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.2. Põllulindude arvukuse ja liigir ikkuse uuring

Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja
mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. Pikaajalise uuringu eesmärk on
indikaatorite seirega näidata, kas põllumajanduslik tootmine on kaitsnud või parendanud selle maa elupaigalist
funktsiooni, samuti hinnata, kas mahepõllundus suurendab elurikkust ning kas keskkonnasõbaliku majandamise
tulemuseks on pesitsevate lindude mitmekesisuse ja arvukuse suurenemine.
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
Ornitoloogiaühing.

Tulemused ja arutelu

Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse uuring käsitleb 66 elurikkuse seireala 2010.-2020. a tulemusi nii piirkodade kohta
kokku kui ka eraldi. Põllulindude uuringu metoodikaga saab tutvuda elurikkuse valdkonna uuringute metoodikate
dokumendis.
Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi
avanemisest 2015. a oli sel aastal valim väiksem ning 2016. a vahetati osad seirealad välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti seirevalim
koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 66 seireettevõttest, millest 22 MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT ettevõtet. 2016. a vahetati
välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 MAHE ettevõtet – seega vahetati rohkem kui pooled MAHE seirealad välja. 2015. a analüüsitav
seirevalim koosnes aga 53 seirealast: 13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT ala (teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja
need jäid seega analüüsist välja).
Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti seirevalim koosnesid kumbki igal seireaastal, v.a 2015. a, 33 seireettevõttest, millest 11 MAHE,
11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtet. 2016. a vahetati Kesk-Eestis välja 1 ÜPT ja 8 MAHE ettevõtet (seega jäi valimisse endistest
MAHE seirealadest alles vaid 3) ning Lõuna-Eestis 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet. 2015. a analüüsitav seirevalim
koosnes Kesk-Eestis aga 26 seirealast (5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT ala) ning Lõuna-Eestis 27 seirealast (8 MAHE, 10 KSM
ja 9 ÜPT ala), kuna teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja need jäid seega analüüsist välja. 2020. a tegi LõunaEesti seirealadel välitöid uus inimene, kes on korra varasema seirajaga välitöödel kaasas käinud ning võrdluseks samuti
kohatud linnud kirja pannud – tulemused olid sarnased ehk mingeid suuri erinevusi ei esinenud1.
Loendatud põllulindude koguarv ja liikide arv piirkonniti ning toetustüübiti

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondade transektidel loendati aastatel 2010-2020 kokku 5755 pesitsevat põllulinnupaari 51 liigist.
Sõltuvalt aastast kohati 402-627 pesitsevat paari ja 13-27 pesitsevat liiki (Joonis 1; Lisa 1). 2020. a registreeriti
potentsiaalsete pesitsejatena kokku 27 liiki ning 525 paari linde. Pesitsevate paaride arv oli aastatel 2015-2020 madalam
kui aastatel 2010-2014, kuid tõusis 2020. a perioodi 2015-2020 kõrgeima tasemeni. Pesitsevate liikide arv oli aastatel

Seiraja vahetus on eelkõige tingitud sellest, et varasem seiraja viibis välismaal ning ei saanud koroonaviirusega seotud reisipiirangute
tõttu Eestisse reisida
1
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2015-2018 madalam kui aastatel 2010-2014, kuid 2019. a tõusis languseelsele tasemele ning 2020. a saavutas
seireperioodi maksimumi – kokku registreeriti 27 pesitsevat liiki. 2015. a väärtusi mõjutab ka väiksem valim (66 seireala
asemel 53).

Seireperioodil 20102020 kohatud 5755
pesitsevast
linnupaarist loendati
43% Kesk-Eestis ja
57% Lõuna-Eestis.
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Joonis 1. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv 2010.-2020. a

Kesk-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2020 kokku 2473 pesitsevat
põllulinnupaari (43% mõlema piirkonna paaridest) 18 liigist. Sõltuvalt aastast kohati
148-260 pesitsevat paari ja 3-14 pesitsevat liiki (Joonis 2; Lisa 2). 2020. a registreeriti
potentsiaalsete pesitsejatena kokku 7 liiki ja 235 paari linde. Pesitsevate paaride arv
oli Kesk-Eestis kõrgeim aastatel 2010-2013, madalaim aastatel 2014-2016 ning
aastatel 2017-2020 oli jälle kõrgem küündides peaaegu seire algaastate tasemeni.
Pesitsevate liikide arv oli kõrgeim aastatel 2010-2014, järgnevatel aastatel aga
langes ja jäigi madalamaks kui esimestel seireaastatel. 2015. a väärtusi mõjutab ka
väiksem valim (33 seireala asemel 26).

