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3.1. Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 

3.1.1 . Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja 

mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. Pikaajalise uuringuga selgitatakse, kas 

nende meetmete rakendamise tulemusena on kaitstud või parendatud selle maa, millel toetust rakendati, elupaigalist 

funktsiooni.  

Uuringu tellija on Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee.  Töö teostaja on 

Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo ning Eesti Maaülikool. 

3.1.2. Tulemused 

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuringu kokkuvõte käsitleb 66 elurikkuse seireala 2009.-2018. a tulemusi nii 

piirkondade peale kokku kui ka eraldi.   

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireaastate 2009-2018 jooksul loendati kokku 31 135 kimalast, sh MAHE aladel 11 226, KSM aladel 12 385 ja ÜPT aladel 

7524 isendit. Kesk- ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega loendusradadel kohati perioodil 2009-2018 olenevalt aastast 

2242-4381 kimalast (Joonis 1; Lisa 2). Kesk-Eestis loendati seireperioodil 2009-2018 kokku 9780 ehk 31% ning Lõuna-

Eestis 21 355 ehk 69% kõigist loendatud isenditest (31 135). Olenevalt aastast kohati Kesk-Eestis 596-1334 ning Lõuna-

Eestis 1073-3204 kimalast (Joonis 2; Lisa 3, Lisa 4).  

Kimalaste arvukus oli piirkondade peale kokku ja Lõuna-Eestis viimasel neljal aastal eranditult kõrgem kui varasematel 

aastatel. Ka Kesk-Eestis oli kimalaste arvukus viimasel neljal aastal kõrgem kui varasematel aastatel, kuid 2009. ja 2012. a 

oli see veel kõrgem. 

Piirkondi koos analüüsides kohatud liikide arv perioodil 2009-2013 igal aastal ühe liigi võrra suurenes – 2013. a kohati 

kõiki Eestis esinevat 21 päriskimalase liiki. 2014.-2017. a kohati kokku 20 liiki ning 2018. a 19 liiki. MAHE ettevõtetes 

kohati piirkondade peale kokku olenevalt aastast 17-20, KSM ettevõtetes 14-21 ja ÜPT ettevõtetes 13-18 liiki kimalasi. 

Kesk-Eestis kohati olenevalt aastast 14-19 ja Lõuna-Eestis 17-20 liiki kimalasi. 

3.1. Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 
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Joonis 1. Kimalaste arvukus ja kimalaseliikide arv piirkondade koosanalüüsil 2009.-2018. a (N=66, v.a 2014. a, mil N=64) 

 
Joonis 2. Kimalaste arvukus ja kimalaseliikide arv eraldi Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkonnas 2009.-2018. a (mõlemas piiirkonnas N=33, 

v.a 2014. a, mil N=32) 

Kõige arvukamalt kohati perioodi 2009-2018 peale kokku kivi-, maa-, põld-, aed-, 

tume-, soro-, metsa-, hall-, talu-, karu- ja niidukimalasi – igast liigist kohati 

piirkondade peale kokku rohkem kui 1000 isendit. Kõige vähem kohati stepi-, triip- 

ja arukimalasi (piirkondade peale kokku vastavalt 1, 46 ja 74 isendit), teisi liike kõiki 

üle 100 isendi. Lõuna-Eestis kohati seireaastate jooksul kõiki 21 Eestis esinevat 

päriskimalase liiki. Kesk-Eestis ei kohatud 2009.-2018. a seire käigus kordagi sambla- 

ja stepikimalast ning jaanikimalast kohati vaid paaril korral. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest 

kimalaseliigist (aed-, ristiku- ja urukimalane) 

kohati 2009.-2018. a seirel enim aedkimalasi 

(piirkondade peale kokku 2775 isendit), 
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Kõige arvukamalt kohati 

perioodi 2009-2018 peale 

kokku kivi-, maa-, põld-, 

aed-, tume-, soro-, metsa-, 

hall-, talu-, karu- ja 

niidukimalasi.  

Seireperioodil 2009-

2018 kohatud 31 135 

kimalasest loendati 

31% Kesk-Eestis ja 

69% Lõuna-Eestis. 

Pikasuiselistest 

kimalaseliikidest on Eestis 

arvukaim aedkimalane. 

Viimasel neljal aastal 

oli kimalaste arvukus 

kõrgem kui 

varasematel aastatel. 
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vähem ristiku- ja urukimalasi (vastavalt 528 ja 364 isendit). Aedkimalasi kohati kõige arvukamalt Kesk-Eestis KSM ja 

Lõuna-Eestis ÜPT aladel, kõige vähem vastavalt ÜPT ja MAHE aladel. Uru- ja ristikukimalasi kohati mõlemas piirkonnas 

kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel. Kesk-Eestis kohati ristikukimalasi vaid 2011.-2013. a, aed- ja 

urukimalasi aga igal seireaastal. Lõuna-Eestis olid kõik kolm pikasuiseliste kimalaste liiki igal aastal esindatud. 

Kõigi toetustüüpidega ettevõtetes kohati ka niidu- ja nõmmekimalasi – esimest palju arvukamalt kui teist (kõigi 

seireaastate jooksul piirkondade peale kokku vastavalt 1049 ja 140 isendit). Need liigid eelistavad metsataimede nektarit 

ja õietolmu ning on seega head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse indikaatorid. Kesk-Eestis kohati mõlema liigi 

isendeid enim KSM aladel, Lõuna-Eestis kohati niidukimalasi samuti enim KSM, nõmmekimalasi aga MAHE aladel. 

2009.-2018. a loendati piirkondade peale kokku 1501 kägukimalast, sh MAHE aladel 669, KSM aladel 630 ja ÜPT aladel 

202 isendit. Aastate jooksul kohati kõiki Eestis esinevat 8 kägukimalase liiki, kellest arvukaimad olid kivi-, maa-, põld- ja 

aed-kägukimalased.    

Keskmised näitajad loendusraja kohta ja muutused aastate jooksul 

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 

2014-2020 toetusperioodi avanemisest 2015. a vahetati sel aastal osad seirealad välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti seirevalim 

koosnes igal seireaastal kokku 66-st seireettevõttest1, millest 22 MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT ettevõtet. 2015. a vahetati 

välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 MAHE ettevõtet. Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti seirevalimid koosnesid igal seireaastal 33-st 

seireettevõttest2, millest 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtet. 2015. a vahetati Kesk-Eestis välja 1 ÜPT ja 8 MAHE 

ettevõtet – seega jäi valimisse endistest MAHE seirealadest alles vaid 3. Lõuna-

Eestis vahetati 2015. a välja 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet. 

Piirkondade koosanalüüsil tõusis kimalaste keskmine arvukus loendusraja kohta 

MAHE ja KSM ettevõtetes 2015. a ning ÜPT ettevõtetes 2016. a hüppeliselt ning 

jäi ka edaspidi väga kõrgeks (Joonis 3). Kimalaseliikide arvus loendusraja kohta 

võis MAHE ja KSM aladel täheldada seireaastate 2009-2018 jooksul väikest 

kasvutrendi, ÜPT ettevõtetes aga mitte. Shannoni mitmekesisuse indeks järgis 

KSM ja ÜPT ettevõtetes sarnast trendi: 2012. aastani kasvas, siis paar aastat veidi 

langes, paar aastat jälle tõusis ning lõpuks jällegi veidi langes. MAHE ettevõtetes oli antud näitaja kõige stabiilsem.  

                                                             

1 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 64-st seireettevõttest 
2 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes mõlemas piirkonnas 32-st seireettevõttest 

Piirkondade peale kokku 

tõusis kimalaste keskmine 

arvukus loendusraja kohta 

MAHE ja KSM ettevõtetes 

2015. a ning ÜPT ettevõtetes 

2016. a hüppeliselt ning jäi 

ka edaspidi väga kõrgeks. 
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Joonis 3. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang loendusraja kohta piirkondade koosanalüüsil 

ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2018. a (N=66, v.a 2014. a, mil N=64) 

Kesk-Eestis kõikus kimalaste keskmine arvukus loendusraja kohta kõigi 

toetustüüpidega ettevõtetes seireaastatel 2009-2018 üles-alla (Joonis 4). 

Keskmine kimalaseliikide arv loendusraja kohta oli KSM ettevõtetes väikese 

kasvutrendiga, ÜPT ettevõtetes mõningate kõikumistega pigem stabiilne, 

MAHE aladel viimasel paaril aastal langes. Shannoni mitmekesisuse indeks kõigi 

toetustüüpidega ettevõtetes 2011.-2012. aastani suurenes ning oli seejärel 

KSM ja ÜPT ettevõtetes pigem stabiilne, MAHE ettevõtetes esialgu samuti 

stabiilne, viimastel aastatel aga langes. Loendusradade keskmistest 

kimalasenäitajatest aastate jooksul hakkab silma näitajate langus MAHE aladel 

viimasel paaril-kolmel aastal ning kõrgem kimalaste arvukus ja kimalaseliikide 

arv KSM ettevõtetes viimasel neljal aastal. 

