõimet kindlal maastikul ja saab olla kor-
raga hinnatud vaid liigi või liigigrupi põhiselt, sest 
vajadused ja eelistused on väga erinevad (Kettunen 
jt, 2007). Maastiku sidususel puudub tähendus, kui 
seda ei ole seotud kindla organismiga (Kindlmann 
and Burel, 2008). Nii ei pruugi struktuurselt seotud 

maastik tagada liikide levikut ega pruugi ka ühen-
duste puudumine olla tingimata liikide levimise pii-
raja, sest olenevalt vaadeldava liigi levimisvõimest 
võib elupaigalaikude vahe olla kergesti ületatav, 
sellisel juhul võib arvukust piirata hoopis elupaiga 
kvaliteet. 
Väikesemõõdulistel maastikuelementidel on selle 
asustamine või taasasustamine erinevate liikide 
poolt väga sõltuv asustatava liigi levimisvõimest ja 
lisaks survestab liike ka ressursside piiratus ning sel-
lest tulenev konkurents. Nii leidsid Marini jt (2014), 
et isoleeritumate ja väiksemate maastikufragmen-
tide elustik koosnes putukate osas vähem valivatest 
ja suurema levimisvõimega liikidest. Lisaks on 
elementide suuruse mõju suurem spetsialiseerunud 
liikidele, väiksem aga generalistidele (Bender jt, 
1998). Tolmeldajate korral on väiksemate elemen-
tide külastatavuse tõenäosus väiksem, seda eriti 
vahemaade suurenedes, sest tulusam on kasutada 
ressursirikkamad elemente, mis on eeldatavasti ka 
mõõtmetelt suuremad. Seevastu vähem mobiilsetele 
liikidele võib potentsiaalsete elupaikade või toidual-
likate vaheline kaugus olla füüsiliselt ületamatu. Nii 
võib väikestele elupaigafragmentidele isoleeritud 
putukatel suureneda lähisugulusristumine, sest gee-
nivahetus teiste populatsioonidega on takistatud ja 
seega on populatsiooni edukas eksisteerimine ohus-
tatud (Packer ja Owen, 2001). Sellest lähtuvalt on 
parema ökoloogilise funktsionaalsuse potentsiaaliga 
väikesed elemendid, mis asuvad üksteise lähedal 
võrreldes suurte põllumassiivide sees paiknevate 
isoleeritud väikeste põllusaartega. Ka on elupaiga 
hävimise mõju tugevam killustatud ja väiksem sidu-
sal maastikul (Rösch jt, 2013). Kokkuvõttes võib 
potentsiaalselt väärtuslik elupaigafragment kaotada 
väärtuse maastiku sidususe puudumise tõttu. Näi-
teks leidis Rösch jt (2013), et väikestel rohumaa-

lappidel (0,1–0,6 hektarit) vähenes generalistide 
liigirikkus isoleerituse suurenedes, samas kui suurte 
elementide (1,2–8,8 hektarit) puhul liigirikkuse 
vähenemist ei täheldatud. Ka keskmise spetsia-
liseeritusega sirelaste arvukus vähenes oluliselt 
fragmenteerituse suurenedes (Schweiger jt, 2007). 
Samuti on ka tolmeldajate arvukus kõrgem suure-
matel elupaigalaikudel ja mitmekesisemal maastikul 
(Meyer jt, 2007). 

Järgnevalt on toodud näited suurte 
põllumassiivide liigendamiseks, et suu-
rendada kahjuritõrje ja tolmeldamise 
teenuse kättesaadavust külvikorras 
olevatel põldudel ning suurendada 
maastikuelementidevahelist sidusust, 
et tagada ökoloogiline funktsionaalsus. 
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Näide 1.  Suurte põllumassiivide liigendamine

Sagedane on olukord, kus kaardil on näidatud eraldi põllumassiivid (joo-
nis 3), aga ökoloogiliselt toimivad need ühe suure põlluna, sest põldude-
vahelised harimata alad puuduvad. Joonisel 4 on toodud olukord, kus 
neljast eraldi massiivist moodustub tegelikkuses üks suur põld kogupin-
dalaga 110 hektarit. Põld piirneb kõigist külgedest teedega, serva-ala 
pikendavad vaid põllu sisse sopistuvad elamu- ja tootmismaad, mis on 
ainukesed potentsiaalsed ökosüsteemi teenuste pakkujate levimiskohad. 

Tolmeldajad koonduvad tihti põlluservadesse, mis on eriti silmatorkav 
suuremõõtmeliste põllumassiivide juures – põllu keskosas on tolmelda-
jate arvukus tunduvalt madalam võrreldes serva-alaga. Sama tendents 
kehtib ka ämblike levikul, suurematel põldudel on ämblike arvukus 
keskosas tunduvalt madalam võrreldes servaaladega (Meriste, 2004).

Samuti tekkib vastuoluline olukord kliimat ja keskkonda säästvate põllu-
majandustavade eesmärkidega, kus alates 15 hektari põllumajandusmaa 
kasutamisest tuleb tagada 5% ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala 
olemasolu. Et ökoalade ruumiline paiknemine ei ole sätestatud, siis tava-
päraselt on intensiivse maakasutusega aladel ökoalade nõue täidetud 
lämmastikku siduvate kultuuride kasvatamisega ning maastikuelemen-
tide osakaal antud nõuete täitmiseks on marginaalne (Treier, 2016).

Selleks, et parandada ökosüsteemi teenuste kättesaadavust sellisel suu-
rel põllumassiivil võiks põllule lisada iga ~300 meetri järel 6 meetri 
laiused ribad ja laiendada teega piirnevat põlluserva 6 meetri laiuseni 
(kehtivate nõuete kohaselt 2–5 meetrit) (joonis 5). Sellisel juhul väheneb 
põllumaa hulk 4,4% (pindalaline vähenemine 4,8 hektarit) (joonis 5). 
Samas näitasid Pywell jt (2015), et isegi kuni 8%-line põllumajandusmaa 
külvikorrast eemaldamine sobiliku pool-loodusliku koosluse loomiseks 
ei vähendanud oluliselt kogu saagi suurust rapsil, nisul ega põldoal ja 
samuti esinesid 5 aastat hõlmanud majandusanalüüsis vaid marginaal-
sed erinevused võrreldes tavapärase harimispraktikaga. Uurimused on 
näidatud, et mesilaste toidutaimedega rikastatud 6–12 meetri laiused 
vaheribad põldude vahel toetavad oluliselt tolmeldajate arvukust põllu-
majandusmaastikul (Decourtye jt, 2010). 

Joonis 3. Sage olukord põllumajandus-
maastikul, kus põllumassiivide vahel puu-
duvad eraldusribad aga kaartidel on põllud 
märgitud erinevate massiivi numbritega, 
mis jätab petliku mulje põldude suurusest. 

Näidispõld

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Puittaimestik

Õueala

Seisuveekogu

Külvikorras olev maa

0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,6 km
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Joonis 4. Tegelikkuses puutuvad eraldised kokku 
moodustades ökoloogilises mõttes ühe suure põllu. 

Näidispõld

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Puittaimestik

Õueala

Seisuveekogu

Külvikorras olev maa

Joonis 5. Suure põllumassiivi liigendamine vähemalt 
6 meetri laiuste mitmekesise taimestikuga rohtsete 
ribadega iga 300 meetri järel suurendab tolmeldamise 
ja kahjuritõrje teenust põllul ning ribad toimivad ka 
elupaikade vaheliste ühenduskoridoridena. 

Näidispõld vaheribadega

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Puittaimestik

Õueala

Seisuveekogu

Külvikorras olev maa

0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,6 km0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,6 km

110 ha
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Näide 2.  Maastiku sidususe suurendamine
Selleks, et pool-looduslikud ja looduslikud kooslused saaksid maksimaalselt 
panustada bioloogilise mitmekesisuse säilimisse ja levikusse peab tagama ühen-
dused erinevate elupaikade vahel. Need nn rohelised koridorid annavad või-
maluse isendite liikumiseks erinevate elupaigalaikude vahel. Üksikud põldude 
sees asuvad põllusaared võiksid pakkuda sobivaid toiduallikaid ja elupaiku, kuid 
isoleerituse tõttu kaob nende väärtus. 

Joonis 6. Mädapea tammiku MKA – potentsiaalne tuumala.  
(Allikas: maps.google.com, 14.11.2019)

Näitlikustamaks maastiku sidususe tähtsust valiti maastikul 2 kilomeetrise raa-
diusega ala mille keskmes paikneb suure varustuspotentsiaaliga Mädapea tam-
miku maastikukaitseala (MKA) (joonis 6). Nõrkuseks on ühenduste puudumine 
väikeste elupaigalaikudega põldudel, millest suure osa moodustavad maastiku-
elementidena registreeritud põllusaared, mis asuvad üksteisest suhteliselt kaugel 
ja on isoleeritud, mistõttu nende potentsiaal jääb kasutamata. Mädapea MKA-l 
asub ka mitmekesise taimestikuga puisniit. Puisniidud on kõige mitmekesisema 
taimestiku ja loomastikuga kooslused Eestis, mis suurendab veelgi tõenäosust, 
et antud ala on asustatud mitmekesise tolmeldajate ja röövtoiduliste lülijalgsete 
populatsioonidega (Kull ja Zobel, 1991). Sidudes isoleeritud maastikuelemendid 

väärtusliku teenusepakkujate tugialaga suureneb neil 
ökosüsteemi teenustega varustatuse tase, mis levib ka 
ümbritsevatele põldudele.

Registreeritud maastikuelemendid on enamasti väike-
sed ja paiknevad isoleeritult põllumassiivide sees (joo-
nis 7). Selleks, et luua struktuuriline sidusus erinevate 
rohumaafragmentide vahel ühendati need omavahel 
rohekoridoridega (6 meetri laiuste rohuribadega) välti-
des metsamassiivide lõikamist (joonis 8). Põllumassiivide 
kogupindala vähenes rohekoridoride loomise kaudu vaid 
0,73%, samas kui 11,9 kilomeetri ühenduste loomine 
sidus 32 hektarit püsirohumaid 125 hektari teiste roht-
sete aladega kaasates ühtlasi ka registreeritud maastiku-
elemendid kogupindalaga peaaegu kaks hektarit suuren-
dades oluliselt nende ökoloogilist väärtust (joonis 8). 



21

Joonis 7. Registreeritud maastikuelemendid 
on enamasti väikeste mõõtudega ja paiknevad 
isoleeritult põllumassiivide sees. 

Joonis 8. Rohekoridoride abil loodud ühendused 
seovad registreeritud maastikuelemente maas-
tikukaitseala, püsirohumaade ja teiste maastiku-
elementidega suurendades elupaikade vahelist 
sidusust ning soodustades sellega tolmeldajate ja 
kahjurite looduslike vaenlaste levikut põldudele.

km0 0,25 0,5 1 1,5 2 km0 0,25 0,5 1 1,5 2

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Külvikorras olev maa

Puittaimestik

Haljasala

Õueala

Seisuveekogu

Registreeritud maastikuelement

Rohekoridor

Rohumaa (ETAK)

Külvikorras olev maa

Puittaimestik

Haljasala

Õueala

Seisuveekogu
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 Põllumajanduspraktika
Maaharimisvõtted mõjutavad otseselt kasulike lüli-
jalgsete arvukust põllumajandusmaal. Põllumajan-
duspraktika, kus kasutatakse erinevaid pestitsiide 
vähendab looduslikku kahjuritõrjet, katkestades 
teenuse jõudmise pool-looduslikelt aladelt tootmis-
põllule (van Driesche jt, 2009). Laia toimespektriga 
insektitsiidide kasutamine põllumajandusmaal, 
sügavkünd, vähese vastupanuvõimega sortide kasu-
tamine ja vähene kultuuride mitmekesisus võivad 
avaldada kasulikele putukatele negatiivset mõju 
isegi pool-looduslike alade olemasolul (Tscharntke 
jt, 2016). 