Pesitsevate liikide arv oli
Kesk-Eestis 2015.-2020. a
püsivamalt madalam kui
2010.-2014. a, Lõuna-Eestis
aga esines madalseis 2016.
ja 2017. a, misjärel tõusis
2020. a maksimumini.

Pesitsevate paaride arv oli
Kesk-Eestis 2014.-2016. a
madalseisus, kuid tõusis
seejärel peaaegu madalseisu
eelsele tasemele. LõunaEestis oli pesitsevate paaride
arv 2015.-2020. a madalam
kui varasematel aastatel.

Lõuna-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2020 kokku 3282 pesitsevat
põllulinnupaari (57% mõlema piirkonna paaridest) 49 liigist. Sõltuvalt aastast kohati
225-367 pesitsevat paari ja 13-24 pesitsevat liiki (Joonis 2; Lisa 3). Aastal 2020
registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 24 liiki ja 290 paari linde. Pesitsevate
paaride arv oli aastatel 2015-2020 madalam kui aastatel 2010-2014, kuid tõusis 2020. a
perioodi 2015-2020 kõrgeima tasemeni. Pesitsevate liikide arv oli madalseisus aastatel
2016 ja 2017, misjärel tõusis 2020. aastaks 24 pesitseva liigini – sama kõrge on liikide
arv olnud veel vaid 2014. aastal. 2015. a väärtusi mõjutab ka väiksem valim (33 seireala
asemel 27).

Pesitsevate paaride koguarvu muutust aastate jooksul kontrolliti nii piirkonniti koos kui ka eraldi vaid aladega, mis olid
perioodil 2010-2020 igal aastal valimis ning leiti, et see järgis täpselt samu tõuse ja langusi nagu kõigi 66 ala analüüsil.
Seega ei tulene koguarvu muutused viimastel aastatel seirevalimi osalisest muutmisest.
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Joonis 2. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv piirkonniti 2010.-2020. a
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Kui vaadata Kesk-Eesti pesitsevate põllulindude koguarvu muutusi toetustüübiti, siis ilmnevad 2014.-2016. a madalamad
väärtused kõigi toetustüüpidega aladel. Seega tuleneb see ilmselt muudest teguritest kui toetustüübi mõjust. Kohatud
liikide arvus ilmneb Kesk-Eestis eelkõige langus MAHE aladel, ning vähemal määral ka ÜPT aladel (Joonis 3). MAHE aladel
tundub langus eriti suur, kuna 2010.-2013. a olid seal väärtused võrreldes ÜPT ja KSM aladega väga kõrged. KSM aladel
oli kõigi kohatud pesitsevate liikide arv läbi aastate väga madal.

MAHE
Pesitsevate liikide arv

Joonis 3. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv toetustüübiti Kesk-Eesti piirkonnas 2010.-2020. a

Lõuna-Eestis võib pesitsevate paaride koguarvus täheldada alates 2016. aastast (2015. a madalamad väärtused tulenevad
eelkõige väiksemast valimist) madalamaid väärtusi kõigi toetustüüpidega ettevõtetes (Joonis 4). 2020. a toimus näitajas
KSM ja MAHE aladel väike, kuid ÜPT aladel väga suur tõus – viimases tõusis koguarv 2015. a languseelse tasemeni.
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Pesitsevaid liike kohati seireperioodi teisel poolel kõigi toetustüüpidega aladel vähem kui perioodi esimesel poolel –
erandina oli MAHE aladel kohatud liikide arv 2018. ja 2019. a jälle kõrgem nagu varem ning ÜPT aladel saavutas kohatud
liikide arv 2020. a seireperioodi maksimumi.
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Joonis 4. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv toetustüübiti Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2020. a

Toitekülaliste isendite koguarv kõikus seireperioodil 2010-2020 piirkondade peale kokku vahemikus 702-2025, liikide arv
aga 33-50 (Lisa 4). Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2020. a kokku 2025 toitekülalisest lindu ning 50 liiki, mis on
mõlema näitaja osas aastate 2010-2020 kõrgeim tulemus. Kesk-Eestis kõikus toitekülaliste isendite koguarv vahemikus
373-1135, liikide arv aga 17-36 (Lisa 5). Toitekülalistena registreeriti Kesk-Eestis 2020. a 33 linnuliiki ja kokku aastate
2010-2020 suurim arv toitekülalisi linde – 1135. Lõuna-Eestis kõikus toitekülaliste isendite koguarv vahemikus 233-890
ning liikide arv 27-37 (Lisa 6). Toitekülalistena registreeriti Lõuna-Eestis 2020. a 33 linnuliiki ja kokku 890 toitekülalisest
lindu.
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Pesitsevate põllulindude liigiline koosseis