Kesk-Eesti KSM ettevõtetes 

olid viimasel neljal aastal 

keskmine kimalaste arvukus 

ja liikide arv  loendusraja 

kohta kõrgemad kui varem, 

MAHE ettevõtetes kõik 

keskmised kimalasenäitajad 

viimasel paaril-kolmel aastal 

aga langesid.  
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Lõuna-Eestis kõikus  kimalaste keskmine arvukus loendusraja kohta sarnaselt Kesk-

Eestiga esimesel kuuel seireaastal üles-alla, seejärel toimus aga MAHE ja KSM 

ettevõtetes alates 2015. a ja ÜPT ettevõtetes alates 2016. a järsk tõus, mis MAHE ja 

ÜPT aladel jäi püsima, KSM aladel aga langes 2017. ja 2018. a endisele tasemele 

(Joonis 4). Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid aastatel 2009-

2014 väikeste kõikumistega pigem stabiilsed, sarnaselt kimalaste arvukusega ilmnes 

aga ka nendes näitajates alates aastatest 2015-2016 märgatav tõus, eelkõige MAHE 

ja KSM ettevõtetes.   

Keskmine õite tiheduse hinnang loendusraja kohta kõigi toetustüüpidega ettevõtetes aastate jooksul küll kõikus, kuid oli 

piirkondade koosanalüüsil ning Lõuna-Eestis 2016. ja 2017. a MAHE ja KSM ettevõtetes eriti kõrge. Kesk-Eestis oli 

silmapaistev muutus õite tiheduse hinnangu kõrgem väärtus KSM ettevõtetes viimasel kolmel seireaastal (2016-2018) – 

isegi kõrgem kui MAHE ettevõtetes.  

 Lõuna-Eesti keskmistes 

kimalasenäitajates  

loendusraja kohta toimus 

MAHE ja KSM aladel ning 

arvukuse puhul ka ÜPT 

aladel 2015.-2016. aastast 

järsk tõus. 
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Joonis 4. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang 

loendusraja kohta eraldi Kesk-Eesti (vasakaul) ja Lõuna-Eesti piirkonnas (paremal) 

ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2018. a (mõlemas piirkonnas N=33, v.a 2014. a, 

mil N=32) 
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Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa 

Kõigi seireaastate kohta viidi läbi statistilised analüüsid, et tuvastada võimalikke olulisi 

erinevusi kimalasenäitajates sõltuvalt loendusala toetustüübist (analüüsides võeti 

lisanäitajatena arvesse ka õite tihedus ja piirkond). 18 juhul 30-st leiti piirkonna oluline 

mõju kimalasenäitajatele, mis seisnes alati selles, et näitaja oli Lõuna-Eestis oluliselt 

kõrgem kui Kesk-Eestis. 

Piirkondade koosanalüüsil leiti 21 juhul 30-st kimalasenäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel oluline erinevus, 

kusjuures kõigil neil juhtudel olid kimalasenäitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes (Lisa 5). Lisaks 

olid kimalasenäitajad kaheksal korral ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes, kuid samas viiel korral 

oluliselt madalamad kui KSM ettevõtetes. MAHE ettevõtetes ei olnud kimalasenäitajad kordagi oluliselt kõrgemad kui 

KSM ettevõtetes. Olulisi erinevusi leiti alates kolmandast seireaastast (2011).  

Kesk-Eestis leiti 17 juhul 30-st kimalasenäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel 

oluline erinevus: seejuurest olid kimalasenäitajad 16 juhul KSM ja 10 juhul MAHE 

ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes (Lisa 6). Viiel juhul olid 

kimalasenäitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes, vastupidi 

aga mitte kordagi. Olulised erinevused leiti alates seire kolmandast aastast (2011) ning 

2013.-2015. a leiti kõigis kolmes kimalasenäitajas toetustüübiti oluline erinevus.  

Lõuna-Eestis leiti 12 juhul 30-st kimalasenäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel 

oluline erinevus, mis seisnes peamiselt selles, et kimalasenäitajad olid ÜPT ettevõtetes 

oluliselt madalamad kui MAHE ja/või KSM ettevõtetes (Lisa 7). Paaril juhul olid 

kimalasenäitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes ja paaril 

juhul vastupidi.  

Lisaks leiti piirkondade koosanalüüsil 27 juhul, Kesk-Eestis 15 juhul ning Lõuna-Eestis 21 juhul 30-st kimalasenäitajate ja 

õite tiheduse vahel oluline positiivne seos. Õite tihedus ise erines toetustüübiti oluliselt piirkondade koosanalüüsil 

9 aastal, Kesk-Eestis 7 aastal ja Lõuna-Eestis 6 aastal 10-st  ja oli sel juhul ÜPT ettevõtetes oluliselt madalam kui MAHE 

ja/või KSM ettevõtetes. 

Taimeliigid, millel 2014., 2017. ja 2018. a kimalasi kohati 

2014., 2017. ja 2018. a pandi kimalaseseire välitöödel kirja taimeliik, millel kimalast 

kohati. Eesmärk on saada ülevaade kimalastele meie põllumajandusmaastikus enim 

toitu pakkuvate ja enimkülastatavate taimeliikide kohta ning lisainfot kimalaseseire 

tulemuste tõlgendamiseks toetustüübiti ja piirkonniti. Hundi- ja koeratubakat liigini 

ei määratud, samuti ei ole eristatud aas- ja punast ristikut (siin tekstis edaspidi 

aasristik) ning suvi- ja talirapsi (edaspidi raps). 

Olenevalt aastast kohati kimalasi piirkondade peale kokku 75-82 taimeliigil, sh Kesk-

Eestis 50-52 ja Lõuna-Eestis 59-65 taimeliigil (Joonis 5). Suurimal arvul taimeliikidel 

kohati kimalasi mõlemas piirkonnas KSM ettevõtetes, kõige vähem kord ÜPT, kord 

MAHE ettevõtetes. 

Olenevalt aastast kohati 

kimalasi piirkondade peale 

kokku 75-82 taimeliigil, sh 

Kesk-Eestis 50-52 ja 

Lõuna-Eestis 59-65 liigil 

ning mõlemas piirkonnas 

suurimal arvul 

taimeliikidel KSM aladel. 

18 juhul 30-st olid 

kimalasenäitajad Lõuna-

Eestis oluliselt kõrgemad 

kui Kesk-Eestis. 

Rohkem kui pooltel 

juhtudel leiti 

kimalasenäitajates eri 

toetustüübiga 

ettevõtete vahel oluline 

erinevus, mis seisnes 

peamiselt selles, et 

kimalasenäitajad olid 

ÜPT ettevõtetes oluliselt 

madalamad kui MAHE 

ja/või KSM ettevõtetes. 
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Joonis 5. Taimeliikide koguarv toetustüübiti ja piirkonniti, millel 2014., 2017. ja 2018. a seirel kimalasi kohati 

Kesk- ja Lõuna-Eestis kokku loendati 2018. a enim kimalasi järgmisel kümnel taimeliigil: aasristikul 680, valgel ristikul 263, 

harilikul hiirehernel 228, arujumikal 219, harilikul ussikeelel 208, keskmisel ristikul 206, ahtalehisel põdrakanepil 176, 

põldohakal 145, harilikul härgheinal 115 ja põldjumikal 110 isendit (Lisa 8). Piirkonniti olid taimeliigid, millel enim kimalasi 

loendati, mõnevõrra erinevad. Nt olid Kesk-Eestis sagedasemad toidutaimed 2018. a lisaks eelmainitutele villtakjas, 

harilik äiatar ja kerakellukas, Lõuna-Eestis aga aas-seahernes, hunditubakas ja harilik piimohakas.  

Kõigi kolme aasta (2014, 2017, 2018) peale kokku loendati kimalasi 113 

erinevalt taimeliigilt. Ülekaalukalt kõige rohkem kimalasi loendati 

aasristikul (1661 kimalast), millele järgnesid valge ristik, harilik 

hiirehernes, keskmine ristik, arujumikas, harilik ussikeel, põldohakas, 

põldjumikas, aas-seahernes, villtakjas ja ahtalehine põdrakanep 

(olenevalt taimeliigist 310-779 kimalast) (Lisa 8). 113-st taimeliigist 20-nel 

kohati kolme aasta peale kokku vaid ühte kimalast. Võõrliik ida-

kitsehernes oli aastate jooksul loendatud kimalaste arvult 14-ndal, 

põllukultuur raps aga 18-ndal kohal. 