Herbitsiidide kasutamise piiramisel on positiivne 
mõju mesilaselaadsetele ja nende mitmekesisusele, 
sest suureneb õitsevate umbrohtude arv põllul 
ja põlluga piirnevatel aladel (Holzschuh jt, 2007; 
Kleijn jt, 2006). Pestitsiidide ja sünteetiliste mine-
raalväetise kasutamine ning elupaigapõhise mitme-
kesisuse vähenemine alandab spetsialiseerunud sire-
laste arvukust rohkem, kui maastiku üldstruktuur 
ja sidusus (Schweiger jt, 2007). Ka ämblike arvukus 
ja liigiline mitmekesisus on suuremad mahetingi-
muses võrreldes tavapõllumajandusega (Schmidt 
jt, 2005). Bianchi jt (2013) jõudsid järeldusele, et 
looduslikku kahjuritõrjet põllul mõjutavad ka seda 
ümbritsevatel põldudel praktiseeritavad taime-
kaitsetööd (Bianchi jt, 2013). Põllumajandusmaal 
asuvad väikesed ja/või kitsad maastikuelemendid 
on kõige rohkem mõjutatud maaharimisprakti-
kast, pool-looduslike koosluse toimimist mõjuta-
vad taimekaitsevahendite ja väetiste triiv. Nii on 
saadud järjepidevalt tõendeid pestitsiidide, eriti 
insektitsiidide ja fungitsiidide, negatiivsest mõjust 
taimede ja jooksiklaste mitmekesisusele (Geiger jt, 
2010). Uurimustes on ka leitud, et insektitsiidide ja 

fungitsiidide segu, mida taimekasvatajad tavaliselt 
paagisegus põldudele pritsitavad on sünergiliselt 
kahjuliku toimega kasuritele sh parasitoididele 
(Willow jt, 2019).

Mitmed maaharimisvõtted küll vähendavad agroke-
mikaalide kasutust, kuid ka mehhaanilisel maahari-
misel on lülijalgsete koosseisule oma mõju (Kromp, 
1999; Thorbek ja Bilde, 2004). Nii hekseldamine,
sügavkünd kui ka kultiveerimine hävitavad putu-
kaid ja ämblikke (valmikute arvukuse langus koguni 
25–60%), lisaks toimub harimisjärgselt ka ellujäänud 
isendite lahkumine häirimata või vähem häiritud 
aladele (Thorbek ja Bilde, 2004). Näiteks lühitiib-
laste arvukus langes vahetult peale põlluharimistööd 
isegi kuni 20 korda, kuid tänu heale levimisvõimele 
asustasid nad põllud uuesti (Bohac, 1999). Seetõttu 
toetavad erinevad pool-looduslikud kooslused, sh 
maastikuelemendid, nii vegetatsiooniperioodi kestel 
kui ka talvitumisperioodil põllumajandusmaa mit-
mekesisust ja kasulike lülijalgsete püsimist.

3. Kokkuvõte
Parima ökoloogilise efektiivsuse saavutami-
seks peab olema tagatud:

1) maastikuelementide vaheline sidusus;
2) maastikuelementide piisav suurus ja hulk 

põllumajandusmaastikul;
3) maastikuelementide suhteline lähedus 

mitmekesisust toetavale/säilitavale alli-
katele (tuumaladele) (pool-looduslikud 
kooslused, liigirikkad niidud, ekstensiiv-
sed püsirohumaad, aiad, mahealad jne); 

4) maastikuelementide ligiduses vähenda-
tud agrokemikaalide kasutamine ja sel-
lega kaasnev triiv;

5) hekseldamise vältimine.

Hekseldamine vähendab oluliselt elurikkust: soodustab liigivaese taimestiku teket ja 
hävitab linde, imetajaid, kahepaikseid, lülijalgseit jt loomi. Fotol Tähtvere dendropark 
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4. Milline peab olema haritavate põldude ja mitteharitavate (looduslike) alade suhe, mis 
tagaks põllul ökosüsteemiteenuste (nt tolmeldamine ja kahjuritõrje) kättesaadavuse, 
st milline peaks olema looduslike alade/elementide hulk ja paiknemine, et põld oleks 
isereguleeruv?

Suure bioloogilise mitmekesisusega aladel on 
potentsiaali areneda tõhusaks isereguleerivaks öko-
süsteemiks (Goswami jt, 2016). Näiteks on leitud, 
et suurem pool-looduslike koosluste hulk põllu-
majandusmaastikul tagab ka kõrgema kahjurite 
tõrje antud piirkonnas (Chaplin-Kramer jt, 2011; 
Schirmel jt, 2018; Veres jt, 2013). Samuti suurendab 
see nii tolmeldajate arvukust kui ka liigirikkust taga-
des ühtlasi neist sõltuvate ökosüsteemiteenuste jät-
kumise (Garibaldi jt, 2011a; Holland jt, 2012; Rollin 
jt, 2019; Steffan-Dewenter jt, 2002).

Loodusliku kahjuritõrje tagamiseks on vajalik 
tagada minimaalselt 20%-line looduslike alade osa-
kaal maastikus, kuid maastiku sidususe vähim tase 
on teadmata (Tscharntke jt, 2007). Kõrge väärtusega 
maastikuelemendid peaksid toetama erinevate liigi-
gruppide vajadusi elu-, varje- toidu- ja talvituspai-
kade osas. Ressursside kättesaadavust on näiteks 
erakmesilastele ja kimalastele osas hinnatud erakord-
selt tähtsaks (Pywell jt, 2006; Wood jt, 2017). 

Looduslike ja pool-looduslike alade hulk ning struk-
tuur on olulised nii kahjurite kui ka nende loodus-
like vaenlaste koosseisu kujunemisel. Mosaiiksetel 
maastikel, kus põllulapid vahelduvad pool-loodus-
like ja looduslike aladega, on suur servatihedus, mis 
ühtlasi suurendab tõenäosust erinevate liikide levi-
kust. Kui suure servatihedusega maastik on lisaks 
ka mitmekesine, siis seal elavatel organismidel on 
võimalus saada kasu kogu maastikust samamoodi 
kui maastikul, sh ka põllumajandusel neist. Samas 

oleme leidnud, et naeri-hiilamardika vastsete parasi-
teerituse tase talirapsil Eestis oli kõrge (>60%) nii 
suhteliselt vähese (10–15%) kui ka kõrge (30–65%) 
looduslike alade osakaaluga maastikul (Peedel, 2015).

Tolmeldamist vajavatel kultuuridel võib looduslikest 
aladest kaugel asudes olla keskmisest madalam ja 
suurema varieeruvusega saak just tolmeldamistee-
nuse puudumise tõttu (Garibaldi jt, 2011a; Klein jt, 
2012). Taimede tolmeldamisvajadus on erinev, näi-
teks arbuusiga läbiviidud katse tulemusel selgus, et 
sõltudes täielikult vaid looduslikest tolmeldajatest, 
peaks 2,4 kilomeetri raadiuses paiknema vähemalt 
40% looduslikke alasid ja 1,2 kilomeetri raadiuses 
vähemalt 30%, kuid ka täielikult põllumajandus-
maaga kaetud piirkonnad pakuvad mingil määral 
tolmeldamisteenust (Kremen jt, 2004). Ka Rollin jt 
(2019) jõudsid järeldusele, et 1000 meetri raadiu-
ses peaks pool-looduslike alade osakaal ulatuma 
20–25%-ni, et avalduks mõju tolmeldajatele. 

Piisava tolmeldamisteenuse tagamiseks on vaja 
tagada tolmeldajate olemasolu maastikul, see sõl-
tub aga nii liigirikaste pool-looduslike koosluste 
olemasolust 1000 meetri raadiuses kui ka õitsevate 
taimede olemasolust lähiümbruses (Rollin jt, 2019). 
Ka erakmesilaste arvukust suurendavad piirkonnas 
asuvad püsirohumaad, kuid et enamik erakmesi-
lasi on väikese lennuraadiusega paarisaja meetri 
ulatuses, siis mõjutab neid enim just pesitsuspaiga 
vahetu ümbrus (Le Féon jt, 2013; Söderman jt, 
2016). Eestis läbiviidud tulemused kinnitavad, et 

sirelaste arvukus vegetatsiooniperioodi kestel on 
kõrgem suurema looduslike kooslustega alal (Lõh-
mus, 2015). 

Samas on mitmed autorid leidnud, et pool-loodusli-
kud kooslused on olemuselt väga erinevad ja nende 
koondamine ühise nimetaja „pool-looduslikud 
alad“ alla ei pruugi näidata tõelist olukorda. 

Järgnevalt on toodud näited tolmeldajate ja 
röövtoiduliste putukate levikust maastikul. 

Eesti rahvusliblikas pääsusaba on avamaastike liik, valmikud 
toituvad õienektarist ja röövikud sarikalistest taimedest.
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Näide 3.  Tolmeldamise teenuse ulatus lihtsal maastikul

Suurtel põllumassiividel ei pruugi tolmeldamisteenus katta kogu põllu pinda, 
sest kimalased on limiteeritud oma korjelennu kaugusega pesast ja samuti lähtu-
vad nad efektiivsest energiatarbimisest. Kimalaste keskmised korjekaugused on 
toodud lisas 1. Samas tuleb märkida, et korjelennu kaugused erinevad kordades 
ka sama meetodiga määrates. Karukimalaste (B. terrestris) maksimaalne korje-
lennu pikkus varieerub kirjanduse andmetel 550–2878 meetrit ja erakmesilaste 
maksimaalsed korjelennu kaugused sõltuvad suuresti nende suurusest varieeru-
des liigiti 100 meetrist isegi kuni paari kilomeetrini (Darvill jt, 2004; Knight jt, 
2005; Kreyer jt, 2004; Redhead jt, 2016; Walther-Hellwig ja Frankl, 2000; Wolf ja 
Moritz, 2008; Zurbuchen jt, 2010b). 

Ka eelnevalt näitena toodud piirkonnas (vt joonis 4) katavad põllumassiivid 
72% maastikust 1 kilomeetri raadiuses (tabel 2). Erinevate pool-looduslike 
alade katvus koos õuealadega moodustas kokku 18%. Õuealad on antud 
analüüsi kaasatud, sest võival olla olulised pesapaiga pakkujad kimalastele 
(Osborne jt, 2008). 

Õuealad, puittaimestikuga kaetud alad (metsamassiivid ja põõsastikud), haljas-
alad, rohumaad ja muud lagedad alad võeti aluseks tolmeldamisteenuse pak-
kumise uurimisel eeldusel, et iga potentsiaalne ala pakub pesapaika. Kimalaste 
korjepiirkond lähtub radiaalselt nende pesa asukohast. Korjeraadiuse pindala 

määramiseks genereeriti neist lähtuvad puhvrid raadiusega 200 meetrit. Valitud 
kaugus lähtub potentsiaalsete tolmeldajate (kimalased, erakmesilased, sirelased) 
korjekaugusest (vt lisa 1). Selleks, et hinnata kui suure osa põllumajandusmaast 
katab potentsiaalsetest pesapaikadest lähtuv tolmeldamise teenus lõigati põllu-
massiivide kihti teenuse kihiga ja arvutati vastavad näitajad. Tegemist on teoree-
tilise hinnanguga, sest lisaks maastikuelemendi olemasolule mõjutab looduslike 
tolmeldajate pesapaiga valikut/arvukust väga palju erinevaid tegureid sh mulla-
lõimis, maaharimise intensiivsus, pestitsiidide kasutamine jne. 

Selle teoreetilise hinnangu tulemusena leidsime, et potentsiaalsetest pesapaika-
dest lähtuv tolmeldamisteenus katab ~66% (149 hektarit) põldude kogupindalast 
(226 hektarit) antud maastikusektoris (joonis 9). See tulemus näitab, et kõrge 
pool-looduslike alade hulk piirkonnas ei taga siiski tolmeldamisteenust kogu 
põllumajandusmaale ja ligi 35% põldudest jäi tolmeldamisalast välja. Ainult 
erakmesilaste ja sirelaste tolmeldamise korral oleks teenuse piirkond veelgi väik-
sem. Tõenäosus kohata erakmesilasi 150 meetri kaugusel põlluservast on 50%, 
samas kui 50 meetri kaugusel on see üle 90% (Wright jt, 2015). 