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondades kohati aastatel 2010-2020 kokku
51 pesitsevat linnuliiki, kellest kõigil seireaastatel domineeris ülekaalukalt
avamaastikku eelistav põldlõoke (olenevalt aastast 60-79% paaridest) (Joonis 7;
Lisa 1). Põldlõokeste osakaal oli seejuures Kesk-Eestis kõrgem kui Lõuna-Eestis:
olenevalt aastast kõigi ettevõtete peale kokku (toetustüüpe eristamata) vastavalt
76-96% ja 45-60% pesitsevatest paaridest (Joonis 8; Lisa 2; Lisa 3). Osakaalult
järgnevateks liikideks nii piirkonniti koos kui ka eraldi olid kadakatäks ja kiivitaja.
Väiksemate osakaaludega järgnesid sookiur, pruunselg-põõsalind ja talvike – nende
ja kõigi ülejäänud väiksema arvukusega liikide osakaal kokku oli aastatel 2015-2020
madalam kui aastatel 2010-2014 ehk siis paljude vähem arvukate liikide osakaalud
on vähenenud (Joonis 5; Joonis 6).

Lisaks Eesti arvukaimale
põllulinnuliigile,
põldlõokesele, olid suurema
pesitsevate paaride
osakaaluga veel kadakatäks,
kiivitaja, sookiur, pruunselgpõõsalind ja talvike.
Põldlõokese osakaal oli KeskEestis palju kõrgem kui LõunaEestis.

Toetustüübiti olid põldlõokese osakaalud Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondades kokku mõnevõrra erinevad: KSM ja ÜPT
ettevõtetes olenevalt aastast 62-85%, MAHE ettevõtetes aga 46-74% (Lisa 1). Seejuures jäi põldlõokeste osakaal perioodil
2010-2015 MAHE aladel vahemikku 46-59%, 2016.-2020. a oli aga kõrgem jäädes vahemikku 66-74%. Aastate 2010-2020
jooksul kohati mõlemas piirkonnas kokku MAHE aladel 43, KSM aladel 26 ja ÜPT aladel 31 pesitsevat linnuliiki.

Enamasti oli põldlõokese
osakaal võrreldes KSM ja ÜPT
aladega madalaim MAHE aladel
– seal kohati rohkem ka teisi
liike. Alates 2015. a oli KeskEestis aga ka MAHE aladel
põldlõokeste osakaal väga kõrge
ning kohati vähem liike kui
varasematel aastatel.

Kesk-Eesti seirealadel oli põldlõokese osakaal kõrgeim KSM (olenevalt aastast 8599%), seejärel ÜPT (78-95%) ning madalaim MAHE ettevõtetes (67-97%) –
viimastes kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike (Lisa 2). Samas oli
põldlõokeste osakaal MAHE seirealadel 2015.-2020. a võrreldes aastatega 20102014 erakordselt kõrge (vastavalt 90-97% ja 67-81%). 2015. a kohati Kesk-Eesti
MAHE seirealadel vaid kahte pesitsevat liiki, põldlõokest ja kadakatäksi, kuid siis
sisaldas analüüs vaid 5 MAHE seireala tulemusi varasema 11 asemel. 2016.2020. a oli MAHE seirealade arv jälle 11, kuid pesitsevate liikide arv oli siiski
madalam kui varem – olenevalt aastast 3-6 liiki. Madalate pesitsevate lindude
näitajate ja kõrge põldlõokeste osakaalu põhjused ei ole teada. 2010.-2013. a
kohati olenevalt aastast kokku 9-12 liiki, 2014. a 7 liiki.

Järgnevateks levinumateks liikideks olid aastate 2010-2020 jooksul Kesk-Eesti seirealadel, nagu juba eespoolgi välja
toodud, kiivitaja ja kadakatäks, keda leidus samuti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Ülejäänud liikidest oli arvukaim
sookiur, keda viimasel kuuel aastal ei ole enam kohatud. Peapõhjuseks on siin seirealade vahetus: kuuest Kesk-Eesti alast,
kus sookiuru oli kohatud, jäi 2016. aastast valimisse vaid üks ala, kus nii 2010. kui ka 2013. a loendati üks paar. Veel
loendati 14 pesitsevat linnuliiki, kuid väga harva ja nende paaride osakaal oli väga madal: peamiselt kohati neid MAHE
ning vahel ka ÜPT ettevõtetes. Kokku on Kesk-Eestis seega kohatud 18 pesitsevat linnuliiki.
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Joonis 5. Eri liiki pesitsevate põllulindude loendatud paaride osakaalud (%) 2010.-2020. a
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Joonis 6. Eri liiki pesitsevate põllulindude loendatud paaride osakaalud (%) piirkonniti 2010.-2020. a
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Valdkond elurikkus