Lisaks analüüsiti keskmist taimeliikide arvu loendusraja kohta, millel kimalasi kohati. 

Kesk-Eestis ja piirkondade peale kokku oli antud näitaja madalaim ÜPT ettevõtetes, 

Lõuna-Eestis aga MAHE ettevõtetes. Kõrgeim oli antud näitaja peaaegu kõigil 

juhtudel KSM ettevõtetes (Joonis 6).  

Külastatud taimeliikide arvu (loendusraja kohta) ja kõigi kimalasenäitajate vahel 

(arvukus, liikide arv ja Shannoni indeks) leiti nii aastaid eraldi kui ka koos analüüsides positiivne seos: mida suurem 

külastatud taimeliikide arv, seda kõrgem kimalasenäitaja. Korrelatsioonikordaja (rSp) kimalaste arvuga oli 0,8 ning 

kimalaseliikide arvuga ja Shannoni mitmekesisuse indeksiga kõigil juhtudel 0,6, v.a liikide arvuga 2017. a, mil see oli 0,5. 

Korrelatsioonikordaja väärtus vahemikus 0,6-1 viitab tugevale positiivsele 

seosele.  
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Ülekaalukalt kõige rohkem kimalasi 

loendati aasristikul, millele järgnesid 

valge ristik, harilik hiirehernes, 

keskmine ristik, arujumikas, harilik 

ussikeel, põldohakas, põldjumikas, 

aas-seahernes, villtakjas ja ahtalehine 

põdrakanep. 

Keskmine kimalaste 

külatatud taimeliikide arv 

loendusraja kohta oli 

peaaegu kõigil juhtudel 

kõrgeim KSM aladel. 



 
 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamine   11 

3. Valdkond elurikkus 

 
Joonis 6. Keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta toetustüübiti ja piirkonniti 2014., 2017. ja 2018. a 

 

3.1.3. Arute lu 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireaastate 2009-2018 jooksul loendati kokku 31 135 kimalast, sh Kesk-Eestis 9780 ja Lõuna-Eestis 21 355. Seega 

loendati 69% kimalastest Lõuna-Eestis ja vaid 31% Kesk-Eestis. Kimalaste arvukus kõikus seireaastate jooksul üles-alla, 

mis on seletatav populatsioonide arvukuse loomuliku muutumisega aastate vahel – 

põhjuseks ilmastik jm tegurid. Samas alates 2015. aastast oli kimalaste arvukus 

püsivalt kõrge, eriti Lõuna-Eestis. Kuna 2015. a seirevalim osaliselt muutus, võiks 

arvata, et uutel aladel esines rohkem kimalasi ning seetõttu on ka kimalaste koguarv 

tõusnud. Selle kontrollimiseks leiti kimalaste arv aastati vaid selliste seirealade 

kohta, mis olid valimis perioodil 2009-2018 kõigil aastatel – Kesk-Eestis oli selliseid 

alasid 19, Lõuna-Eestis 21. Tulemus ei erinenud kõigi 66 seireala tulemustest – 

endiselt oli alates 2015. aastast kimalaste arvukus püsivalt kõrge. Seega on loendatud kimalaste arvukuse kasvul muu 

põhjus kui osade seirealade väljavahetamine. Kimalaste arvukuse trend aastati ei läinud kokku ka keskmise õite tiheduse 

muutustega loendusradadel: nt oli keskmine õite tihedus loendusraja kohta Lõuna-Eestis 2018. a väga madal, kimalaste 

arvukus aga endiselt väga kõrge. 

Järgnevalt kontrolliti, kas põhjus võib olla seiraja muutuses – Lõuna-Eestis on neljast seirajast alles jäänud kaks, kes on 

kahe lahkuja seirealad üle võtnud. Kokku oli Lõuna-Eestis muutunud seirajaga loendusalasid 33-st 12. Leiti, et neist 
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2015. aastast oli kimalaste 

arvukus püsivalt kõrgem 

kui varem, eriti Lõuna-

Eestis – põhjuseks ei olnud 

muutused seirevalimis. 
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seitsme puhul3 toimus 2016. a kimalaste arvukuses hüppeline kasv – just sel aastal vahetus neil aladel ka seiraja. Kui need 

seitse ala Lõuna-Eesti analüüsist välja jätta, siis ei olnud kimalaste arvukus aastatel 2016-2018 nii palju kõrgem kui kõiki 

33 ala analüüsides. Samas jäi kimalaste arvukus Lõuna-Eestis ka ilma nende seitsme alata viimasel neljal seireaastal (2015-

2018) kõrgemaks kui varasematel aastatel (2009-2014), olles kõrgeim 2015.-2016. a ning 2017.-2018. a veidi madalam. 

Seejuures 2015. a ei olnud nende seitsme erandliku loendusala seiraja veel vahetunud. Kesk-Eestis ei ole loendusalade 

seirajad vahetunud ning ka seal oli kimalaste arvukus perioodil 2015-2018 püsivamalt kõrgem kui varem, kuigi 2009. ja 

2012. a oli see veel kõrgem. 

Kesk-Eestis kohati seireaastate jooksul kokku 19 ja Lõuna-Eestis 21 liiki kimalasi – viimases seega kõiki 21 Eestis kindlalt 

esinevat päriskimalase liiki. Mõlemas piirkonnas olid levinumateks liikideks kivi-, maa-, põld-, aed-, metsa-, tume-, soro- 

ja hallkimalane. Kõige vähem arvukateks liikideks olid seirealadel stepi-, triip- ja arukimalane. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist (aed-, ristiku- ja urukimalane) oli mõlemas piirkonnas seireaastate 

2009-2018 peale kokku arvukaim aedkimalane. Ristikukimalane oli Lõuna-Eestis arvukam kui urukimalane, Kesk-Eestis 

aga vastupidi. Põllumajandusmaastiku mitmekesisust iseloomustavaid liike, nõmme- ja niidukimalasi kohati aastatel 

2009-2018 Kesk-Eestis vastavalt 77 ja 119 isendit, Lõuna-Eestis kohati niidukimalasi aga 15 korda rohkem kui 

nõmmekimalasi (vastavalt 930 ja 63 isendit). 

Kägukimalasi kohati perioodil 2009-2018 kõige vähem ÜPT ettevõtetes, MAHE ja KSM ettevõtetes aga mitu korda 

rohkem. Alates 2013. a määrati ka kohatud kägukimalaste liigid. Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati perioodil 2013-2018 kokku 

kõiki kaheksat Eestis esinevat kägukimalase liiki, kellest arvukamalt esines  kivi-, põld-, maa- ja aed-kägukimalasi.  

Piirkondade vahelised erinevused 

Üldise trendina oli kimalaste keskmine arvukus loendusraja kohta läbi 

aastate kõigi toetustüüpidega ettevõtetes Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-

Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). Kaheksal aastal kümnest olid erinevused 

kimalaste arvukuses piirkondade vahel ka statistiliselt olulised. Mõnede 

eranditega olid ka keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse 

indeks loendusraja kohta Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis – 

statistiliselt olulisi erinevusi leiti aga harvem kui kimalaste arvukuse puhul.  

Piirkondade vahelised erinevused tulenevad piirkondlikest eripäradest, sh 

rohkemate kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis. 2009.-2014. a 

kimalaseseire alade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrite ETAK 

(Eesti Topograafiline Andmekogu) näitajate põhjal leitud maastiku 

mitmekesisust iseloomustavad näitajad olid olulise erinevuse esinemisel 

kõrgemad just Lõuna-Eestis (PMK, 2015a). 2015. a vahetati Kesk-Eestis 33-st seirealast 9 ja Lõuna-Eestis 33-st seirealast 

8 välja, seega analüüsiti ka uuesti kõigi 2015. a seirealade ETAK näitajaid. Leiti, et rohkem kui pooled uuritud näitajatest 

olid Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis (PMK, 2016u). Nii varasemas kui ka 2015. a analüüsis olid nt Lõuna-

                                                             

3 Nende 7 ala hulgas oli 1 KSM, 2 MAHE ja 4 ÜPT ala 

Lõuna-Eestis on mitmekesisem 

maastik, väiksemad 

põllumajandusettevõtted ja 

põllumassiivid, suurem 

püsirohumaade osakaal  ja  

kimalaste külastatud taimeliikide 

arv loendusradadel – seetõttu 

pakub see piirkond kimalastele 

rohkem sobivaid elupaiku ja toitu 

ning kimalasenäitajad olid seal 

kõrgemad kui Kesk-Eestis. 
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Eestis oluliselt kõrgemad servaindeks, maastiku mitmekesisuse näitajad (nii Shannoni mitmekesisuse kui ka Simpsoni 

indeks), pindobjektide arv kokku, erinevate pindobjektiklasside arv puhvris 100 ha kohta ning rohumaade osakaal. 