Teenuse tagamist aitab kindlustada suurte põldude liigendamine laiade rohuri-
badega (vt näide 1), mis pakuks potentsiaalseid pesitsuspaiku avamaaliikidele. 
Kasutades liigendamiseks nt hekke, suureneb ka erakmesilaste ja sirelaste poolt 
pakutav tolmeldamine. Põllumajandusmaastikul, kus väga suured põllud on lii-
gendatud rohumaaribadega ja teega piirnevat põlluserva on laiendatud 6 meetri 
laiuseni, katab tolmeldamisteenus koguni 88 % (joonis 10). Põllumajandusmaa 
pindala vähenes kokku 3,5% (7,8 hektarit) kogu maastikusektori lõikes. 

Laiad paljuliigilised rohumaaribad toetavad tolmeldajaid alternatiivsete toidual-
likate ja pesitsuspaikadega maapinnal või pinnases pesitsevatele liikidele. Seega 
paraneb maastikuelementide lisamisega teenuse poolt katmata piirkonda tolmel-
damisteenuse kättesaadavus. Samas suurenes lisatavate elementide arvel pool-
looduslike alade osakaal vaid 2,5% moodustades 20% maastikusektori lõikes. 

Antud tulemused illustreerivad pool-looduslike alade ruumilise paiknemise 
tähtsust maastikul, mis on vähemalt samaväärne pool-looduslike alade osa-
kaaluga. 

Tabel 2.  Maakasutuse jaotus näide 1 maastikusektoris raadiusega 1 kilomeeter

Pindala, ha Pindala, %

Õu 17,81 5,67

Seisuveekogu 0,11 0,04

Puittaimestik 0,60 0,19

Haljasala 4,65 1,48

Põllumassiivid 225,88 71,94

Rohumaa 14,06 4,48

Lage 18,43 5,87

Teed, kaardistamata alad 32,46 10,34

Kokku 314 100
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Joonis 9. Teoreetliselt võimalik tolmeldamisteenuse 
pakkumine lihtsal maastikul eeldades, et maastikuele-
mendid on looduslikele tolmeldajatele sobivad ja nende 
poolt asustatud. Kollasega on märgitud 200 meetri laiu-
sega mõjualad ümber potentsiaalsete pesapaikade.  

Joonis 10. Teoreetliselt võimalik tolmeldamisteenuse 
pakkumine lihtsal maastikul, mis on liigendatud rohu-
maaribadega ja laiade põlluservadega eeldades, et 
maastikuelementidel on looduslikele tolmeldajatele 
sobivad tingimused. Kollasega on märgitud 200 meetri 
laiusega mõjualad potentsiaalsete pesapaikade ümber.

0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,6 km 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,6 km

Potentsiaalne pesakoht

Registreeritud maastikuelement

Lage

Puittaimestik

Puiskoridor

Vaheribad

Külvikorras olev maa

Õueala

Tolmeldamisteenuse ulatus

Potentsiaalne pesakoht

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Puittaimestik

Puiskoridor

Külvikorras olev maa

Õueala

Tolmeldamisteenuse ulatus
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Näide 4.  Tolmeldamise teenuse ulatus kompleksel maastikul

Lisaks erineva maakasutusega alade osakaalule tuleb arvesse võtta ka maastiku 
sidusust. Ajaline ja ruumiline tolmeldamisteenuse pakkumine väheneb eralda-
tuse suurenedes pool-looduslikest kooslustest (Garibaldi jt, 2011b), mistõttu 
võib ka mitmekesisel maastikul jääda tolmeldamisteenusest vajaka. Nii toidualli-
katele juurdepääsetavus kui ka talvitus- ja varjepaigad toetavad kasulike lülijalg-
sete ellujäämist ja toetavad seeläbi ka looduse hüvede kättesaadavust inimesele.

Alljärgnevalt on toodud näiteks püsirohumaadega rikastatud maastikul valit-
sev olukord, kus 18% (142 hektarit) kogu põllumajandusmaast (795 hektarit) 
jääb nimetatud teenusest kõrvale (joonis 11). Erinevad pool-looduslikud alad 
(püsirohumaad, puittaimestikuga ja rohtsed lagedad alad) moodustavad antud 
piirkonnas kokku 28% (tabel 3), mis ületab kirjanduses välja toodud minimaalse 
20% vajaliku pool-looduslike alade taseme (Tscharntke jt, 2007), kuid sõltuvalt 
põllumassiivide ja pool-looduslike alade asetusest ei ole siiski teenus kogu põllu-
maa ulatuses tagatud. 

Joonis 11. Teoreetiliselt võimalik tolmeldamiseteenuse 
pakkumine heterogeensel suure looduslike alade osa-
kaaluga maastikul eeldades, et maastikuelementidel 
on looduslike tolmeldajate jaoks sobivad tingimused. 
Kollasega on tähistatud 200 meetri laiusega mõjualad 
potentsiaalsete pesapaikade ümber. 

Potentsiaalne pesapaik

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Puittaimestik

Haljasala

Tolmeldamisteenuse ulatus

Külvikorras olev maa

Õueala

Seisuveekogu

Tabel 3.  Maakasutuse jaotus Mädapea MKA ümbruses, 
maastikusektori raadius 2 kilomeetrit

Pindala, ha Pindala, %

Õu 28,21 2,25

Seisuveekogu 0,97 0,08

Puittaimestik 210,83 16,79

Haljasala 4,41 0,35

Põllumassiivid 763,80 60,81

Püsirohumaa 32,05 2,55

Lage 103,67 8,25

Teed, kaardistamata alad 112,05 8,92

KOKKU 1256 100
km0 0,25 0,5 1 1,5 2
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Näide 5.  Kahjuritõrje teenuse ulatus maastikul

Röövtoiduliste lülijalgsete poolt kahjuritõrjeteenuse pakkumine sõltub nende 
levimisvõimest ja kahjuri levikust põllul. Looduslike alade vähenemine vähen-
dab näiteks lehetäide kontrolli looduslike vaenlaste poolt koguni 46% ja maas-
tiku lihtsustumise mõju on sarnane väga paljudel kultuuridel ja paljudes riiki-
des (Rusch jt, 2016). 

Mittespetsialiseerunud röövtoidulised lülijalgsed levivad sobilikest põlluga 
piirnevatelt aladelt 60–80 meetri kaugusele põllule panustades seal oluliselt 
kahjuritõrjesse (Collins et al., 2002; Holland et al., 2008; Thomas et al., 1991).
Eestis pakuvad generalistidest röövtoidulised, eelkõige ämblikulaadsed, jook-
siklased ja lühitiiblased, kahjuritõrjeteenust erinevat tüüpi maastikuelemen-
tidega piirnevatel põldudel vähemalt kuni 75 meetri kauguseni põllu servast 
(Veromann, avaldamata andmed). Seetõttu on näite toomise aluseks just antud 
kaugus. 

Eeldades, et põldu ümbritsevad rohtsed põlluservad pakuvad piisavalt sobi-
likke talvituspaiku, on 110 hektari suurusel põllul tagatud kahjuritõrje 43%-l 
(joonis 12). Esmajoones selleks, et tagada põllul piisav röövtoiduliste lülijalg-
sete populatsioon juba vegetatsiooniperioodi alguses, tuleb luua võimalus 
nendega põllu asustamiseks. Jagades põllu 6 meetri laiuste rohuribadega väik-
semateks põldudeks suureneb röövtoiduliste generalistide pakutav teenuse 
ala peaaegu poole võrra 71%-ni (kattes 78 hektarit) (joonis 13), samas vähe-
neb põllumaa osakaal 4,4% (vt näide 1). Saadud tulemus näitab, et 18%-line 
pool-loodulike alade osakaal maastikus on suurte põllumassiivide korral liiga 
väike, sest sellega ei tagata kahjuritõrjeteenuse pakkumist. Samas suurendades 
pool-looduslike alade hulka põldu liigendatavate vähemalt 6 meetril laiuste 
rohumaaribadega, suureneb teenuse pakkumine oluliselt, kuigi pool-loodulike 
alade osakaal on vaid 20%. Põllu suuruse mõju sõltub ka põllu proportsiooni-
dest, piklikutel põldudel katab looduslik kahjuritõrjeteenus suurema osa kui 
ruudukujulistel just ümbermõõdu pindala suhte tõttu (Bengtsson, 2015). Sel-
lest lähtuvalt on 20 hektari suurune põld külgede suhtega 1:16 paras aga suh-
tega 1:1 liiga suur, et saada maksimaalset kasu põlluservadest lähtuvatest tee-
nustest. Antud näide kinnitab Tscharntke jt (2007) poolt läbiviidud arvutusi, 
et pool-loodulike alade osakaal peaks ulatuma vähemalt 20%-ni tagamaks tee-
nust olulisele osale põllumajandusmaast. Samas kehtib 20% reegel siiski vaid 

mosaiiksel maastikul, sest näiteks ei ole tagatud röövtoiduliste levik ühelt suurelt 
maastikuelemendilt, nt puisniidult, mis moodustab 20%, kõikidele põldudele, 
sest röövtoidulised lülijalgsed levivad vaid antud elementi ümbritsevatele põldu-
dele, kuid ei levi kaugematele põldudele. 

Antud näited kirjeldavad bioloogilise kahjuritõrje ja tolmeldamise ulatust suur-
tel põldudel ning illustreerivad põldude liigendamisega loodud paremat olu-
korda. Põldudele rohtsete mitmekesise taimestikuga ribade rajamisel tuleb läh-
tuda ökosüsteemiteenuste pakkujate levimisvõimest, elu- ja talvitumispaikade 
vajadusest, toiduressursi olemasolust jne.

4. Kokkuvõte
Selleks, et põldudel oleks tagatud looduslik 
kahjuritõrje ja tolmeldamisteenus peaks: 
1) looduslike ja pool-looduslike alade osa-

kaal maastikus olema minimaalselt 20%;
2) looduslikud ja pool-looduslikud alad 

olema sidusad, omavahel ühendatud ja 
ka kõrge looduslikku mitmekesisusega 
alade (pool-looduslikud koos-lused, eks-
tensiivse majandamisega niidud ja püsi-
rohumaad) läheduses;

3) lineaarsete rohuribade laius olema mini-
maalselt 6 meetrit.

4)  põldude laius olema väiksem või võrdne 
teenusepakkujate korjekauguse või levi-
misvõimega.
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Joonis 12. Põlluservadest lähtuv teoreetiliselt võimalik 
bioloogilise kahjuritõrje teenus eeldades, et maastiku-
elementidel on looduslike vaenlaste jaoks sobivad 
tingimused. Kollasega on tähistatud 75 meetri laiusega 
mõjualad potentsiaalsete elupaikade ümber. 

Kahjuritõrje ulatus

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Puittaimestik 

Näidispõld

Külvikorras olev maa

Muu kõlvik

Teed

Seisuveekogu

Joonis 13. Põlluservadest lähtuv teoreetiliselt võimalik 
bioloogilise kahjuritõrje teenuse pakkumine vaheriba-
dega liigendatud põllul eeldades, et maastikuelemen-
tidel on looduslikele vaenlastele sobivad tingimused. 
Kollasega on tähistatud 75 meetri laiusega mõjualad 
potentsiaalsete elupaikade ümber. 

Kahjuritõrje ulatus

Registreeritud maastikuelement

Rohumaa (ETAK)

Puittaimestik 

Näidispõld vaheribadega
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Muu kõlvik
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Seisuveekogu
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5.  Kas ja millistel tingimustel toetavad metsad põllumajandusmaa elurikkust?