Kesk-Eesti ÜPT ettevõtetes on perioodil 2010-2020 kohatud kokku 11 ja MAHE ettevõtetes 17 pesitsevat liiki. Kõige
väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus kohati perioodi 2010-2019 jooksul
kokku vaid kolme pesitsevat linnuliiki: põldlõokest, kiivitajat ja kadakatäksi. 2020. a lisandus neljanda liigina ühe pesitseva
paariga kägu. Kesk-Eesti KSM loendusradade puhvrites esines ka kõige vähem
maastikuelemente.
Laiemas
plaanis
vaadatuna
oli
Kesk-Eesti
Kõige väiksema pesitsevate lindude
seiremaakondade põllumassiivide keskmine pindala, millel esines KSM
mitmekesisusega olid Kesk-Eesti
toetusega põlde (aga ei esinenud MAHE toetusega põlde) palju kõrgem kui
KSM ettevõtted, kus kohati 2010.selliste põllumassiivide keskmine pindala, millel leidus vaid ÜPT toetusega
2019. a vaid kolme pesitsevat
põlde (KSM ja MAHE toetusega põlde ei olnud) või leidus MAHE toetusega
linnuliiki (2020. a lisandus neljas
põlde (aga ei olnud KSM toetusega põlde) – keskmised vastavalt 16 ha, 6 ha ja
liik) – põhjuseks on ilmselt vähene
8 ha (PRIA, 28.01.2021b andmetel) (PRIA, 02.09.2020 andmetel). Lõuna-Eesti
maastiku mitmekesisus.
vastavad keskmised pinnad olid 9 ha, 3 ha ja 4 ha. Seega on Kesk-Eesti KSM
seirealade madalama linnustiku mitmekesisuse põhjuseks ilmselt vähene
maastiku mitmekesisus.
Põldlõokese osakaal on mõlemas
piirkonnas kasvava ning kadakatäksi
ja pruunselg-põõsalinnu osakaal
langeva trendiga. Kesk-Eestis olid
langeva trendiga veel kiivitaja ja
sookiur. Lõuna-Eestis oli sookiur aga
positiivse trendiga.

Lõuna-Eesti seirealadel oli põldlõokese osakaal ÜPT ja KSM ettevõtetes
kõrgem (olenevalt aastast 44-72%) kui MAHE ettevõtetes (30-59%) (Lisa 3).
Arvukamalt olid esindatud veel kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselgpõõsalind, talvike ja soo-roolind – kõik need liigid olid kõigil aastatel esindatud
ning neid kohati läbi aastate kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Lisaks oli kõigi
seirealade ja -aastate peale Lõuna-Eestis esindatud veel 42 linnuliiki, keda
kohati harvem – kokku on kohatud 49 pesitsevat linnuliiki. Aastate 2010-2020
jooksul kohati Lõuna-Eesti MAHE aladel kokku 40, KSM aladel 25 ja ÜPT aladel
29 pesitsevat linnuliiki.

Järgnevalt uuriti lähemalt kuue suurema osakaaluga liigi (põldlõoke, kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind,
talvike) loendatud paaride osakaalu muutuste trende aastate jooksul. Leiti, et mõlemas piirkonnas on osakaalud kasvava
trendiga põldlõokesel ning langeva trendiga kadakatäksil ja pruunselg-põõsalinnul (Joonis 5; Joonis 6). Need trendid
kehtivad mõlemas piirkonnas kõigi toetustüüpidega alade kohta (v.a pruunselg-põõsalind Kesk-Eesti KSM aladel, kelle
kohta ei saanud trendi leida, kuna seal ei ole kordagi seda liiki potentsiaalse pesitsejana kohatud). Lisaks oli Kesk-Eestis
langeva trendiga veel kiivitaja, mis tulenes eelkõige ÜPT ja KSM aladest ning sookiur, mis tulenes ÜPT ja MAHE aladest
(KSM aladel pole sookiuru Kesk-Eestis potentsiaalse pesitsejana kohatud). Lõuna-Eestis oli sookiuru osakaal hoopis
kasvava trendiga, millele andsid suurima panuse ÜPT alad, kuigi väike positiivne trend oli ka KSM ja MAHE aladel. Kiivitaja
osakaal oli Lõuna-Eesti ÜPT aladel langeva ning MAHE aladel kasvava trendiga, KSM aladel stabiilne. Talvikese osakaalu
võib neist liikidest kõige stabiilsemaks lugeda, v.a Lõuna-Eesti MAHE aladel, kus esines langev trend.
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Näitajate keskmised väärtused loendusraja kohta piirkonniti ja toetustüübiti