2014., 2017. ja 2018. a märgiti kimalaseseirel üles ka taimeliik, millel kimalast kohati. Kesk-Eestis loendati kimalasi 

olenevalt aastast 50-52, Lõuna-Eestis 59-65 taimeliigil. Keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta 

oli Kesk-Eestis olenevalt aastast 5,1-6,5 liiki, Lõuna-Eestis 6,5-11,7 liiki. 

Lisaks oli näiteks 2017. a seirealustes maakondades keskmine ÜPT taotletud pind taotleja kohta4 Kesk-Eestis olenevalt 

maakonnast 91-110 ha, Lõuna-Eestis aga 33-57 ha (PRIA, 12.03.2018 andmetel). Põllumassiivi keskmine pindala jäi 

2017. a olenevalt seiremaakonnast Kesk-Eestis vahemikku 8-11 ha, Lõuna-Eestis aga 4-6 ha (PRIA, 23.01.2018a 

andmetel); (PRIA, 31.01.2018 andmetel). Püsirohumaade osakaal oli perioodil 2010-2017 Kesk-Eesti seirealustes 

maakondades olenevalt aastast keskmiselt 17-20%, Lõuna-Eestis aga 27-31% (PMK, 2018u); (PRIA, 31.01.2018 andmetel). 

Seega pakub Lõuna-Eesti oma väiksemate ettevõtete, mitmekesisema maastiku ja suurema rohumaade osakaaluga 

kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toiduressurssi, sh ka nõudlikumatele liikidele.  

Kimalasenäitajad toetustüübiti 

Läbiva trendina olid seireaastate 2009-2018 jooksul kimalaste keskmised näitajad loendusraja kohta ÜPT ettevõtetes 

madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes – suurimad olid need vahed Kesk-Eestis kimalaseliikide arvu ja Shannoni 

mitmekesisuse indeksi puhul. MAHE ja KSM ettevõtetes olid keskmised kimalasenäitajad loendusraja kohta olenevalt 

näitajast ja aastast kõrgemad kord MAHE, kord KSM ettevõtetes. Läbi aastate leiti kõige madalamad kimalasenäitajad 

Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid järelikult kimalastele kõige ebasoodsamad tingimused, sh kõige madalam õite tihedus. 

Toetustüüpidevahelisi olulisi erinevusi kimalasenäitajates testiti ka 

statistiliste analüüsidega, kus lisanäitajana kaasati loendustransektidel 

hinnatud õite tihedus, kuna see mõjutab otseselt loendustulemusi. 

Olulise toetustüüpidevahelise erinevuse ilmnemisel oli ühe erandiga 

alati iseloomulik see, et ÜPT ettevõtetes oli keskmine kimalasenäitaja 

loendusraja kohta oluliselt madalam kui MAHE ja/või KSM ettevõtetes. 

MAHE ja KSM ettevõtete kimalasenäitajate vahelistes erinevustes nii 

selget trendi ei esinenud: enamasti need küll omavahel oluliselt ei 

erinenud, kuid viiel juhul oli Kesk-Eestis, kahel juhul Lõuna-Eestis ja viiel 

juhul piirkondade koosanalüüsil kimalasenäitaja KSM ettevõtetes siiski 

oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes. Vastupidiseid olukordi (MAHE 

ettevõtetes kimalasenäitaja oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes) 

esines vaid kahel juhul Lõuna-Eestis. Seega oli kimalaste olukord KSM 

ettevõtete loendusradadel kohati isegi soodsam kui MAHE ettevõtetes.  

Üheks põhjuseks, miks kimalasenäitajad olid sageli keskkonnatoetustega liitunud ehk MAHE ja KSM ettevõtetes 

kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes, võivad olla KSM ja MAHE toetuse nõuded. MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada 

                                                             

4 Siin on arvestatud ÜPT toetust taotlevaid tootjaid, kelle tegevusmaakonnaks on märgitud üks seiremaakondadest ehk reaalselt võivad osad 

põllud asuda ka väljaspool seiremaakonda – viimane on lihtsalt tootja poolt märgitud põhitegevusmaakonnaks  

Keskmised kimalasenäitajad 

loendusraja kohta olid 2009.-2018. a 

läbiva trendina ÜPT aladel 

madalamad kui MAHE ja KSM aladel. 

Üheks põhjuseks on ilmselt MAHE ja 

KSM toetuste kimalasi soodustavad 

nõuded. ÜPT loendusradadel oli ka 

õite tihedus ning kimalaste 

külastatud taimeliikide arv sageli 

madalam kui MAHE ja KSM 

ettevõtetes – seega pakkusid need 

vähem ja ühekülgsemat toitu.  
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sünteetilisi pestitsiide ja enamust mineraalväetisi, mis peaks kimalastele soodsalt mõjuma. KSM sisaldab endas samuti 

mitmeid elurikkusele kaudselt positiivselt mõjuvaid nõudeid: 2-5 m laiused mitmeaastase taimestikuga rohumaaribad, 

viljavahelduse/külvikorra rakendamine, nõue kasvatada kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal vähemalt 15% 

puhaskülvina liblikõielisi põllumajanduskultuure või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu, keeld kasutada enamusel 

juhtudel glüfosaate ning KSM tootja peab osalema ka koolitustel. Varem oli nõudeks ka pärandkultuuriobjektide ja muude 

väärtuslike maastikuelementide säilitamine, nüüd tuleneb see nõue headest põllumajandus- ja keskkonnatingimustest. 

Kõik need nõuded võivad kaudselt kimalastele kasulikud olla, vähendades pestitsiidide kasutust, suurendades kimalaste 

toiduressurssi ja pesitsuspaikade olemasolu (sh läbi maastiku mitmekesisuse säilimise/suurenemise). 

ÜPT ettevõtete loendusradadel oli ka õite tihedus sageli oluliselt madalam kui MAHE ja/või KSM ettevõtetes – samas 

võeti õite tihedus statistilistes analüüsides arvesse ning ikkagi leiti sageli, et kimalasenäitajad olid ÜPT ettevõtetes 

oluliselt madalamad. 2014., 2017. ja 2018. a pandi kirja ka taimeliigid, millel kimalasi kohati. 5 juhul 9-st oli külastatud 

taimeliikide koguarv ning 6 juhul 9-st keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta madalaim ÜPT 

loendusaladel. 

KSM ettevõtete kõrgete tulemuste ja ÜPT ettevõtete madalate tulemuste  üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et seirealade 

ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid paljud ETAK maastiku ja maakasutuse näitajad KSM seirealade 

ümbruses oluliselt kõrgemad kui ÜPT ja mõne näitaja osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade ümbruses (PMK, 

2015a); (PMK, 2016u).  

Arvestades KSM ja MAHE toetuse nõudeid ning kõrgemat 

õite tihedust MAHE ettevõtete loendusradadel, võiks 

eeldada, et MAHE ettevõtetes on kimalasenäitajad 

kõrgemad kui KSM ettevõtetes. Eri toetustüübiga alad 

paiknevad aga maastikus läbisegi (sh MAHE alad 

intensiivsemalt majandatavate alade vahel) ja saavad 

vastavalt intensiivsema või ekstensiivsema 

põllumajandustegevuse mõjutusi. Sellest tulenevalt ei 

pruugi ka MAHE toetuse mõju olla nii suur kui suuremate 

MAHE piirkondade puhul võiks eeldada. MAHE alade 

hoidmiseks kõrvalasuvate intensiivsemalt majandatavate 

alade negatiivsetest mõjudest oleks vaja MAHE alade 

eraldamiseks jätta piisavalt laiad puhverribad. 

Samas võib põhjuseks, miks KSM ja MAHE ettevõtetes 

kimalasenäitajad küllaltki samal tasemel ja vahel KSM 

ettevõtetes isegi kõrgemad olid, olla kõrgem liblikõieliste 

osakaal MAHE ettevõtetes. Kimalased võivad hajuda 

liblikõieliste põldudele ja neid kohtab seetõttu servades asuvatel loendusradadel vähem. 2016. ja 2017. a nt olid 

põllukultuuridega põldudest liblikõieliste (sh allakülvid ja kaunviljad) all MAHE toetusega põldudest 58-59%, KSM 

toetusega põldudest 31% ning ÜPT põldudest (millele MAHE ega ka KSM toetust ei taotletud) 23-25% (PRIA, 31.01.2018 

andmetel).   