Metsakooslustes elavatel lülijalgsetel on enamasti 
teistsugused nõudmised elupaigatingimustele võr-
reldes põlluliikidega, tihti on nad näiteks tundliku-
mad temperatuuri, niiskuse ja valguse suhtes. Metsa 
sisse liikudes väheneb jooksiklaste avamaaliikide 
osakaal ja suureneb metsaspetsialistide oma (Boetzl 
jt, 2016). Nii mesilaste, röövtoiduliste kahetiivaliste 
kui ka parasitoidide arvukus väheneb oluliselt juba 
vaid 12–13 meetri kaugusel metsaservast, kuid 
metsaservades olev alustaimestik pakub nii tolmel-
dajatele kui ka parasitoididele olulist alternatiivset 
toiduallikat (Bartual jt, 2019). Samuti on metsaser-
vades talvituvate röövtoiduliste jooksiklaste hulk 
suurem võrreldes metsa sisealaga (Sutter jt, 2018). 
Vegetatsiooniperioodi kestel läbiviidud katsed 
näitasid jooksiklaste väiksemat liigirikkust metsas 
võrreldes taliteravilja, kultuur- ja püsirohumaa ning 
puiskoridoriga (Duflot jt, 2015). Samas on puude-
rinde osakaalul (metsa serv, puiskoridorid ja puu-
dega põllusaared) maastikus oluline mõju ämblike 
liigirikkusele talirapsi põldudel (Drapela jt, 2008). 

Looduslikest aladest on eriti suur varieeruvus metsa 
serva- ja sisealade vahel. Näiteks leidsid Bartual 

jt (2019), et põlluga piirnevas metsaservas kasvav 
alustaimestik on tolmeldajatele, kahetiivaliste ja 
ka parasitoidide väärtuslik ning suurendab nende 
arvukust, kuid väärtuslik vöönd piirneb vaid mõne-
teistkümne meetriga. Kuigi mets on üldine bioloo-
gilise mitmekesisuse soodustaja, toetab mets vaid 
mõneteistkümne meetri ulatuses põllumajandusele 
vajalikke tolmeldajaid ja röövtoidulisi. 

Seega eristuvad põllumajandustootmisele kasulike 
liikide seisukohalt selgelt metsa serva-alad ülejää-
nud metsast (Bartual jt, 2019). Metsade osakaal 
maastikus mõjutab kimalasi, kuid on liigispetsii-
filine, näiteks hallkimalase (Bombus veteranus) ja 
karukimalase (B. terrestris) arvukus langeb met-
saga kaetud ala suurenedes (Diaz-Forero jt, 2011). 
Seega panustavad põllumajanduslikku tootmisse 
tolmeldamise ja kahuritõrje kaudu vaid metsade 
servaalad, mistõttu tuleks metsade mõju hindamise 
puhul arvestada vaid metsaservadega (Bartual jt, 
2019; Rega jt, 2018). Ka Eestis QuESSA projekti raa-
mes läbiviidud katsest selgus, et pinnasepüünistega 
kogutud jooksiklaste mitmekesisus ja arvukus olid 
suuremad tootmispõlluga piirnevatel rohumaariba-

del ja puiskoridorides võrreldes põllumaaga piirne-
vate metsadega. Sama projekti raames kogutud tal-
vitumise andmed näitasid, et talvituvate jooksiklaste 
arvukus ja mitmekesisus olid oluliselt madalamad 
metsas võrreldes rohtse või puiskoridoriga põlluser-
vaga (Veromann, avaldamata andmed)

Metsasuse erisuse tingimustega on kaetud 63% põl-
lumajandusmaa kogupindalast (aastatel 2018–2020) 
(tabel 4). Metsasuse erisuse rakendamine võimaldab 
homogeensesse piirkonda kuuluvatel põllumajan-
dustootjatel saada vabastus rohestamise nõude täit-
misest, juhul kui nende majapidamised asuvad vähe-
malt 50% ulatuses nimetatud piirkonda kuuluvates 
omavalitsustes põldude osas, mis paiknevad 100% 
ulatuses metsasuse erisuse piirkonnas (joonis 14).

Tabel 4.  Kohalike omavalitsuste (KOV) arv, Eesti maismaa, metsamaa ja kasutatava põllumajandusmaa pindala 2017. aastal  
(Allikas: Maaeluministeerium)

KOV üksuste arv Maismaa 
pindala (ha)

Metsamaa 
pindala (ha)

Kasutatava põllumajan-
dusmaa pindala (ha)

Eesti kokku 79 4 346 700 2 442 188 992 799

Homogeenne piirkond 48 3 213 892 1 905 207 628 429

Homogeense piirkonnaga hõlmatud osa Eestist 61% 74% 78% 63%

Joonis 14. Metsasuse erisuse rakendamine perioo-
dil 2018–2020. Eesti piiriäärsete alade, Vahe-Eesti ja 
Lääne-Eesti sh saarte homogeenne piirkond on märgi-
tud rohelisega (Allikas: Maaeluministeerium).
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Näide 6.  Metsasuse erisus
Näites on kasutatud metsasuse erisuse alla kuuluvat maastikusektorit, kus 47,5% 
on kaetud metsamaaga ja 34% põllumaaga (tabel 5). Erinevad pool-looduslikud 
kooslused koos metsaga hõlmavad kokku 63% (198 hektarit) maastikusektorist.

Metsaservadest lähtuva potentsiaalse tolmeldamisteenuse hindamiseks loodi 
metsaservadest lähtuv puhver laiusega 200 meetrit. Selleks, et hinnata kui suure 
osa põllumaast katab metsaservadest lähtuv potentsiaalne tolmeldamise teenus 
lõigati põllumassiivide kihti teenuse kihiga ja arvutati vastavad näitajad. Teiste 
potentsiaalsete pesapaikade asukohtade märkimiseks moodustati kõigist sobilike 
kaardikihtide elementidest (mets, õu, rohumaad, lagedad alad jt) punktobjek-
tid, mille ümber loodi potentsiaalse tolmeldamisraadiusega puhver. Selleks, et 
hinnata potentsiaalse tolmeldamisteenuse ulatust põldudel lõigati saadud teenu-
sekihti põllumassiivide kihiga ja arvutati vastavad näitajad. Kogu potentsiaalse 
teenuse katvuse määramiseks ühendati tolmeldamise teenuse pakkumise kaar-
did antud sektori kohta.

Tulemused näitavad, et vaid metsast lähtuv potentsiaalne tolmeldamisteenus, 
täpsemalt metsaserva ökotoni mõju, ei varusta kogu sektoris asuvat põllumaad, 
vaid ainult 58% (61 hektarit) (joonis 15). Samas teistest pool-looduslikelt ala-
delt lähtuv potentsiaalne teenus katab koguni 85% (91 hektarit). Kombineerides 
kõigist potentsiaalsetest pesitsuspaikadest lähtuva tolmeldamise teenuse ulatub 
katvus aga koguni 96%-ni (102 hektarit) kogu sektori põllumaast (joonis 16). 

Antud tulemused näitavad, et tolmeldamisteenuse pakkumiseks põllumajandus-
maal ei piisa metsamaa olemasolust, vaid oluline on ka selle jaotumine maastikul. 
Erinevad põldude vahel asuvad pool-looduslikud kooslused panustasid teenu-
sesse ligi 30% rohkem kui metsaserva ökoton, kuid samas täiendas metsaservast 
lähtuv teenus oluliselt teenuse piirkonda. Antud näite põhjal ei taga metsasuse 
erisus tolmeldamise teenuse kättesaadavust, vaid on vajalik teise pool-looduslike 
alade lisamine maastikku. 

Kahjuritõrje seisukohalt on metsade pakutav potentsiaalne teenus üle kahe 
korra väiksem võrreldes tolmeldamise teenusega, sest looduslike vaenlaste levi-
misvõime on oluliselt madalam  (keskmiselt umbes 100 meetrit põlluservast). 
Metsaserva ökotoni potentsiaalne mõju katab vaid 21% põllumaast.

Tabel 5.  Maakasutuse jaotus metsasuse erisuse näites too-
dud maastikusektoris raadiusega 1 kilomeeter

Pindala, ha Pindala, % 

Märgala 2,19 0,70

Põllumassiivid 106,63 33,96

Hüljatud põllumassiivid 27,48 8,75

Lage 7,87 2,51

Rohumaa 11,44 3,64

Puittaimestik 149,23 47,53

Teed, kaardistamata alad 9,16 2,92

Kokku 314 100

5. Kokkuvõte:

1)  metsasuse erisuse alal asumine ei taga 
ökosüsteemi teenuste olemasolu põllul;

2) põllumajandustootmisele kasulikke liike 
toetavad metsa serva-alad;

3) kuigi mets on üldise bioloogilise mit-
mekesisuse soodustaja, toetab mets vaid 
mõneteistkümne meetri ulatuses põllu-
majandustootmisele vajalikke tolmelda-
jaid ja röövtoidulisi lülijalgseid;

4)  ka metsasuse erisuse piirkonda jääval 
põllumajandusmaal tuleb tagada pool-
looduslike alade olemasolu ja maastiku 
sidusus. 
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Joonis 15. Metsaservade ja väikeste metsamassiivide paku-
tav teoreetiliselt võimalik tolmeldamisteenus katab 58% 
tootmispõllust. Kollasega on tähistatud 200 meetri laiusega 
mõjualad potentsiaalsete pesapaikade ümber. Tegemist on 
teoreetilise arvestusega eeldusel, et kogu metsaserv ja kõik 
metsamassiivid pakuvad looduslike tolmeldajate jaoks sobi-
vaid tingimusi.

Metsaservast lähtuv 
tolmeldamisteenus

Vooluveekogu

Puiskoridor

Seisuveekogu

Rohumaa (ETAK)

Külvikorras olev maa

Lage

Puittaimestik

Õu

Märgala

Hüljatud põllumassiiv

Joonis 16. Metsaservade ja väikeste metsamassiivide paku-
tav teoreetiliselt võimalik tolmeldamisteenus koos teiste 
maastikuelementide poolt pakutava teenusega katab 96% 
tootmispõllust. Kollasega on tähistatud 200 meetri laiusega 
mõjualad potentsiaalsete pesapaikade ümber. Tegemist on 
teoreetilise arvestusega eeldusel, et kõigil maatikuelementi-
del on looduslike tolmeldajate jaoks sobivad tingimused.

Potentsiaalne pesakoht
Metsaservast lähtuv 
tolmeldamisteenus

Vooluveekogu

Puiskoridor

Seisuveekogu

Rohumaa (ETAK)

Külvikorras olev maa

Lage

Puittaimestik

Õu

Märgala

Hüljatud põllumassiiv

0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2 km0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2 km
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6. Kas looduslikke alade/elementide säilitamist ja rajamist põllumajandusmaal on 
ökoloogiliselt põhjendatud asendada maaharimispraktikatega nagu kesa, lühikese 
raieringiga madalmetsa kasvualad ja lämmastiku siduvad põllukultuurid?

Looduslikud ja pool-looduslikud alad põlluma-
jandusmaastikul pakuvad kasulikele lülijalgsetele 
toidu-, pesitsus- ja talvituspaiku. Põllukultuuride 
mitmekesistamine parandab ökosüsteemi funktsio-
neerimist läbi efektiivsema tolmeldamise, kahjurite 
ja haiguste kontrolli all hoidmise, mullaprotsesside 
parandamise ja erosiooni vähendamise ning süsi-
happegaasi sidumise kaudu (Hajjar jt, 2008). 

 Kesa
Kesa on külvikorrasüsteemis kasutatav haritud või 
harimata maa, mis ei kanna üldjuhul saagiaasta 
jooksul saaki. Kesa peamine tunnus on see, et see 
maa on jäetud saagiaastaks puhkama. Kesa arves-
tusse lähevad nii mustkesa kui haljaskesa. Ökoalana 
määratud kesa all oleval maal on põllumajandus-
lik tootmine keelatud st, et maa läheb külvikorra 
väljadest välja. Erandina jääb maa, mida hoitakse 
ökoalana kesa all üle viie aasta, põllumaaks. Alates 
2018. aastast ei ole lubatud ökoalana määratletud 
kesal kasutada taimekaitsevahendeid (“Otsetoe-
tuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, 
kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajan-
dustootja toetus,” 2015). 