Esmalt jälgiti näitajate keskmiste väärtuste muutusi loendusraja kohta lähtuvalt
piirkonnast toetustüüpe eristamata. Kesk-Eesti keskmine pesitsevate paaride arv
loendusraja kohta oli madalaim aastatel 2014-2016, kuid perioodil 2017-2020 peaaegu
samal tasemel kui 2010-2013. a (Joonis 7). Keskmine pesitsevate paaride arv
põldlõokeseta, pesitsevate liikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks loendusraja
kohta olid Kesk-Eestis 2014.-2020. a ühtlasemalt madalamad kui varasematel aastatel.
Lõuna-Eestis langesid kõik
keskmised pesitsevate
lindude näitajad pärast
2014. aastat ja jäidki
edaspidi madalamaks kui
varem. Pesitsevate paaride
arv (sh põldlõokeseta) siiski
2020. a jälle natuke tõusis.

Lõuna-Eestis toimus pesitsevate paaride arvus (sh
põldlõokeseta) alates 2015. aastast sujuv langus, mis kestis 2019. aastani –
2020. aastal need näitajad veidi kasvasid (Joonis 7). Pesitsevate liikide arvus ja Shannoni
mitmekesisuse indeksis toimus pärast 2014. a paari aasta jooksul järsk langus, misjärel
jäid keskmised näitajad loendusraja kohta 2020. aastani stabiilselt madalaks.
Kesk- ja Lõuna-Eesti koondnäitajad jäävad kahe eelneva vahepeale. Lisaks ilmneb
piirkondade keskmiste võrdlemisel selgelt, et kõik keskmised linnunäitajad loendusraja
kohta olid Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis – erandiks vaid pesitsevate paaride
arv 2018. ja 2019. a.

Toetustüübiti analüüsides langesid MAHE alade kõik keskmised pesitsevate
lindude näitajad pärast 2014. a madalamale kui varasematel aastatel. ÜPT
aladel toimus kõigis keskmistes linnunäitajates alates 2014. aastast sujuv
langus, mis kestis aastani 2019, misjärel 2020. a näitajad jälle veidi kasvasid
(Joonis 8). KSM aladel esines kõigis näitajates väike langustrend, v.a
pesitsevate paaride arvus, mis tõusis 2020. aastal 2015. a tasemele.
Suurimad muutused keskmistes näitajates toimusid MAHE aladel, kus näis
langus ka järsem, kuna seire algaastatel olid seal näitajad palju kõrgemad kui
KSM ja ÜPT aladel.

Kesk-Eesti MAHE ja ÜPT alade
keskmises pesitsevate
linnupaaride arvus
põldlõokeseta, liikide arvus ja
Shannon indeksis toimus
2014. a järsk langus, misjärel on
näitajad olnud väga madalad.
KSM aladel olid need näitajad
alates perioodi algusest väga
madalad.

Kõik keskmised pesitsevate
lindude näitajad peale
pesitsevate paaride arvu
olid Kesk-Eestis 2014.2020. a ühtlaselt
madalamad kui 2010.2013. a.

Pesitsevate lindude keskmisi näitajaid
loendusala kohta iseloomustab alates
2014.-2015. a langus, mis näib järsem
MAHE aladel, kuna KSM ja ÜPT aladel
olid näitajad juba varem madalamad.
2020. a kõik näitajad ÜPT aladel ja
pesitsevate paaride arv KSM aladel
veidi kasvasid.

Kesk-Eestis oli keskmine pesitsevate paaride arv kõigi toetustüüpidega
ettevõtetes perioodi kõrgeim aastatel 2010-2013, seejärel perioodil 2014-2016
madalaim ning viimasel neljal aastal (2017-2020) jälle kasvas, jõudes peaaegu
languseelsele tasemele (Joonis 9). Ülejäänud kolm pesitsejate näitajat (paaride arv
põldlõokeseta, liikide arv, Shannoni mitmekesisuse indeks) olid Kesk-Eesti MAHE
ja ÜPT ettevõtetes sarnaselt pesitsevate paaride arvuga kõrgeimad perioodil
2010-2013, 2014. a toimus aga järsk langus, misjärel on näitajad olnud väga
madalad. Eriti järsk näis see langus MAHE ettevõtetes, kuna esialgu olid seal
näitajad palju kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel. KSM ettevõtetes olid need kolm
pesitsejate näitajat perioodi algusest peale väga madalad. Kuna trendid on KeskEesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sarnased, ei tulene need muutused
ettevõtete erinevusest lähtuvalt toetustüübist, vaid mingitest muudest teguritest.
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Joonis 7. Keskmised (± standardviga) pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta piirkonniti koos ja eraldi 2010.-2020. a