Võimalikud põhjused, miks MAHE aladel ei olnud 

kimalasenäitajad kõrgemad kui KSM aladel: 

• kõrvalasuva intensiivsema/ekstensiivsema 

põllumajandustegevuse mõju; 

• MAHE ettevõtetes on kõrgem liblikõieliste 

osakaal – kimalased võivad hajuda 

liblikõieliste põldudele ja neid kohtab seetõttu 

servades asuvatel loendusradadel vähem; 

• KSM aladel ongi kimalastele MAHE aladega 

võrreldaval tasemel soodsad tingimused. Nt oli 

keskmine taimeliikide arv loendusraja kohta 

peaaegu kõigil juhtudel ning kimalaste 

külastatud taimeliikide koguarv kõigil juhtudel 

skõrgeim hoopis KSM ettevõtetes. 
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Kimalaste seire 2010.-2014. a andmete täiendaval analüüsil (Marja, R., et al., 2018) leiti, et teatud gruppidesse kuuluvate 

kimalaste (pikasuiselised, keskmise pere suurusega ja ohustatud liigid ning liigid, kes on elupaigavalikult generalistid või 

eelistavad metsa lähedust) arvukus põlluservades sõltus kõrval oleval põllul kasvavast kultuurigrupist ja ka sellest, mis 

kultuurigrupp sellel põllul eelmisel aastal kasvas. Leiti, et teatud gruppidesse kuuluvate kimalaste arvukused olid 

kõrgeimad selliste teraviljapõldude servades, kus ka eelmisel aastal kasvas teravili. Sel juhul põldudelt eriti toitu ei leia ja 

kimalased koonduvad servadesse, mitte ei haju põllule nagu massiliselt õitsevate kultuuridega põldude (nt liblikõielised) 

puhul. Täiendava analüüsi tulemused näitasid kui oluline on rohumaaribade olemasolu teraviljapõldude servades – nii 

tagatakse kimalastele ka sellistel aladel toitu, sh ajal, mil massiliselt õitsevad põllukultuurid ei õitse. 

Samas võib olla, et KSM ettevõtetes ongi kimalastele MAHE ettevõtetega võrreldaval tasemel soodsad tingimused. Kuigi 

keskmine õite tihedus loendusraja kohta oli MAHE ettevõtetes enamasti kõrgem kui KSM ettevõtetes, siis 2014., 2017. ja 

2018. a kimalaste külastatud taimeliikide koguarv oli suurim hoopis KSM ettevõtetes. Samuti oli keskmine külastatud 

taimeliikide arv loendusraja kohta peaaegu kõigil juhtudel kõrgeim KSM ettevõtetes. Järelikult pakkusid need isegi 

mitmekesisemat toiduvalikut kui MAHE alad. 

Kimalasenäitajate muutused aastate jooksul toetustüübiti 

Kesk-Eesti keskmistes kimalasenäitajates loendusraja kohta võib välja tuua näitajate languse MAHE aladel viimasel paaril-

kolmel aastal ning kõrgema kimalaste arvukuse ja kimalaseliikide arvu KSM 

ettevõtetes viimasel neljal aastal.  

Lõuna-Eesti keskmises kimalaste arvukuses loendusraja kohta toimus 

MAHE ja KSM ettevõtetes alates 2015. a ja ÜPT ettevõtetes alates 2016. a 

järsk tõus, mis MAHE ja ÜPT aladel jäi püsima, KSM aladel aga langes 2017. 

ja 2018. a endisele tasemele. Kimalaseliikide arv ja Shannoni 

mitmekesisuse indeks olid aastatel 2009-2014 väikeste kõikumistega 

pigem stabiilsed, sarnaselt 

kimalaste arvukusega ilmnes aga ka nendes näitajates alates aastatest 2015-

2016 märgatav tõus, eelkõige MAHE ja KSM ettevõtetes. Kuna suuremad 

muutused hakkasid toimuma alates 2015. a, tekib kahtlus, kas põhjuseks oli 

seirevalimi muutus. Nagu eespool juba öeldud kontrolliti selle väite 

testimiseks kimalaste arvukust seirealadel, mida seirati perioodil 2009-2018 

kõigil aastatel (Lõuna-Eestis oli selliseid alasid 21) ning leiti, et kimalaste 

arvukus oli endiselt alates 2015. aastast palju kõrgem.  

Lisaks kontrolliti kimalaste arvukust aladel, millel seiraja aja jooksul muutus (Lõuna-Eestis oli selliseid seirealasid 12) ning 

leiti, et neist seitsme puhul toimus 2016. a kimalaste arvukuses hüppeline kasv. Kõigi nende seitsme ala puhul vahetuski 

seiraja 2016. a. Järgnevalt uuriti, kui palju võisid need seitse ala mõjutada Lõuna-Eesti keskmisi kimalasenäitajaid 

loendusraja kohta (eelpool kirjeldati kimalaste arvukust summeeritult). Muutunud seirajaga ja hüppeliselt kasvanud 

kimalaste arvukusega seitsmest alast 1 oli KSM, 2 MAHE ja 4 ÜPT ala – nüüd leiti kimalaste keskmised väärtused ilma 

nende seitsme seirealata. Erinevused keskmises kimalaseliikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis olid 

minimaalsed (Lisa 9). Keskmises kimalaste arvukuses olid muutused KSM ja ÜPT aladel samuti üllatavalt väikesed: välja 

võib tuua, et ÜPT viimase kolme aasta kõrged keskmised väärtused veidi vähenesid, kuid jäid siiski võrreldes varasemate 

aastatega püsivalt kõrgemaks. Suurim muutus keskmistes väärtustes toimus 

keskmises kimalaste arvukuses MAHE aladel: 2015. a väärtus tõusis ning kolme 

viimase aasta väärtus langes, mille tulemusena oli näitaja 2015.-2018. a 

stabiilselt kõrgem kui eelnevatel seireaastatel (Lisa 9). Kokkuvõttes võib 

Kesk-Eestis keskmised 

kimalasenäitajad loendusraja kohta 

viimasel paaril-kolmel aastal MAHE 

aladel langesid, KSM aladel olid 

arvukus ja liikide arv aga viimasel 

neljal aastal püsivalt kõrgemad. 

Lõuna-Eesti keskmises kimalaste 

arvukuses loendusraja kohta 

toimus MAHE ja KSM ettevõtetes 

alates 2015. a ja ÜPT ettevõtetes 

alates 2016. a järsk tõus, mis 

MAHE ja ÜPT aladel jäi ka püsima. 
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järeldada, et seiraja vahetumisest tulenev erinevus ei muutnud Lõuna-Eesti keskmiste kimalasenäitajate trende ning 

viimaste aastate kõrged väärtused jäid püsima.       

Õite tihedus toetustüübiti ja muutused aastate jooksul  

Kuna kimalased külastavad õisi, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad kimalasenäitajad ka õite tihedusest – mida 

rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. Seetõttu on väga oluline säilitada põllu äärtes liigirikkaid õitsvaid 

taimeribasid, mis varustavad kimalasi nektari ja õietolmuga terve korjesesooni ajal ning pakuvad lisaks ka vajalikke 

pesitsus- ja talvitumispaiku. Samas on väga oluliseks toiduressursiks ka mitmed massiliselt õitsevad kultuurtaimed, 

eelkõige liblikõielised, aga ka raps. Oluline on tagada õitsemiskonveieri olemasolu.  

Enamasti oli keskmine õite tihedus loendusraja kohta kõrgeim MAHE ning madalaim 

ÜPT ettevõtetes. Suuremat õite tihedust MAHE ettevõtetes võib seletada keeluga 

kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamust mineraalväetisi – see soodustab 

kimalastele sobivate taimede olemasolu ja rohkust. Ka 2009.-2012. a kimalaseseirega 

seotud põldudel kasutatud pestitsiidide analüüsi järgi oli õite tihedus seda madalam, 

mida suurem oli pestitsiidide kasutuskoormus (PMK, 2015a). Lisaks oli õite tihedus 

oluliselt madalam neil seirealadel, kus kasutati pestitsiide. Samas on huvitav, et 2016.-2018. a oli keskmine õite tihedus 

loendusraja kohta kesk-Eestis erandlikult KSM ettevõtetes isegi kõrgem kui MAHE ettevõtetes. 

Aastate jooksul kõikus keskmine õite tihedus loendusraja kohta Kesk-Eestis küllaltki suurtes piirides ning need kõikumised 

olid eri toetustüübiga ettevõtetes küllaltki samasuunalised. Samas mingit kindlat tõusvat või langevat trendi  ühegi 

toetustüübiga ettevõtetes ei ilmnenud. Lõuna-Eesti eri toetustüüpidega ettevõtetes järgis keskmine õite tihedus 

loendusraja kohta samuti sarnast trendi – 2013.-2014. aastani veidi langes, seejärel jälle kasvas. 2016. ja 2017. a oli 

keskmine õite tihedus loendusraja kohta Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes eriti kõrge, 2018. a aga jälle 

langes. 