Mustkesa on randaalimisega põllu puhas hoidmine 
kogu vegetatsiooniperioodi jooksul, sellega kaas-
neb aga huumuse kadu ning intensiivse harimise 
tagajärjel ka mullastruktuuri lõhkumine. Mustkesa 
on eriti ekstreemne näide ka kasulike putukate sei-
sukohalt, sest taimiku puudumise tõttu ei paku see 

toitu ega varjepaiku ja seetõttu ei toeta see ka mingil 
juhul kasulikke lülijalgseid. Jooksiklastele ja teistele 
maapinnal liikuvatele lülijalgsetele võib mustkesa 
olla koguni kahjulik, sest on ületamatuks barjää-
riks potentsiaalsete elupaikade vahel. Nimelt võib 
surma põhjustava veekao hulk saabuda paljudel 
liikidel juba 8 tunniga (Haberman, 1968). Samuti 
on jooksiklased väga tundlikud igasuguse maapinna 
häirituse suhtes, seda lisaks otsesele hukkumisele 
harimistööde käigus (Holland ja Luff, 2000).

Seevastu on taimestikuga kesad maapinnal liiku-
vatele lülijalgsetele soodsamad, kui aktiivselt põl-
lumajanduslikus kasutuses olev maa, sest paljud 
lülijalgsete liigid on tundlikud mullaharimise suhtes 
ning haljaskesal on häiritus tootmispõlluga võrrel-
des väiksem.

Õitsevate taimedega haljaskesal on tolmeldajate 
liigirikkus suurem kui põlluservadel ja nii nende lii-
girikkus kui ka arvukus on suuremad vanemal kesal 
ning on seotud õitsevate taimede liigirikkusega 
(Kuussaari jt, 2011). Samuti suureneb looduslikult 
arenenud haljaskesal aasta-aastalt mesilaselaadsete 
liigirikkus (Steffan-Dewenter ja Tscharntke, 2001).
Kuni viieks aastaks sööti jäetud ja loodusliku tai-
miku moodustunud alad panustavad oluliselt maas-
tiku mitmekesisusse ning soodustavad ka tolmelda-
jaid (Steffan-Dewenter ja Tscharntke, 2001).

Samas on kesade taimiku liigirikkus tunduvalt 
madalam kui looduslikel rohumaadel või niitudel 
(Bucher jt, 2016). Taimiku mitmekesisus aga on üks 

peamisi kõrgemate troofiliste tasemete liigirikkuse
määrajaid (Hunter ja Price, 1992). Seevastu katte-
kultuuriga põllul, nagu haljaskesa, on jooksiklastele 
soosiv mõju. Taimiku katvus on oluline nii võrku 
kuduvatele ämblikutele kui ka nt huntämblikele, kes 
võrku ei koo (Diehl jt, 2013; Jõgar jt, 2008). Viimaste 
arvukus on Eestis näiteks rohtsel kesal oluliselt kõr-
gem kui teraviljapõllul (Jõgar jt, 2008). 

Kahjurite looduslike vaenlaste seisukohalt on neile 
elupaikadeks sobivamad vanema taimikuga alad 
(Athen ja Tscharntke, 1999; Thies ja Tscharntke,
1999). Ka 25 eri taimeliigist koosneva taimede 
seguga külvatud aladel suurenes lühitiiblaste ja 
jooksiklaste arvukus nii vegetatsiooniperioodi ajal 

Mitmekesise taimestikuga niidud pakuvad looduslikele  
tolmeldajatele ja kahjurite looduslikele vaenlastele 
toitumis-, varje-, pesa- ja talvitumispaiku.



33

kui talvitumisel. Taimiku vananedes jooksiklaste ja 
lühitiiblaste arvukus suurenes ja oli oluliselt kõrgem 
kolmandal aastal võrreldes ühe ja kahe aasta vanuse 
taimikuga (Frank ja Reichhart, 2004). Samuti on 
vanema taimikuga aladel nii jooksiklaste viljakus kui 
toitumus paremad (Barone ja Frank, 2003). Uurides 
tootmispõlluga piirneva taimiku vanuse mõju parasi-
teerituse tasemele leidsid Thies ja Tscharntke (1999)
selle olevat oluliselt kõrgema 6 aastase taimikuga 
piirneval põllul võrreldes värskelt rajatud samaväärse 
põlluservaga.

Seega võime järeldada, et ka kesa vanusel ja taimiku 
liigilise koosseisul on oluline mõju röövtoidulistele 
ja ka tolmeldajatele. Lisaks sellele on oluline faktor 
ka taimiku katvus, mis mõjutab ka veerežiimi. Samas 
kindlasti ei ole ökoloogilises mõttes soovitatav asen-
dada liigirikkaid kooslusi lühiajaliste väheliigiliste 
kooslustega, sest need ei taga kindlasti samaväärseid 
tingimusi kasulike lülijalgsete toitumiseks, paljune-
miseks, varjumiseks ja talvitumiseks. 

 Lühikese raieringiga madalmetsa  
kasvualad

Lühikese raieringiga metsade ja nende mõju kohta 
röövtoidulistele ja tolmeldajatele on Euroopas tehtud 
vaid üksikuid uuringuid (nt Haß jt, 2012; Rowe jt, 
2013; Schulz, 2009). Eestis on toetusõiguslikuks vaid 
lühikese raieringiga paju madalmetsa kasvualad, mis-
tõttu on siin peatükis keskendatud just selle kultuuri 
mõju analüüsimisele kasulikele lülijalgsetele (“Otse-
toetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoe-
tus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põlluma-
jandustootja toetus,” 2015). Ökoaladena määratletud 
paju madalmetsa kasvualadel ei ole lubatud kasutada 
mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid.

Haß jt (2012) leidsid, et kuigi pajuistandikus leiti 
erinevaid mesilaste liike, sh ka meemesilast, siis nii 
nende arvukus kui ka liigiline mitmekesisus jäid 
madalamaks võrreldes samas piirkonnas intensiiv-
sel põllul läbi viidud loendusele. Seevastu pajuis-
tandiku serva-alal paikneval rohtse taimestikuga 
alal oli kimalaste ja liblikate liigirikkus suurem kui 
kõrval asuval või 950 meetri kaugusel asuval teravil-
japõllu serval ning samuti leiti sealt rohkem kima-
lastele ja liblikatele sobivaid õitsevaid toidutaimi 
(Berkley jt, 2018). Mitmekesisemat taimestikku 
pajuistandiku serva aladel on kirjeldanud ka teised 
autorid (Vanbeveren ja Ceulemans, 2019). Nende 
hiljutises ülevaateartlikli andmete põhjal järeldub, 
et pajuistandikku ümbritseval rohtsel alal, mille 
laius võib ulatuda isegi 8–10 meetrini, on taimestik 
väga mitmekesine. Sellest järeldub, et kuigi paju 
pakub kevadisel toiduvaesel ajal mesilastele toitu, 
siis on see vaid lühiajaline ja hoolimata sellest, et 
pajuistandikud mitmekesistavad maastikku ei saa 
nad asendada pool-looduslikke alasid (Haß jt, 2012; 
Westphal jt, 2003). 

Vähestest röövtoidulisi lülijalgseid hõlmavatest 
uuringutest selgub, et võrreldes läheduses asuvate 
põldudega on jooksiklaste, lühitiiblaste ja ämblike 
arvukus lühikese raieringiga metsades erinev. Ühelt 
poolt on leitud, et maisipõldudel, mis külgnevad 
pajuribadega on suurem jooksiklaste mitmekesisus 
kui juba 15 meetri kaugusel põllu sees, samas kui 
teises katses leiti, et jooksiklaste arvukus oli suurem 
või samaväärne võrreldes haritavate põldudega, 
kuid lühitiiblaseid leidus rohkem pajuistandikus 
(Rowe jt, 2013). Saksamaal leiti, et põllumajan-
dusmaastikul olevates hekkides oli jooksiklaste 
liigirikkus kaks korda kõrgem võrreldes pajuistan-
dikuga (Hussein jt, 2014). Ämblikute ja koibikuliste 

arvukus oli suurem pajuistandikus võrreldes põl-
luga, neist viimased eelistavadki puistuga alasid, 
sest on väga tundlikud õhuniiskuse suhtes (Bennett, 
2016; Glemnitz jt, 2013). Rowe (2010) uuris ka 
röövtoiduiste toitumisaktiivsust ja leidis, et hooli-
mata osade liikide arvukamast esinemisest lühikese 
raieringiga metsades (nt koibikulised) oli see sarnane 
tootmispõlluga, olles madalam kevadel ja suurenedes 
vegetatsiooniperioodi jooksul. 

Belgias ja Prantsusmaal tehtud katsetes leiti suurem 
ämblike, kahetiivaliste ja kiletiivaliste mitmekesisus 
lühikese raieringiga metsades võrreldes lähedalasu-
vate maisipõldudega, kuid röövtoiduliste lülijalgsete 
arvukus oli sarnane (Verheyen jt, 2014) . Samas leiti 
antud katse käigus suurem parasitoidide arvukus 
lühikese raieringiga madalmetsa kasuvualal. Eri-
nevaid maastikuelemente hõlmanud katsete käigus 
leiti, et ämblike liike oli 2–3 aastases lühikese raie-
ringiga madalmetsa kasvualal mõnevõrra rohkem 
kui tootmispõllul, kuid võrreldes rohtse põlluserva 
ja metsaservaga oli seal liike vähem (erinevus 13–21 
liiki)(Glemnitz jt, 2013).

Et antud aruande punktis 1 on juba toodud uuri-
mistulemused erinevate maastikuelementude sobi-
vusest erinevate kasulike lülijalgsete liigirühmadele, 
märgime siin veelkord kokkuvõtlikult ära, erinevate 
maastikuelementide võime toetada põllumajandu-
sele kasulikke funktsionaalseid lülijalgseid on erinev, 
kuid üldjoontes leidub kasulikke organisme rohkem 
pool-loodusliku kooslusega aladel. 

Enne lõplikku soovituse andmist lühikese raieringiga 
madalmetsa kasvualade suhtes tuleks viia läbi kat-
sed võrdlemaks röövtoiduliste lülijalgsete arvukust 
hekkides, metsaservades ja lühikese raieringiga met-
sades ning nendega piirnevatel tootmispõldudel, et 
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võrrelda nende potentsiaalselt sarnaste elupaikade 
võimet toetada erinevaid lülijalgseid Eesti tingimus-
tes. Teistes riikides läbiviidud uuringud näitavad, 
et nii taimede kui loomade liigirikkus on suurem 
võrreldes haritava maaga, kuid ei küündinud siiski 
pool-looduslike alade tasemele. Seetõttu ei ole 
mõistlik asendada olemasolevaid looduslikke alasid 
lühikese raieringiga madalmetsa kasvualadega.

 Lämmastikku siduvad kultuurid
Lämmastikku siduvad põllumajanduskultuurid on 
esparsett (Onobrychis Mill.), ristik (Trifolium spp.), 
lutsern (Medicago sativa, Medicago L.), mesikas 
(Melilotus Mill.), nõiahammas (Lotus corniculatus), 
vikk (Vicia spp.), hernes (Pisum spp.), aeduba 
(Phaseolus spp., Vigna spp.), põlduba (Vicia faba) 
ja sojauba (Glycine max L.). (“Otsetoetuste saamise 
üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja 
keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja 
toetus,” 2015). Ökoaladena määratletud põldudel, 
kus kasvatatakse lämmastikku siduvaid põllumajan-
duskultuure, on lubatud saagikoristus ja väetamine, 
kuid ei ole lubatud taimekaitsevahendite kasuta-
mine. 