Lõuna-Eestis kõikusid keskmised pesitsevate lindude näitajad palju suuremates
Lõuna-Eestis seireperioodil 2010piirides kui Kesk-Eestis (Joonis 9). MAHE aladel toimus linnunäitajates pärast
2020 kõik linnunäitajad kõigi
2014. a järsk langus ning näitajad jäidki seejärel madalamaks kui varasematel
toetustüüpidega aladel langesid
aastatel. ÜPT aladel toimus kõigis näitajates alates 2014. aastast 2019. aastani
kuni 2020. a toimus teatud juhtudel
langus, misjärel näitajad 2020. aastal lõpuks jälle kasvasid (paaride arv, sh
jälle kasv: kõigis näitajates ÜPT
põldlõokeseta, lausa hüppeliselt) – seletust on raske leida, vaid peab esialgu
aladel ning pesitsevate paaride
ootama kas selline suund jätkub ka 2021. aastal. KSM aladel olid näitajad kõige
arvus KSM aladel.
stabiilsemad, kuigi ka seal toimus langus, eelkõige pesitsevate paaride arvus,
sh põldlõokeseta. Pesitsevate paaride arv KSM aladel siiski 2020. a jälle kasvas. Kuna ka Lõuna-Eestis on trendid kõigi
toetustüüpidega ettevõtetes sarnased (v.a. mõnel juhul 2020. a), ei tulene need muutused ettevõtete erinevusest
lähtuvalt toetustüübist, vaid mingitest muudest teguritest.
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Madalaimad olid keskmised pesitsevate lindude näitajad Kesk-Eestis
enamasti KSM aladel, Lõuna-Eestis aga enamasti ÜPT aladel. Esimesel
neljal-viiel seireaastal olid keskmised linnunäitajad loendusala kohta
MAHE aladel märgatavalt kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel. Seejärel toimus
aga mõlemas piirkonnas kõigi toetustüüpide aladel linnunäitajates langus
(v.a Kesk-Eesti pesitsevate paaride arvus ning Kesk-Eesti KSM aladel, kus
näitajad on perioodi algusest saadik väga madalad olnud). Pärast langust
jäid kõik Lõuna-Eesti linnunäitajad ning Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv
endiselt enamasti MAHE aladel veidi kõrgemaks kui KSM ja ÜPT aladel.

Esimesel neljal-viiel aastal olid näitajad
MAHE aladel märgatavalt kõrgemad kui
KSM ja ÜPT aladel. Järgnevatel aastatel
olid Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv
ning Lõuna-Eestis endiselt kõik näitajad
MAHE aladel enamasti veidi kõrgemad
kui KSM ja ÜPT aladel, kuid vahe ei
olnud enam nii suur.

Joonis 8. Keskmised (± standardviga) pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta toetustüübiti 2010.-2020. a
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Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Joonis 9. Keskmised (± standardviga) pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta piirkonniti ja toetustüübiti 2010.-2020. a

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

Valdkond elurikkus

Kõikide liikide keskmine arv loendusraja kohta oli piirkondade koosanalüüsil kõigil aastatel kõrgeim MAHE aladel, samas
oli see aastate jooksul ka kõige muutlikum (Lisa 7). KSM ja ÜPT aladel oli näitaja stabiilsem, kuigi väikesed tõusud ja
langused esinesid sealgi. Kesk-Eestis olid perioodil 2010-2017 kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sarnased trendid –
seejuures esines kõigis kõrgeim keskmine väärtus 2013. a. Viimasel kolmel aastal (2018-2020) Kesk-Eesti MAHE ja ÜPT
ettevõtetes kõikide liikide keskmine arv kasvas, KSM ettevõtetes oli see eelnevatest aastatest kõrgem vaid aastal 2019.
Lõuna-Eestis oli antud näitaja kõige stabiilsem ning silmapaistvamad muutused olid 2014. a kõrgem väärtus MAHE aladel
ning 2019. a madalam väärtus KSM ja ÜPT aladel.
Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati piirkondades kokku
perioodil 2010-2020 MAHE ettevõtetes kõige rohkem (kokku 2036 paari) ja ÜPT
ettevõtetes kõige vähem (1713 paari) (Lisa 8). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui
kõige arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastatel kokku
pesitsevaid paare üle pooleteise korra rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. a oli
MAHE seirealade arv väiksem kui KSM ja ÜPT seirealade arv (MAHE 13, KSM 21 ja ÜPT
19 seireala) – seega oleks 2015. a võrdse valimi korral MAHE näitajad ilmselt veel
kõrgemad olnud.