Taimeliigid, millel 2014. 2017. ja 2018. a kimalasi kohati 

Olenevalt aastast kohati kimalasi piirkondade peale kokku 75-82 taimeliigil, sh 

Kesk-Eestis 50-52 ja Lõuna-Eestis 59-65 taimeliigil. Mõlemas piirkonnas 

loendati kõigil kolmel aastal kimalasi suurimal arvul taimeliikidel KSM 

ettevõtetes, kõige vähem kord ÜPT, kord MAHE ettevõtetes. Lisaks leiti 

keskmine külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta, mis oli 8 juhul 9-st 

(erand oli 2014. a Kesk-Eestis) kõrgeim KSM ettevõtetes. Madalaim oli antud 

näitaja kõigil kolmel aastal Kesk-Eestis ja piirkondade peale kokku ÜPT 

ettevõtetes, Lõuna-Eestis aga MAHE ettevõtetes. Tulemused viitavad, et KSM 

alad pakuvad kimalastele mitmekesisemat toiduvalikut kui ÜPT ja MAHE alad. 

Võimalik, et oma panus on siin KSM rohumaa ribade nõudel. 

Kõigi kolme aasta (2014, 2017, 2018) peale kokku loendati kimalasi 113 erinevalt taimeliigilt. Ülekaalukalt kõige rohkem 

kimalasi loendati aasristikult (1661 kimalast), millele järgnesid valge ristik, harilik hiirehernes, keskmine ristik, arujumikas, 

harilik ussikeel, põldohakas, põldjumikas, aas-seahernes, villtakjas ja ahtalehine põdrakanep (olenevalt taimeliigist 310-

779 kimalast). 113-st taimeliigist 20-nel kohati kolme aasta peale kokku vaid ühte kimalast. Võõrliik ida-kitsehernes oli 

aastate jooksul loendatud kimalaste arvult 14-ndal, põllukultuur raps aga 18-ndal kohal. Kõik loetletud liigid on Eesti 

põllumajandusmaastikul kimalastele väga olulised toidupakkujad. 

 

 

Enamasti oli keskmine õite 

tihedus loendusraja kohta 

kõrgeim MAHE ning 

madalaim ÜPT ettevõtetes. 

Keskmine kimalaste külastatud 

taimeliikide arv loendusraja 

kohta ning taimeliikide koguarv  

olid enamasti kõrgeimad KSM 

aladel. Tulemused viitavad, et 

KSM alad pakuvad kimalastele 

mitmekesisemat toiduvalikut kui 

ÜPT ja MAHE alad. 
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3 .1 .4. Kokkuvõte 

 Seireaastate 2009-2018 jooksul loendati kokku 31 135 kimalast 21 liigist, sh Kesk-Eestis 9780 ja Lõuna-Eestis 

21 355 kimalast (vastavalt 19 ja 21 liigist). Mõlemas piirkonnas olid levinumateks liikideks kivi-, maa-, põld-, aed-

, metsa-, tume-, soro- ja hallkimalane. Kõige vähem kohati stepi-, triip- ja arukimalasi.  

 Kimalaste arvukus kõikus seireaastate jooksul üles-alla. Samas, alates 2015. a oli kimalaste arvukus püsivalt 

kõrge, eriti Lõuna-Eestis. Leiti, et arvukuse tõusu põhjuseks ei ole osade seirealade väljavahetamine 2015. aastal. 

Lõuna-Eestis avaldas mõningast mõju osade loendusradade seiraja muutus – samas oli kimalaste arvukus viimastel 

aastatel ka siis kõrgem kui need muutunud seirajaga alad analüüsist välja jäeti. 

 Kimalaste keskmine arvukus loendusraja kohta oli läbi aastate kõigi toetustüüpidega ettevõtetes Lõuna-Eestis 

kõrgem kui Kesk-Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). Mõnede eranditega olid ka keskmine kimalaseliikide arv ja 

Shannoni mitmekesisuse indeks loendusraja kohta Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis. Piirkondadevahelised 

erinevused kimalasenäitajates tulenevad ilmselt kõrgemast maastiku mitmekesisusest ja kompensatsioonialade 

olemasolust Lõuna-Eestis ning piirkondlikest eripäradest, mistõttu seal leidub kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja 

toitu (keskmine loendusradade õite tihedus oli läbi aastate Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis). Samuti olid 2014., 2017. 

ja 2018. a nii kimalaste külastatud taimeliikide koguarv kui ka keskmine taimeliikide arv loendusraja kohta kõrgemad 

Lõuna-Eestis.  

 Läbiva trendina olid seireaastate 2009-2018 jooksul kimalaste keskmised näitajad loendusraja kohta ÜPT 

ettevõtetes madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes – suurimad olid need vahed Kesk-Eestis kimalaseliikide 

arvu ja Shannoni mitmekesisuse indeksi puhul. Läbi aastate leiti kõige madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel 

ehk seal olid järelikult kimalastele kõige ebasoodsamad tingimused. 

Üheks põhjuseks, miks kimalasenäitajad olid sageli keskkonnatoetustega liitunud ehk MAHE ja KSM ettevõtetes 

kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes, võivad olla KSM ja MAHE toetuse nõuded. Osa neist võivad kimalastele kaudselt kasulikud 

olla, vähendades pestitsiidide kasutust, suurendades kimalaste toiduressurssi ja pesitsuspaikade olemasolu (sh läbi 

maastiku mitmekesisuse säilimise/suurenemise). ÜPT ettevõtete loendusradadel oli õite tihedus sageli oluliselt madalam 

ning kimalaste külastatud taimeliikide arv väiksem kui MAHE ja KSM loendusradadel ning paljud maastiku mitmekesisuse 

näitajad oluliselt madalamad kui KSM seirealade ümbruses. 

 MAHE ja KSM ettevõtetes olid keskmised kimalasenäitajad loendusraja kohta olenevalt näitajast ja aastast 

kõrgemad kord MAHE, kord KSM ettevõtetes. Arvestades KSM ja MAHE toetuse nõudeid (nt ei tohi MAHE 

ettevõtetes üldse sünteetilisi pestitsiide kasutada) ning kõrgemat õite tihedust MAHE ettevõtetes, võiks eeldada, et 

MAHE ettevõtetes on kimalasenäitajad kõrgemad kui KSM ettevõtetes. Üheks seletuseks miks see nii ei olnud, võib olla 

see, et eri toetustüübiga ettevõtted asuvad maastikus läbisegi ning seega saavad vastavalt intensiivsema või 

ekstensiivsema põllumajandustegevuse mõjutusi. Seetõttu on oluline jätta MAHE alade eraldamiseks piisavalt laiad 

puhverribad.  

Põhjuseks, miks KSM ja MAHE ettevõtetes kimalasenäitajad küllaltki samal tasemel ja vahel KSM ettevõtetes isegi 

kõrgemad olid, võib olla ka kõrgem liblikõieliste osakaal MAHE ettevõtetes (2016. ja 2017. a nt olid põllukultuuridega 

põldudest liblikõieliste (sh allakülvid ja kaunviljad) all MAHE toetusega põldudest 58-59%, KSM toetusega põldudest 

31%). Kimalased võivad hajuda liblikõieliste põldudele ja neid kohtab seetõttu servades asuvatel loendusradadel vähem. 

Samas võib olla, et KSM ettevõtetes ongi kimalastele MAHE ettevõtetega 

võrreldaval tasemel soodsad tingimused. Kuigi keskmine õite tihedus 

loendusraja kohta oli MAHE ettevõtetes enamasti kõrgem kui KSM ettevõtetes, 

siis keskmine taimeliikide arv loendusraja kohta oli peaaegu kõigil juhtudel ning 
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kimalaste külastatud taimeliikide koguarv kõigil juhtudel suurim hoopis KSM ettevõtetes. Järelikult pakkusid need isegi 

mitmekesisemat toiduvalikut kui MAHE alad. 

 Kesk-Eesti keskmistes kimalasenäitajates loendusraja kohta võib välja tuua näitajate languse MAHE aladel 

viimasel paaril-kolmel aastal ning kõrgema kimalaste arvukuse ja kimalaseliikide arvu KSM ettevõtetes viimasel 

neljal aastal. Lõuna-Eesti keskmises kimalaste arvukuses loendusraja kohta toimus MAHE ja KSM ettevõtetes alates 

2015. a ja ÜPT ettevõtetes alates 2016. a järsk tõus, mis MAHE ja ÜPT aladel jäi püsima, KSM aladel aga langes 2017. ja 

2018. a endisele tasemele. Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid Lõuna-Eestis aastatel 2009-2014 

väikeste kõikumistega pigem stabiilsed, sarnaselt kimalaste arvukusega ilmnes aga ka nendes näitajates alates aastatest 

2015-2016 märgatav tõus, eelkõige MAHE ja KSM ettevõtetes. Viimaste aastate Lõuna-Eesti kõrgemate väärtuste 

põhjusena välistati 2015. a seirevalimi muutus ning ka osade seirealade seiraja muutuse mõju oli minimaalne. 