Lämmastikku siduvatel põllukultuuridel on oluline 
roll mullaelustiku toetava põlluharimistaktika osas 
ja samuti pakuvad nad õitsemise ajal olulist toidu-
allikat tolmeldajatele. Eelnevalt nimetatud kultuuri-
dest on tolmeldajatele olulisemateks toidutaimedeks 
esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, aed-
uba, põlduba. Liblikõieliste kultuuride kasutamine 
viljavahelduses suurendab nii tolmeldajate arvukust 
kui ka mitmekesisust (Bommarco jt, 2012). 

Samas sõltub tolmeldajate toetamine suures osas 
õitsemisajast, näiteks põldoa ja punase ristiku õit-

semisperiood on lühike (Riis ja Karise, 2017) ja 
ülejäänud vegetatsiooniperioodil need tolmeldajaid 
ei toeta. Seevastu on näiteks nõiahamba ja mesika 
õitsemisaeg palju pikem, vastavalt kaks ja kolm 
kuud, mistõttu on need ka loodulikele tolmeldaja-
tele kasulikud palju pikema perioodi jooksul (Riis 
ja Karise, 2017). Ka esparsett on oluline toidual-
likas kimalastele ja erakmesilastele, sest ka sellel 
taimel on pikk õitsemise aeg (kuni 60 päeva), mida 
niitmisega saab pikendada isegi kuni septemb-
rini (Carbonero jt, 2011; Clement jt, 2006). Seega 
pakuvad enamik lämmastikku siduvaid kultuure 
tolmeldajatele toiduallikat limiteeritud perioodi 
jooksul aga vähemalt varakevadel ja hilissügisel on 
neile kindlasti vajalik juurdepääs teistele taimelii-
kidele. Kevadel on oluline tolmu ja nektariallikas 
nt paju ja paiseleht (Ostaff jt, 2015; Riis ja Karise,
2017). Neid taimi leidub aga pigem kraavikallastel, 
põlluservades ja hekkide ääres. Pool-looduslikud 
ja looduslikud kooslused pakuvad mitmekesisemat 
ja püsivamat toiduallikat kui massõitsevad kultuu-
rid (Potts jt, 2003; Steffan-Dewenter jt Tscharntke,
2001). Seega on oluline säilitada tolmeldajatele 
olulisi korjetaimi sisaldavad elemendid põllumajan-
dusmaastikul ja neid ei saa asendada limiteeritud 
aja jooksul toitu pakkuvate põllukultuuridega, kuigi 
viimastel on samuti oluline osa tolmeldajate elu-
tsüklis. 

Samas võib massõitsevate kultuuride suur osakaal 
maastikul avaldada negatiivset mõju looduslike ja 
pool-looduslike alade taimestikule, sest väheneb 
sealne tolmeldamisteenus (Holzschuh jt, 2011). 

Samas pakub põllumajandusmaastik, kus on näiteks 
üheaegselt esindatud nii pajuistandik, mitmeaas-
tane taimikuga kesa kui ka massõitsevad kultuurid, 
paljudele kasulikele lülijalgsetele sobivaid tingimusi. 

Võrreldes näiteks teraviljapõldudega on selline 
maastik palju mitmekesisem ja nii tolmeldajatele 
kui ka röövtoidulistele lülijalgsetele enam alterna-
tiivseid toiduallikaid ja talvituspaiku pakkuv. Aga 
loomulikult on sellise maakasutuse korral lülijalg-
sete liigiline mitmekesisus väiksem kui püsivatel 
pool-looduslikel aladel, näiteks niitudel ja laiadel 
rohtsetel põlluservadel.

6. Kokkuvõte:

1) must kesa ei toeta elurikkust põllumajan-
dusmaal;

2) haljaskesade taimiku liigirikkus on tun-
duvalt madalam kui looduslikel rohu-
maadel ja niitudel ja seetõttu on neil ka 
madalam lülijalgsete liigirikkus;

3) haljaskesa vanusel ja liigirikkusel on olu-
line mõju röövtoidulistele ja tolmeldaja-
tele;

4) lühikese raieringiga madalmetsa kasvu-
aladel (paju istanduses) on tolmeldajate 
arvukus ja liigiline mitmekesisus mada-
lam kui külvikorras olevatel põldudel ja 
nad ei asenda pool-looduslikke alasid;

5) lämmastikku siduvad kultuurid pakuvad 
enamasti toiduressurssi tolmeldajatele, 
kuid seda ainult limiteeritud perioodi 
jooksul ja vähemalt varakevadel ja hilis-
sügisel ei paku need kultuurid tolmelda-
jatele toitu. 
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7. Kas ja millistel tingimustel toetavad soo- ja märgalad põllumajandusmaa elurikkust?

Soode ja märgalade elustik on kohastunud liigniis-
kete aladega. Elupaikadena on need väga variee-
ruvad, neid iseloomustab maapinnalähedane või 
madal seisev vesi, unikaalsed märgalamullad ja 
nendega kohastunud taimestik (Kimmel, 2009). 
Märgalad pakuvad mitmeid ökosüsteemi teenuseid, 
näiteks veesüsteemi reguleerimine, mullaerosiooni 
vähendamine ja samuti ka bioloogilise mitmekesi-
suse toetamine, Eesti elurikkuses on suur roll loo-
duslike märgalade ökosüsteemidel (Kimmel, 2009). 
Antud uuringus ei ole käsitletud rannaniitude, pold-
rite, roostike ja luhtade mõju.

Eestist on soodega kaetud üle 9000 ruutkilomeetri, 
neist kõige liigirikkama taimestikuga ja kõige laialt 
levinumad on madalsood, hõlmates 57% soo-ala-
dest (Masing jt, 2000). Ramsar’i klassifikatsiooni
põhjal saab Eestis eristada koguni 33 erinevat tüüpi 
märgala elupaika, sh nt madalad lahed, laguunid, 
rannaniidud, roostikud, sood, soometsad ja luhad. 
Et märgalad on väga varieeruvad, asudes nii ran-
najoonel kui ka sisemaal, varieerub ka soo kui 
elukeskkond. Soomaastikel läbiviidud katsed kes-
kenduvad peamiselt märgalade liikide uurimisele 
ja põllumajanduse kõrvalmõjudele, nt väetiste ja 
taimekaitsevahendite triivi mõju sealsele taimesti-
kule ja loomastikule. Siiski lähtub avaldatud teadus-
kirjandusest, et sood on olulised elu- ja varjepaigad 
paljudele lülijalgsetele. 

Olenevalt soo tüübist varieerub ka sealne taimes-
tik ja loomastik, muuhulgas ka lülijalgsete liigiline 
koosseis ja arvukus. Niitudes, metsades ja kultuur-
maastikul levinud liigid otsivad soodes toitu või 

varju, kuid neid võib tihedamini kohata madal- või 
siirdesoos, seevastu rabade loomastik on rohkem 
spetsialiseerunud ja toidunappuse ning elupaikade 
vähesuse tõttu ka liigivaene (Kimmel jt, 2015; Kosk 
ja Lõhmus, 2011). 

Näiteks rohkem kui 3000-st Eestis leiduvast mar-
dikaliigist võib rabades kohata vaid 250-t (Valk, 
1988). Eesti rabades 2012–2015. aastal läbiviidud 
uuringu põhjal leiti pinnasepüüniseid kasutades, et 
peaaegu 60% kogutud mardikatest kuulus vaid ühte 
liiki, milleks oli raba ketasjooksik (Agonum ericeti), 
antud liik oli kõige arvukam kõigis uuritud rabades 
(Lõhmus, 2017). Seevastu põllumajandusmaasti-
kus 2013–2016. aastal läbiviidud katsetes, samuti 
pinnasepüüniseid kasutades, antud liiki ei leitud 
üldse, kuigi kokku leiti 91 erinevat jooksiklase 
liiki (Veromann, avaldamata andmed). Ka üldine 
jooksiklaste liigirikkus varieerus tugevalt raba 
serva-ala ja keskosa vahel, esimesel 5–10 meetril 
servast leiti keskmiselt 10–11 liiki jooksiklasi ja raba 
keskosas, kaugusel kuni 250 meetrit, vaid 4 liiki 
(Lõhmus, 2017). Raba servas leidus arvukalt liike, 
keda seostatakse tavapäraselt metsaga (Pterostichus 
niger, C. granulatus, C. hortensis, Poecilus versicolor, 
C. glabratus, Pt. minor, Loricera pilicornis, P. 
oblongipunctus, Cychrus caraboides, P. malanarius), 
keskosas seevastu olid enamasti vee lähedust ja 
avatud elupaiku eelistavad (P. diligens, P. nirgita, A. 
ericeti). 

Kuigi paljud Eestis asuvad märgalad on ühtlasi 
looduskaitsealad, nt Matsalu, Vilsandi ja Soomaa, 
mis on olulisteks pesitsuspaikadeks erinevatele 

lindudele, on olulised ka väikesed, tihti isegi põl-
lumassiivide sees asuvad liigniisked alad. Põldude 
sees asuvad liigniisked alad toetavad näiteks paljude 
erinevate erakmesilaste liikide esinemist, Tšehhis 
läbiviidud uuringus leiti 143 erinevat mesilaseliiki, 
sh nii märgalade spetsialiste kui ka avatud elupaiku 
eelistavaid liike (Heneberg jt, 2018). Nimetatud tea-
dustöös leiti, et üldine liigirikkus ei sõltunud soo-
ala suurusest (197–700 000 m2), kuid osad liigid, sh 
maakimalane (Bombus lucorum), eelistasid suure-
maid alasid. Eestis, kus mitmekesisema taimesti-
kuga madalsoodes võib kimalasi sagedamini kohata, 
satuvad nad rabadesse, peamiselt viimaste serva-
aladele, kesksuvistel toiduotsingutel (Kull, 2013). 

Väikestest põllumajandusmaastikel asuvatest märg-
aladest on uuritud sulglohkude tähtsust bioloogi-
lisele mitmekesisusele. Sulglohud ehk söllid (ing. 
kettle hole) on suletud lohud maapinnas, kuni paar-
sada meetrit pikad ja paarkümmend meetrit üle-
jäänud maastikust sügavamad, enamasti on nende 
põhjas kas väike soo või järv. Nendel liigniisketel 
aladel, mille suurus varieerus vahemikus 1–11 hek-
tarit, leiti keskmiselt 51 liiki jooksiklasi ja 46 liiki 
ämblikuid iga sölli kohta (Platen jt, 2016). Nende 
suure varieeruvuse tõttu võivad need pakkuda üks-
luisel maastikul tarvilikku elupaika erinevatele lüli-
jalgsetele. Sealjuures jooksiklaste arvukus varieerus 
märkimisväärselt ka lähedalasuvate sulglohkude 
vahel luues peaaegu ainulaadse koosluse igas sulg-
lohus (Platen jt, 2016). Seevastu ämblike liigiline 
koosseis oli homogeensem, sõltudes eelkõige rohu-
rinde tihedusest (Platen jt, 2016). 
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Antud tulemused rõhutavad selgrootute erinevaid 
vajadusi ja nõudmisi elupaikade suhtes ja kinnita-
vad, et puutumata ala olemasolu maastikul ei taga 
tingimata põllumajanduslikule tootmisele kasulike 
liikide levikut ja nendega seotud ökosüsteemi tee-
nuste toetamist. Kõige liigirikkamad on märgalade/
soode/rabade ülemineku- ja serva-alad, mistõttu 
tuleks kahjuritõrje- ja tolmeldamisteenuse hindami-
sel võtta arvesse vaid esimesed 20 meetrit erinevate 
märgalade servadest. Enamasti on vaid ülemine-
kuala sobilik põllumajandusmaal levinud liikidele 
ja võib seeläbi toetada taimekasvatust kasulike lüli-
jalgsetega. Märgalade keskosas on seevastu levinud 
elupaigaspetsialistid, kes on kohastunud soodele 
iseloomuliku keskkonnaga ja kes sõltuvad sooelu-
paikade olemasolust (Kaisel ja Kohv, 2009).