Pesitsevate paaride arv
põldlõokeseta oli perioodil
2010-2020 MAHE aladel
üle pooleteise korra
suurem kui KSM ja ÜPT
aladel – ilmelt leidub neile
seal rohkem toitu.

Piirkonniti eraldi analüüsides oli Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv põldlõokeseta MAHE ettevõtetes aastatel 2010-2020
kokku peaaegu kolm korda suurem kui KSM ja üle pooleteise korra suurem kui ÜPT ettevõtetes ning Lõuna-Eestis ligi
poolteist korda suurem kui KSM ettevõtetes ja üle pooleteise korra suurem kui ÜPT ettevõtetes (Lisa 9, Lisa 10).
Pesitsusajal peamiselt seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui loomtoiduliste liikide
oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Seemnetoidulist karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul Kesk-Eestis 4 ja
Lõuna-Eestis 7 paari ehk siis kokku 11 paari, kellest 8 MAHE ettevõtetes. Segatoidulisi linnuliike kohati seireaastate 20102020 jooksul kokku 152 paari (14 paari Kesk-Eestis ja 138 paari Lõuna-Eestis), sh Lõuna-Eestis ja piirkondades kokku kõige
rohkem MAHE ettevõtetes (Lisa 8, Lisa 9, Lisa 10).
Olulised erinevused aastate kaupa piirkonniti ja toetustüübiti

Kõigi seireaastate kohta viidi läbi statistilised analüüsid, et tuvastada võimalikke olulisi
46 juhul 55-st olid
erinevusi linnunäitajates sõltuvalt toetustüübist ja piirkonnast (analüüsides võeti
2
linnunäitajad
lisanäitajatena arvesse ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala ning piirkondade
Lõuna-Eestis
koosanalüüsil ka piirkond). Piirkondade koosanalüüsil leiti 46 juhul 55-st piirkonna oluline mõju
oluliselt kõrgemad
linnunäitajatele, mis seisnes alati selles, et näitaja oli Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui Keskkui Kesk-Eestis.
Eestis (Lisa 11). Eri toetustüübiga ettevõtete vahel leiti piirkondade koosanalüüsil
linnunäitajates statistiliselt oluline erinevus 11 juhul 55-st: seejuures oli linnunäitaja MAHE ettevõtetes üheksal juhul
oluliselt kõrgem kui ÜPT ja kolmel juhul oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. Ühel juhul oli linnunäitaja KSM ettevõtetes
oluliselt kõrgem kui MAHE ning ühel juhul oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes.

2

Linnuseire analüüsil mõeldakse põllukultuuride all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad
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Kesk-Eestis leiti vaid 6 juhul 55-st linnunäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel oluline erinevus: kolmel juhul
pesitsevate paaride arvus põldlõokeseta, kahel juhul pesitsejate Shannoni mitmekesisuse indeksis ning ühel juhul kõikide
liikide arvus – kõigil juhtudel oli näitaja KSM ettevõtetes oluliselt madalam kui MAHE või ÜPT ettevõtetes (Lisa 12). LõunaEestis leiti 14 juhul 55-st linnunäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel oluline erinevus: seejuures oli linnunäitaja
MAHE ettevõtetes 12 juhul oluliselt kõrgem kui ÜPT ja kolmel juhul oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. Kahel juhul oli
aga linnunäitaja Lõuna-Eesti KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ja kahel juhul oluliselt kõrgem kui ÜPT
ettevõtetes (Lisa 13).
Loendusrajal asuvate maastikuelementide pindala mõju linnunäitajatele leiti piirkondade koosanalüüsil 22 juhul, KeskEestis 7 juhul ja Lõuna-Eestis 19 juhul 55-st ning mõju oli sel juhul alati positiivne (v.a kaks erandit): mida rohkem
maastikuelemente, seda kõrgem linnunäitaja.
Põllukultuuride pindala mõju linnunäitajatele leiti piirkondade koosanalüüsil 27, Kesk-Eestis 9 ja Lõuna-Eestis 24 juhul
55-st ning mõju oli alati negatiivne: mida suurem põllukultuuride pindala loendusraja puhvris (1 km x 100 m), seda
madalam linnunäitaja.
Põllulindude näitajate piirkondlike erinevuste põhjused