 Kuna kimalased külastavad õisi, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad kimalasenäitajad ka õite tihedusest – 

mida rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. Seetõttu on oluline tagada õitsemiskonveieri olemasolu. 

Enamasti oli keskmine õite tihedus loendusraja kohta kõrgeim MAHE ning madalaim ÜPT ettevõtetes. 2016.-2018. a oli 

keskmine õite tihedus loendusraja kohta Kesk-Eestis erandlikult KSM ettevõtetes isegi kõrgem kui MAHE ettevõtetes.  

 2014., 2017. ja 2018. a pandi kirja ka taimeliigid, millel kimalasi kohati. Olenevalt aastast kohati kimalasi 

piirkondade peale kokku 75-82 taimeliigil, sh Kesk-Eestis 50-52 ja Lõuna-Eestis 59-65 taimeliigil. Mõlemas 

piirkonnas loendati kõigil kolmel aastal kimalasi suurimal arvul taimeliikidel KSM ettevõtetes, kõige vähem kord ÜPT, kord 

MAHE ettevõtetes. Lisaks leiti keskmine külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta, mis oli 8 juhul 9-st kõrgeim KSM 

ettevõtetes. Madalaim oli antud näitaja kõigil kolmel aastal Kesk-Eestis ja piirkondade peale kokku ÜPT ettevõtetes, 

Lõuna-Eestis aga MAHE ettevõtetes. Tulemused viitavad, et KSM alad pakuvad kimalastele mitmekesisemat toiduvalikut 

kui ÜPT ja MAHE alad. 

Kõigi kolme aasta (2014, 2017, 2018) peale kokku loendati kimalasi 113 erinevalt taimeliigilt. Ülekaalukalt kõige rohkem 

kimalasi loendati aasristikult (1661 kimalast), millele järgnesid valge ristik, harilik hiirehernes, keskmine ristik, arujumikas, 

harilik ussikeel, põldohakas, põldjumikas, aas-seahernes, villtakjas ja ahtalehine põdrakanep (olenevalt taimeliigist 310-

779 kimalast). Võõrliik ida-kitsehernes oli aastate jooksul loendatud kimalaste arvult 14-ndal, põllukultuur raps aga 18-

ndal kohal. Kõik loetletud liigid on Eesti põllumajandusmaastikul kimalastele väga olulised toidupakkujad. 

  



LISA 1. EESTIS ESINEVATE PÄRIS- JA KÄGUKIMALASTE LIIKIDE LOEND  
      

Kägu- või 
päriskimalane 

Liik ladina keeles Liik eesti keeles 
   

päriskimalane Bombus pascuorum põdkimalane    

päriskimalane Bombus hypnorum talukimalane    

päriskimalane Bombus distinguendus ristikukimalane    

päriskimalane Bombus subterraneus urukimalane    

päriskimalane Bombus schrencki 
Schrencki 
kimalane    

päriskimalane Bombus muscorum samblakimalane    

päriskimalane Bombus humilis jaanikimalane    

päriskimalane Bombus laesus stepikimalane    

päriskimalane Bombus lapidarius kivikimalane    

päriskimalane Bombus ruderarius tumekimalane    

päriskimalane Bombus confusus sametkimalane    

päriskimalane Bombus lucorum maakimalane    

päriskimalane Bombus terrestris karukimalane    

päriskimalane Bombus pratorum niidukimalane    

päriskimalane Bombus cryptarum triipkimalane    

päriskimalane Bombus hortorum aedkimalane    

päriskimalane Bombus jonellus nõmmekimalane    

päriskimalane Bombus semenoviellus arukimalane    

päriskimalane Bombus soroeensis sorokimalane    

päriskimalane Bombus veteranus hallkimalane    

päriskimalane Bombus sylvarum metsakimalane    

päriskimalane Bombus sporadicus pikktiib-kimalane    

päriskimalane Bombus magnus kanarbikukimalane    

päriskimalane Bombus consobrinus käokingakimalane    

kägukimalane Psithyrus rupestris kivi-kägukimalane    

kägukimalane Psithyrus campestris 
põld-
kägukimalane    

kägukimalane Psithyrus bohemicus 
maa-
kägukimalane    

kägukimalane Psithyrus barbutellus aed-kägukimalane    

kägukimalane Psithyrus norvegicus talu-kägukimalane    

kägukimalane Psithyrus sylvestris 
niidu-
kägukimalane    

kägukimalane Psithyrus quadricolor 
soro-
kägukimalane    

kägukimalane Psithyrus vestalis 
karu-
kägukimalane    

   
   

Märkus: halli taustaga märgitud päriskimalasi on kunagi vaid üksikuid kohatud, seega ei ole 
kindel, kas neid Eestis ikka esineb 
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LISA 5. KIMALASENÄITAJATE SEOSED ETTEVÕTTE TOETUSTÜÜBI, PIIRKONNA JA ÕITE TIHEDUSEGA PIIRKONDADE KOOSANALÜÜSIL 2009.-2018. A (ANALÜÜSIDES VÕETI ARVESSE KORRAGA KÕIK TUNNUSED)
N=66, v.a 2014. a, mil N=62
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Kimalaste 
arvukus

P P P P P P P P P P  -  -  - K-M,Ü K-Ü K-Ü K-M-Ü K-M-Ü M,K-Ü M,K-Ü  - L-K L-K  - L-K L-K L-K L-K L-K L-K

Kimalase-
liikide arv

P P P P P P  - P P P  -  - K-Ü K-M,Ü M,K-Ü M,K-Ü M,K-Ü K-Ü K-Ü K-Ü  - L-K  -  - L-K  - L-K  - L-K L-K

Shannoni 
mitmekesi
suse 
indeks

P P P P  - P  - P P P  -  - K-Ü K-M,Ü K-Ü  - M,K-Ü K-Ü  - K-Ü L-K  -  -  -  -  - L-K L-K L-K L-K

Õite M-Ü M,K-Ü M-Ü M-K,Ü  - K-Ü M-Ü M,K-Ü M,K-Ü M,K-Ü  - L-K L-K L-K  - L-K L-K L-K L-K L-K

 - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpide- ja piirkondadevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel 
erinevus esines (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT, K – Kesk-Eesti, L – 
Lõuna-Eesti

Näitaja
Õite tihedus Toetustüüp Piirkond
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LISA 6. KIMALASENÄITAJATE SEOSED ETTEVÕTTE TOETUSTÜÜBI JA ÕITE TIHEDUSEGA KESK-EESTI PIIRKONNAS 2009.-2018. A (ANALÜÜSIDES VÕETI ARVESSE KORRAGA MÕLEMAD TUNNUSED)
N=33, v.a 2014. a, mil N=32

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kimalaste 
arvukus

 - P  -  -  -  - P P P P  -  -  -  - K-Ü M,K-Ü M,K-Ü K-M-Ü K-M,Ü K-M,Ü

Kimalase-
liikide arv

P P P  -  -  -  - P P P  -  - K-Ü K-M,Ü M,K-Ü M,K-Ü M,K-Ü  - K-M  -

Shannoni 
mitmekesi-
suse 
indeks

P  -  -  -  -  -  - P P P  -  - M,K-Ü K-Ü M,K-Ü M,K-Ü M,K-Ü  -  -  -

Õite 
tihedus

M-Ü M,K-Ü M-Ü  -  -  - M-Ü M,K-Ü K-Ü M,K-Ü

 - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli 
näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT

Näitaja
Õite tihedus Toetustüüp

LISA 7. KIMALASENÄITAJATE SEOSED ETTEVÕTTE TOETUSTÜÜBI JA ÕITE TIHEDUSEGA LÕUNA-EESTI PIIRKONNAS 2009.-2018. A (ANALÜÜSIDES VÕETI ARVESSE KORRAGA MÕLEMAD TUNNUSED)
N=33, v.a 2014. a, mil N=32