7. Kokkuvõte:

1) märgalad on olulised elu-, varje- ja talvi-
tuskohad paljudele lülijalgsete liikidele 
ja suurendavad üldist elurikkust;

2) suure varieeruvuse tõttu ei pruugi märg-
alad alati toetada põllumajandusele 
kasulikke lülijalgseid;

3) soo-, raba- ja põllumajandusmaastiku 
üleminekualad seevastu pakuvad vaja-
likke ressursse ka põllumajandusele 
kasulikele lülijalgsetele ja toetavad seega 
nende elutegevust.

Liigniisked alad liigendavad põllumajandusmaastikku 
ja toetavad elurikkust. Agrokeemia triivi vältimiseks 
peaks liigniisket ala ümbritsema vähemalt 6 meetri 
laiune puhvertsoon, kus maaharimist ei teostata. 
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Kokkuvõte

Erinevad põllumajandusmaastikus levinud elemen-
did – kraavid, põllusaared, metsasiilud jne, toetavad 
kasulike lülijalgsete olemasolu põllumajandus-
maal. Tolmeldajaid, just kimalasi ja erakmesilasi, 
varustavad pool-looduslikud alad pesaehituseks 
sobilike paikadega. Samuti pakuvad õitsevate taime-
dega rikastatud alad alternatiivseid toiduallikaid 
väljaspool põllukultuuride õitsemisaega. Ka rööv-
toidulised lülijalgsed võidavad põldudevahelistest 
mitteharitavatest aladest, saades sealt alternatiivset 
toitu, varjepaiku ja esmajoones häirimata talvitus-
kohti. Kõik maastikuelemendid, mis on liigirikkad 
nii puhmikuliste kõrreliste kui õitsevate taimede 
poolest, sh väike- ja vooluveekogude kaldavööndid, 
toetavad kasulike lülijalgsete esinemist ja mitmeke-
sisust põllumajandusmaastikul.

Põllumajanduskahjurite looduslike vaenlaste ja 
tolmeldajate seisukohast on väärtuslikud erinevate 
looduslike ja pool-looduslike alade serva alad, mis 
eriti avaldub metsade ja soode korral. Spetsiifiliste
elupaikadega, nagu näiteks sood ja metsad, on 
kohastunud kindlad liigid. Metsaliigid eelistavad 
varjulisi elupaiku, kus nt temperatuuride kõikumi-
sed ei ole nii suured ja nad ei levi lagedale põlluma-
jandusmaale. Soode elustik seevastu on kohastunud 
antud elupaigas valitsevate liigliiskete tingimustega, 

neile ei ole samuti põllud sobivaks elukeskkonnaks. 
Lisaks on märgalade maapinnalähedane või seisev 
vesi takistavaks teguriks maapinnal ja pinnases 
pesitsevate, varjuvatele või talvituvatele lülijalgse-
tele, mistõttu põllumajandusmaal levinud arvukad 
liigid ei saa selles keskkonnas hakkama.

Maastikuelementide hindamisel tuleks lähtuda 
lisaks mõõtmetele ka pakutavatest ressurssidest. 
Lisaks tuleb arvestada põldude suurust ja proport-
sioone ning maatikuelementide sidusust, kaugust 
väärtuslikest pool-looduslikest ja looduslikest ala-
dest, mis töötavad elurikkuse allikana ja varustavad 
sellega ka põllumajandusmaastiku elemente. Mida 
väiksem ja isoleeritum on maastikuelement, seda 

väiksem on tõenäosus kasuritele vajalike ressursside 
olemasolust ja seda suurem on põllumajandusest 
tulenev negatiivne mõju. Suure sidususe ja kva-
liteetsete tuumaladega maastikul võib juba 20% 
pool-looduslike alade osakaal tagada ökosüsteemi-
teenuste kättesaadavuse tootmispõllul. 

Kuigi haljaskesa, pajuistandikud ja lämmastikku 
siduvad põllukultuurid pakuvad teatud aja jook-
sul erinevaid hüvesid (toit, talvitumine, lämmas-
tiku sidumine jne) on  nende liigirikkus oluliselt 
madalam võrreldes pool-looduslike aladega ja 
seetõttu ei ole soovitav püsivaid koosluseid (hekid, 
puiskoridorid, liigirikkad rohtsed alad) nendega 
asendada. 

Põllu servas asuva liiga 
kitsa rohumaariba mõju 
elurikkusele on väike.
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Lisad

Lisa 1   Looduslikud tolmeldajad
Putuktolmlemine on oluline ökosüsteemi teenus, 
millest sõltub paljude kultuur- ja teiste taimede pal-
junemine (Garibaldi jt, 2013; Mänd jt, 2002; Potts 
jt, 2010; Williams, 2002). Kõik tolmeldajad vajavad 
oma elutegevuseks õitsevate taimede olemasolu et 
tagada õietolmu ja nektari kättesaadavus. Loodusli-
kud tolmeldajad suurendavad erinevatel kultuuridel 
seemnesaaki ning parandavad saagi kvaliteeti ja 
säilivusaega tõstes seeläbi saagi väärtust (Bartomeus 
jt, 2014; Garratt jt, 2014; Hoehn jt, 2008; Klatt jt, 
2014; Mallinger ja Gratton, 2015; Winfree jt, 2011). 
Lisaks on paljudel erakmesilastel ja kimalastel 
surin-tolmeldamise (buzz-pollination) võime, mis 
meemesilastel puudub aga võimaldab tolmeldada 
taimi, mille peeneteraline tolm on peidus tolmuka-
tes ning saab sealt väljutada vaid kindla sagedusega 
tolmukat raputades (Buchmann, 1985; Woodcock, 
2012). Sedalaadi tolmeldamist vajavad põllukultuu-
ridest näiteks kartul, tomat, mustikas ja jõhvikas. 
Looduslikest tolmeldajatest on põllumajandusele 
olulisemad kimalased, erakmesilased ja kahetiiva-
liste hulgast esmajoones sirelased, antud aruandes ei 
analüüsita meemesilaste tähtsust, sest tegu on põllu-
majandusloomadega.

Kimalased (Bombus sp)  

Kimalased on olulised tolmeldajad nii looduslikel 
taimedel, viljapuudel kui ka põllukultuuridel tem-
peratuurivahemikus temperatuuri vahemikus 10–32 
ºC (Paarmann, 1977; Stanley ja Stout, 2014). Nad 
tolmeldavad erinevaid kultuure, nt õun, jõhvikas, 
kaalikas, karusmari, kirsipuu, kurk, lina, lutsern, 
maasikas, mandel, melon, mustikas, mustsõstar, 
naeris, põlduba, raps, redis, ploom, pirn, porgand, 
päevalill, rüps, ristikud, punanesõstar, sibul, tomat, 
vaarikas, vikk, virsik, peet, vaarikas, maasikas, 
magus pipar (Viik ja Mänd, 2012; Williams, 2002). 
Maailmas on kimalasi rohkem kui 250 liiki, Euroo-
pas 79 (“Atlas Hymenoptera,” n.d.). Eestis on liike 
29 (sh 7 liiki kägukimalasi), põllumajandusmaal on 
arvukamad neist 14 (Viik ja Mänd, 2012). 

Kimalaste toiduvaliku ja seega ka tolmeldatavad 
taimed määrab ära esmajoones suiste pikkus. Süga-
vama õiepõhjaga taimedele on spetsialiseerunud 
pikkade suistega liigid, nt aedkimalane ja põldki-
malane, taimeliikidest eelistavad nad näiteks põld-
uba ja punast ristikut, mille tolmeldamisega mee-
mesilased hakkama ei saagi (Viik ja Mänd, 2012; 
Williams, 2002). Lühikeste suistega liigid on näiteks 
talukimalane ja maakimalane, nemad tolmeldavad 
edukalt madala õiepõhjaga taimi, näiteks rapsi ning 
erinevad marjakultuure (Viik ja Mänd, 2012).

Kimalaste korjekaugused ja pesapaiga eelistused on 
toodud tabelis 1. 

Sirelased (Syrphidae)  

Paljudes ökosüsteemides on ühed tähtsamad 
tolmeldajad sirelased. Nad on levinud peaaegu 
kogu maailmas, osa liike asustab lagedaid alasid 
ja teised eelistavad puittaimestikku (Branquart ja 
Hemptinne, 2000). Sirelaste liigirikkus on väga suur, 
maailmas on kirjeldatud liike 3000, kuid hinnan-
guliselt ulatub liikide arv isegi 6000-ni, Euroopas 
on üle 900 ja Eestis umbes 300 liiki (Chinery, 2005; 
Scholl jt, 2019; Speight jt, 2017). Nii välimuselt kui 
suuruselt on nad väga erinevad ja toiduotsingute 
kaugus võib ulatuda 2 meetrist isegi kuni 2 kilo-
meetrini. 

Sirelaste toidubaas on väga lai ning hinnanguliselt 
külastavad nad koguni 80% Euroopa kasvavatest 
õistaimedest, tihti toituvad ja tolmeldavad nad 
madala õiepõhjaga roosõielistel, pajulistel, sari-
kalistel ja korvõielistel (Branquart ja Hemptinne, 
2000; Jauker jt, 2012; Ssymank, 2001). Ka toidubaasi 
suhtes on nad väga varieeruvad, enamik liike toitub 
paljudesse erinevatesse perekondadesse kuuluvate 
taimede õietolmust ja nektarist, kuid umbes vee-
rand on suuremal või vähemal määral spetsialisee-
runud (Branquart ja Hemptinne, 2000). Kultuurtai-
mede külastused sõltuvad suuresti asupaigast, kuid 
sirelaste tolmeldatavate kultuuride hulka kuuluvad 
nt maasikas, mango, raps, rüps, porgand, tatar ja 
õun (Rader jt, 2015),
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Erakmesilased (Colletidae, Andrenidae, Halictidae, 
Melittidae, Megachilidae, Antophoridae ja Apidae)

Erakmesilased on laialt levinud ja liigirikas 
rühm kiletiivaliste seltsist, nad on nii suuruselt 
(6–26 mm) kui ka välimuselt väga erinevad. 
Hinnanguliselt on vaid 10 % mesilaselaadsetest 
sotsiaalse eluviisiga, st mesilased ja kimalased, 
samas kui koguni 90% mesilastest on erakmesi-
lased. Kuigi erakmesilased ei ehita kolooniaid 
vajavad nad ikkagi pesaehituseks sobivat kohta. 
Liigiliselt on pesakohad väga varieeruvad asudes 
nii maa sees, kõrtes, järsakupervedel kui ka savi-
seintes ning mõnel liigil isegi teokodades. Sarna-
selt üksteisega ehitavad nad sobivas pesakohas 
igale munale eraldi kambri ning varustavad 
vastse õietolmuga, mis mõnel juhul on immuta-
tud nektariga. Erakmesilased on olulised tolmel-
dajad nii põllumajandus- kui ka loodusmaasti-
kul (Garibaldi jt, 2013; Holzschuh jt, 2012; Klein 
jt, 2007). Näiteks on perekonna Megachilidae 
esindajad Osmia sp paremad vilja-puude tol-
meldajad kui meemesilased (Sedivy ja Dorn, 
2013). Teisi Osmia liike kasutatakse näiteks 
mustikat, lutserni, ploomi, kirssi,  
õuna jt tolmeldamiseks.