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kimalaste 
arvukus

P P P P P P P P P P - - - - - - K-M-Ü M,K-Ü M-K,Ü M-K,Ü

Kimalaseli
ikide arv

P - P P P P - - - P K-Ü M,K-Ü - - - - K-Ü M-Ü M-Ü M-Ü

Shannoni 
mitmekesi
suse 
indeks

P - P - P P - P - - - - - - - - K-M,Ü - M-Ü -

Õite 
tihedus

- - - M-Ü M-Ü K-Ü - M-K,Ü M-Ü M-Ü

Näitaja
Õite tihedus Toetustüüp

 - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli 
näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT
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LISA 8. KIMALASTE POOLT 2014., 2017. JA 2018. A KÜLASTATUD TAIMELIIGID KESK- JA LÕUNA-EESTI SEIREPIIRKONDADES NING NEIL KOHATUD KIMALASTE ARV 

Taimeliik (eesti keeles) Taimeliik (ladina keeles) 
Kimalaste arv 

2014 2017 2018 KOKKU 
aasristik Trifolium pratense 468 513 680 1661 
valge ristik Trifolium repens 154 362 263 779 
harilik hiirehernes Vicia cracca 203 337 228 768 
keskmine ristik Trifolium medium 102 211 206 519 
arujumikas Centaurea jacea 86 176 219 481 
harilik ussikeel Echium vulgare 96 147 208 451 
põldohakas Cirsium arvense 100 193 145 438 
põldjumikas Centaurea scabiosa 116 138 110 364 
aas-seahernes Lathyrus pratensis 92 143 105 340 
villtakjas Arctium tomentosum 55 175 105 335 
ahtalehine põdrakanep Epilobium angustifolium 26 108 176 310 
harilik äiatar Knautia arvensis 94 78 93 265 
valge iminõges Lamium album 91 66 71 228 
ida-kitsehernes Galega orientalis 92 73 45 210 
harilik piimohakas Sonchus oleraceus 20 86 94 200 
harilik härghein Melampyrum nemorosum 14 68 115 197 
hunditubakas Hieracium spp 5 88 103 196 
raps Brassica napus 30 50 36 116 
harilik lutsern Medicago sativa 6 49 57 112 
hübriidlutsern Medicago x varia 37 42 33 112 
rukkilill Centaurea cyanus 11 57 41 109 
aas-kurereha Geranium pratense 54 24 22 100 
harilik nõiahammas Lotus corniculatus 4 29 58 91 
põldsinep Sinapis arvensis 6 41 40 87 
aed-hiirehernes Vicia sepium 1 42 42 85 
harilik võilill Taraxacum officinale 0 36 42 78 
põldmailane Veronica arvensis 0 39 39 78 
soo-ohakas Cirsium palustre 4 55 19 78 
harilik kamaras Odontites serotina 39 26 8 73 
harilik naat Aegopodium podagraria 24 31 13 68 
põldmünt Mentha arvensis 4 27 35 66 
suureõiene kellukas Campanula persicifolia 8 27 31 66 
harilik käokannus Linaria vulgaris 1 20 35 56 
kare kõrvik Galeopsis tetrahit 6 23 27 56 
kerakellukas Campanula glomerata 22 2 32 56 
harilik kellukas Campanula patula 0 20 29 49 
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kurekellukas Campanula rapunculoides 23 15 4 42 
humallutsern Medicago lupulina 7 30 3 40 
kandiline naistepuna Hypericum maculatum 15 19 6 40 
harilik käbihein Prunella vulgaris 0 27 12 39 
põld-varesjalg Consolida regalis 6 15 18 39 
suur takjas Arctium lappa 11 16 11 38 
valge karikakar Anthemis arvensis 0 18 18 36 
imikas Anchusa officinalis 12 5 18 35 
roosa ristik Trifolium hybridum 10 11 10 31 
soo-kurereha Geranium palustre 0 13 17 30 
roomav tulikas Ranunculus repens 0 12 15 27 
harilik pune Origanum vulgare 12 3 11 26 
verev iminõges Lamium purpureum 4 11 11 26 
hulgalehine lupiin Lupinus polyphyllus 18 6 0 24 
põlduba Vicia faba 5 16 3 24 
valge mesikas Melilotus albus 13 3 7 23 
kähar karuohakas Carduus crispus 15 1 1 17 

nõelohakas 
Cirsium arvense var. 
arvense 0 0 17 17 

harilik pihlenelas Sorbaria sorbifolia 0 0 16 16 
liht-naistepuna Hyperici herba 10 1 2 13 
mets-kurereha Geranium sylvaticum 0 10 3 13 
soo-nõianõges Stachys palustris 12 1 0 13 
väike takjas Arctium minor 5 3 5 13 
verev kurereha Geranium sanguineum 0 6 6 12 
põld-piimohakas Sonchus arvensis 0 7 4 11 
villohakas Cirsium heterophyllum 3 4 4 11 
kirju kõrvik Galeopsis speciosa 3 7 0 10 
harilik kuldvits Solidago virgaurea 0 9 0 9 
põld-hiirehernes Vicia villosa 7 0 1 8 
roomav madar Potentilla reptans 0 0 8 8 
keskmine kellukas Campanula medium 8 0 0 8 
hambune iminõges Lamium hybridum 2 5 0 7 
koeratubakas Crepis sp 1 6 0 7 
harilik vaarikas Rubus idaeus 2 4 0 6 
süstlehine teeleht Plantago lanceolata 0 2 4 6 
harilik keerispea Phacelia tanacetifolia 6 0 0 6 

harilik kesalill 
Tripleurospermum 
inodorum 0 2 3 5 

harilik kukehari Sedum acre 0 4 1 5 
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põldhernes Visum sativum 2 0 3 5 
valge pusurohi Silene alba 2 2 1 5 
harilik tõlkjas Bunias orientalis 2 2 0 4 
laialehine mailane Veronica teucrium 0 4 0 4 
püsik-põrsashein Hypochaeris radicata 0 4 0 4 
narmasjumikas Centaurea phrygia 4 0 0 4 
karukeel Anchusa arvensis 2 1 0 3 
põldkannike Viola arvensis 0 3 0 3 
tuliohakas Cirsium vulgare 0 0 3 3 
harilik kukesaba Lythrum salicaria 3 0 0 3 
harilik varemerohi Symphytum officinale 3 0 0 3 
laialehine kellukas Campanula latifolia 3 0 0 3 

harilik hanijalg 
Potentilla anserina 
(hanijalg)  0 0 2 2 

harilik raudrohi Achillea millefolium  0 1 1 2 
must vägihein  Verbascum nigrum 0 1 1 2 
ümaralehine kellukas Campanula rotundifolia 0 2 0 2 
Harilik põisrohi Silene vulgaris 2 0 0 2 
harilik kuslapuu Lonicera xylosteum 2 0 0 2 
valge madar Galium album 2 0 0 2 
harilik kassitapp Convolvulus arvensis 0 0 1 1 
harilik kurekael Erodium cicutarium 0 0 1 1 
harilik moorputk Pastinaca sativa 0 0 1 1 
harilik punand Fumaria officinalis 0 1 0 1 
harilik sigur Cichorium intybus 0 0 1 1 
kassisaba Veronica spicata 0 0 1 1 
kollane karikakar Anthemis tinctoria 0 1 0 1 
külmamailane Veronica chamaedrys 0 1 0 1 
mägiristik Trifolium montanum 0 0 1 1 
ojamõõl Geum rivale 0 1 0 1 
põld-rusujuur Lithospermum arvense 0 0 1 1 
rüps Brassica rapa 0 0 1 1 
suur robirohi Rhinanthus angustifolius 0 1 0 1 
harilik hiirekõrv Capsella bursa bastoris 1 0 0 1 
harilik kerahein Dactylis glomerata 1 0 0 1 
kare varemerohi Symphytum asperum 1 0 0 1 
kobarkellukas Campanula glomerata 1 0 0 1 
metsmaasikas Fragaria vesca 1 0 0 1 
pikalehine mailane Veronica longifolia 1 0 0 1 
pügaldunud kõrvik Galeopsis bifida 1 0 0 1 
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Kimalasi kokku 2315 3919 3863 10097 
Kimalaste külastatud taimeliike kokku 75 82 79 113 

 



 

LISA 9. KESKMISED (± STANDARDVIGA) KIMALASENÄITAJAD JA ÕITE TIHEDUSE  
HINNANG TRANSEKTI KOHTA LÕUNA-EESTI PIIRKONNAS 
ETTEVÕTETE TOETUSTÜÜPIDE LÕIKES 2009.-2018. A 

Vasakpoolsed joonised: N=33 (v.a 2014. a, mil N=32) 
Parempoolsed joonised: N=26  (v.a 2014. a, mil N=25). Analüüsist on välja jäetud 7 seireala (1 KSM, 2 MAHE, 4 ÜPT),  
mille seiraja 2016. a vahetus ning sellega kaasnes hüppeline kimalaste arvukuse kasv 

 