Tabel 1.  Kimalaste korjekaugused ja pesapaiga eelistused 

Liik Keskmine kor-
jekaugus (m)

Korjekaugus 
kuni (m)

Ohtrus 
Eestis* 

Eelistatud elu- ja pesapaik Allikas

Kivikimalane  
(Bombus lapidarius)

536 2059 5 Avatud elupaik. Pesa maa all Knight et al., 2005; Viik ja Mänd, 
2012; Redhead et al., 2016

Põldkimalane 
(B. pascuorum)

337 1808 5 Eelistab hekke ja metsa lähedust. 
Pesa maapinnal või selle all

Knight et al., 2005; Viik ja Mänd, 
2012; Redhead et al., 2016

Aedkimalane  
(B. hortorum)

273 810 4 Avatud elupaik. Pesa maapinnal  
või selle all

Viik ja Mänd, 2012;  
Redhead et al., 2016

Talukimalane 
(B. hypnorum)

104 601 3 Elupaik metsade ja inimasustu-
sega maastikul. Pesa maapinnast 
kõrgemal

Crowther et al., 2014, 2019

Karukimalane 
(B. terrestris)

551 2878 3 Avatud elupaik. Pesa maa all, 
eelistab väikeseid künkaid  
(15–30 cm)

Knight et al., 2005;  
Viik ja Mänd, 2012;   
Redhead et al., 2016

Tumekimalane
(B. ruderarius)

2 Avatud elupaik.
Pesa maapinnal või selle all

Kells ja Goulson, 2003;  
Viik ja Mänd, 2012

Niidukimalane
(B. pratorum)

674 3 Ulatuslik elupaik, sh niidud,  
pargid, põõsastikud.
Pesa maapinnal või selle all

Knight et al., 2005;  
Viik ja Mänd, 2012

Maakimalane 
(B. lucorum)

5 Levinud kõikjal, eelistab hekke, 
puude ridasid. Pesa maa all

Kells ja Goulson, 2003;  
Viik ja Mänd, 2012

Metsakimalane
(B. sylvarum)

231 2280 3 Pool-avatud alad, rohumaad, 
metsaservad ja metsased alad.
Pesa maapinnal või selle all

Connop et al., 2011;  
Viik ja Mänd, 2012

Jaanikimalane 
(B. humilis)

475 2530 2 Avatud elupaik, õierikkad rohu-
maad. Pesa maapinnal või selle all

Connop et al., 2011;  
Viik ja Mänd, 2012

Samblakimalane 
(B. muscuorum)

55 125 1 Avatud elupaik, õierikkad rohu-
maad. Pesa maapinnal või selle all

Walther-Hellwig ja Frankl, 2000; 
Viik ja Mänd, 2012

* Skaala: 1– harva esinev kuni 5 – enim esinev
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Lisa 2 Põllumajanduskahjurite 
looduslikud vaenlased

Sirelased (Syrphidae)  
Kui kõik sirelaste valmikud on taimetoidulised ja 
emased vajavad munade valmimiseks valgurikast 
toiduallikat (õietolmu), siis vastsete toidubaas on 
liigiti väga erinev. Röövtoiduliste vastsetega liikide 
osakaal ulatub aga peaaegu 40%-ni uuritud liikidest 
(Röder, 1990). Toiduks sobivad neile nii lehevaab-
laste, öölaste, poilaste kui ka erinevate pisiliblikate 
vastsed, kuid valdav enamik liike toitub lehetäidest 
(Sommaggio, 1999). Erinevatel lehetäide poolt kah-
justatavatel kultuuridel on sirelaste vastsed olulised 
kahjurite haldajad, üks sirelase vastne võib nädalaga 
hävitada 400-1000 lehetäid (Pineda ja Marcos-
García, 2008; Tenhumberg, 1995). Nisupõllul ületab 
nende arvukus tihti vajaliku taseme kahjurite kont-
rolli all hoidmiseks (Tenhumberg, 1995). 

Jooksiklased (Carabidae)  
Jooksiklased on ühed enamlevinud ja enimuuritud 
grupp põllumajanduskahjurite looduslikke vaenlasi, 
sest nad suudavad oluliselt mõjutada fütofaagide 
arvukust (Symondson jt, 2002). Paljud jooksiklaste 
liikidest on nii vastse kui valmikueas röövtoidulise 
eluviisiga, teised aga toituvad seemnetest olles oluli-
sed umbrohtude arvukuse reguleerijad. Röövtoidu-
lised liigid on enamasti polüfaagid, toiduks sobivad 
nii teod, vihmaussid, putukad kui ka nende vastsed. 
Üks jooksiklane võib hävitada ööpäevas oma kaa-
lust kolm korda rohkem saakloomi. 

Jooksiklaste liikidest on koguni 400 seotud hari-
tava maaga (Allen, 1979). Neid ei saa küll liigiliselt 
siduda kindlate põllukultuuridega, kuid tavapäraselt 

Põllumajanduskahjurite looduslikud vaenlased on 
röövtoidulised putukad või ämblikulaadsed, kes ei 
ole enamasti spetsialiseerunud kindlale toidualli-
kale. Siia kuuluvad näiteks jooksiklased, sirelased, 
lepatriinulased, lühitiiblased, ämblikud jt. Lisaks 
panustavad põllumajanduskahjurite hävitamisse 
oluliselt ka parasitoidid, kes on enamasti seotud 
vaid ühe või paari lähedase kahjuri liigiga. 

Röövtoiduliste putukate puudumisel võib näiteks 
lehetäide populatsioon olla isegi 200% suurem, kui 
piisava arvu looduslike vaenlaste olemasolul (Hol-
land jt, 2012). Mittespetsialiseerunud röövtoidu-
lised vähendavad oluliselt kahjurite arvukust 75% 
protsendil uuritud juhtudest (Symondson jt, 2002). 

on nii arvukus kui ka liigirikkus väiksemad suvi-
viljadel (Baguette ja Hance, 1997; Hance jt, 1990; 
Holland ja Luff, 2000). Eestis on jooksiklasi umbes 
290 liiki (Chinery, 2005). Kui Euroopas on rapsipõl-
dudel läbiviidud uuringutes leitud kokku koguni 42 
erinevat liiki, siis Eestis on rapsipõllul enamarvukad 
Pterostichus rufipes, P. cupreus ja P. melanarius, kes 
hävitavad näiteks põllul mulda nukkuma laskuvaid 
naeri-hiilamardika vastseid (Veromann jt, 2006; 
Williams jt, 2010). Teraviljapõldudelt on leitud 
75 erinevat liiki jooksiklasi, õunapuuaiast 46 liiki 
(Mickaël jt, 2015; Saska, 2007). QuESSA põlluma-
jandusmaastikult leiti jooksiklasi kokku 91eri liigist

Lühitiiblased (Staphylinidae)  
Lühitiiblased üks suurim mardikate sugukond, 
kirjeldatud liikide arv on 46200, nad on levinud 
üle kogu maailma, osad on röövtoidulised, mõned 
parasitoidid ja osad toituvad surnud loomadest 
(Newton, 1990; Newton jt, 2000). Nende suurus on 
väga varieeruv vahemikus 0,5–60 mm, jäädes tava-
liselt vahemikku 1–35 mm. Ka nende toidubaas on 
lai alates nematoodidest ja hooghännalistest kuni 
mardikate ja tigudeni, olles enamasti generalistid. 
Põllumajandusmaal on nad olulised kahjurite hal-
dajad toitudes lehetäidest, liblikate röövikutest jt 
(Dennis ja Sotherton, 1994).

Ämblikulaadsed (Arachnida)  
Ämblikud on põllumajandusmaal olulised röövtoi-
dulised organismid, kes laia toidubaasi tõttu võivad 
hallata väga erinevaid põllumajanduskahjureid, 
haritavatel põldudel on nad ühed kõige arvuka-
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mad kiskjad (Symondson jt, 2002). OIles enamasti 
generalistid ei piirdu nende toidubaas kindla liigiga, 
mis on eriti oluline kevadel ennetamaks kahjuri-
populatsioonide tekkimist või viimaste arvukuse 
suurt tõusu (Birkhofer jt, 2008; Östman jt, 2001). 
Eestis on kirjeldatud enam kui 500 liiki ämblikke 
(Vilbaste, 1987). Lisaks taimtoiduliste lülijalgsete 
arvukuse piiramisele mõjutavad nad oma tegevu-
sega ka taimede kahjustust ja koosseisu, minera-
liseerumist ning toitainete ja elementide ringlust 
(Liu jt, 2015; Schmitz jt, 2000). Ämblike seas eris-
tatakse gruppi agrobiondid, neid liike leidub eriti 
arvukalt just põllumajandusmaal, Eestis on nime-
tatud neist 5: Oedothorax apicatus B., (kangurlased 
Linyphiidae), Pardosa prativaga K., Pardosa 
balustris L., Pardosa agrestis W. (huntämbliklased 
Lycosidae) ja Erigone dentipalpis W. (Linyphiidae). 
Meriste (2004) hindas oma magistritöö raames 
koostatud kirjanduse ülevaates, et rohumaadel tar-
bivad ämblikud aasta jooksul umbes 100 kg putu-
kaid igal hektaril. Põllumajanduskahjurite arvu-
kust piiravad ämblikud efektiivselt 79% juhtudest 
(Michalko jt, 2019).

Parasitoidid  
Parasitoidid on enamasti kiletiivaliste seltsi kuulu-
vad putukad, kes ründavad ühte või paari kindlat 
liiki, enamasti putukat. Lisaks kiletiivalistele lei-
dub parasitoidse eluviisiga liike ka kahetiivaliste 
(Diptera) ning vähem isegi mardikaliste ja liblika-
liste hulgas, kokku on hinnanguliselt koguni 1,6–2 
miljonit parasitoidi liiki (Godfray, 1994). Kõige 
enam leidub neid siiski kiletiivaliste hulgas (Gaston, 
1991). 

Valmikud munevad ohvri/peremehe muna/keha 
pinnale või sisse ning parasitoidi järglased toituvad 

ja arenevad peremeesorganismi arvelt. Parasitoidid 
hoiavad peremeest elus oma vastse-ea lõpuni, mille 
saabudes hukkub alati ka peremees. Valmikud see-
vastu ei ole röövtoidulised, nad toituvad nektarist, 
mis suurendab nende viljakust ja pikendab eluiga 
(Lee ja Heimpel, 2008). Parasitoidid võivad olla 
väga spetsialiseerunud ja oma vastseea läbida vaid 
kindla liigi või liikide kindlas kasvustaadiumis, st 
valmik peab oma lühikese eluea jooksul leidma 
sobiva peremehe kindla kasvujärgu. 

Parasitoidid ründavad peremeest nii muna, vastse, 
nuku kui ka valmiku staadiumis. Näiteks suur-kap-
saliblika juulukas (Cotesia glomerata) muneb suur- 
ja väikekapsaliblika esimese või teise kasvujärgu 
vastsetesse, nende puudumisel aga valmik hukkub 
järglasi andmata. Seevastu võib ühel kahjuriliigil 
olla palju temale spetsialiseerunud parasitoide, rün-
nates kas erinevaid või ka samasid kasvustaadiume. 
Näiteks kuue peamise rapsikahjuriga on seotud 
koguni 80 erinevat liiki parasitoidi (Ulber jt, 2010). 

Käguvamplaste (Ichneumonidae) hulka kuuluvad 
parasitoidid parasiteerivad näiteks erinevatel vaksi-
kutel, vaablastel, leedikutel, kedrikutel, mähkuritel 
jt., juuluklased (Braconidae), ründavad mähkurite, 
kaevandikoide, mardikate ja lutikate vastseid (Mets-
palu jt, 1998). Parasitoidid on olulised looduslikud 
vaenlased ka põllukultuuridel. Eestis võib rapsil 
peamise kahjuri naeri-hiilamardika parasiteeritusse 
tase küündida isegi 58%-ni, kuid põllutingimustes 
on see 4–25 % (Kaasik jt, 2014; Veromann jt, 2009). 
Kõdra-peitkärsaka parasiteeritus Eestis ulatub aga 
isegi kuni 90%-ni (Veromann jt, 2011). Kapsakoi 
(Plutella xylostella) parasiteerituse tase valgel pea-
kapsal on Eestis ~60%, suurkapsaliblikal (Pieris 
brassicae) 30% (Tenn, 2011; Veromann et al., 2016).
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