Seireperioodil 2010-2020 loendatud pesitsevatest põllulinnupaaridest kohati
57% Lõuna-Eestis ja 43% Kesk-Eestis. 2010.-2020. a keskmised pesitsevate
Lõuna-Eesti on mosaiiksem ja seal
leidub lindudele rohkem sobivaid
lindude näitajad loendusraja kohta olid kõigil aastatel Lõuna-Eesti
elupaiku kui Kesk-Eestis. Nt on
seirepiirkonnas statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas,
Lõuna-Eestis väiksemad
v.a pesitsevate paaride arv 2017.-2020. a. Sellise erinevuse põhjuseks on
põllumajandusettevõtted ja
piirkondlikud eripärad, sh rohkemate kompensatsioonialade olemasolu
põllumassiivid ning suurem
Lõuna-Eestis. 2019. a oli näiteks seirealustes maakondades keskmine ÜPT
püsirohumaade osakaal.
taotletud pind taotleja kohta3 Kesk-Eestis olenevalt maakonnast 98-116 ha,
Lõuna-Eestis aga 35-62 ha (PRIA, 18.02.2020 andmetel). Põllumassiivi
keskmine pindala jäi 2020. a olenevalt seiremaakonnast Kesk-Eestis vahemikku 8-11 ha, Lõuna-Eestis aga 4-6 ha (PRIA,
28.01.2021b andmetel); (PRIA, 02.09.2020 andmetel). Püsirohumaade osakaal oli 2020. a Kesk-Eesti seiremaakondades
16%, Lõuna-Eestis aga 26% (PRIA, 28.01.2021b andmetel). Sellest kõigest ilmneb jätkuvalt, et Lõuna-Eesti on mosaiiksem
ja seal leidub lindudele rohkem sobivaid elupaiku. Vaatamata sellele on kõik keskmised pesitsevate lindude näitajad
Lõuna-Eestis pärast 2014. aastat langenud.
Põllulindude näitajate erinevuste võimalikud põhjused erineva toetustüübiga ettevõtetes

Toetustüübiti olid Lõuna-Eestis kõik linnunäitajad enamasti MAHE aladel kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes – see
vahe oli küll suurem viiel esimesel seireaastal. Kesk-Eestis oli keskmine pesitsevate paaride arv loendusraja kohta läbi
aastate MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel, teiste linnunäitajate puhul kehtis see esimesel neljal seireaastal
(2010-2013). Seejärel, alates 2014. aastast, pesitsejate keskmine põldlõokeseta paaride arv, liikide arv ning Shannoni

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
3
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indeks langesid Kesk-Eestis järsult ning jäidki edaspidi sama madalale tasemel kui KSM ja ÜPT aladel. Madalaimad olid
keskmised pesitsevate lindude näitajad Kesk-Eestis enamasti KSM, Lõuna-Eestis aga sagedamini ÜPT ettevõtetes.
Lisaks keskmiste linnunäitajate võrdlemisele loendusraja kohta viidi põllulinnuseire andmetega läbi ka statistilised
analüüsid, et tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates lähtuvalt ettevõtte toetustüübist. Analüüsi kaasati ka
maastikuelementide ja põllukultuuride (haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) pindala
loendusraja puhvris (1 km x 100 m). Seireaastate 2010-2020 andmeid aastate kaupa eraldi analüüsides leiti statistiliselt
olulisi erinevusi linnunäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel siiski vaid üksikutel juhtudel (31 juhul 165-st).
Seejuures leiti 24 juhul 31-st, et näitaja oli MAHE seirealadel oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel.
Tulemused viitasid (eriti ilmekalt perioodil 2010-2013/2014), et MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik.
Ühelt poolt olid MAHE alade mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE ettevõtetes on
keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. Pesitsevate
paaride arvu uurimisel lähtuvalt pesitsusaegsest toitumistüübist selgus, et
Tulemused viitasid (eriti
seireaastate peale kokku kohati MAHE aladel lisaks loomtoidulistele lindudele
ilmekalt perioodil 20102013/2014), et MAHE
rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui KSM ja ÜPT aladel – ilmselt
ettevõtted on põllulindudele
leidus neile MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE seirealade kõrgemate
sobivam elupaik. Põhjuseks
linnunäitajate põhjuseks ilmselt asjaolu, et seireaastate 2010-2020 jooksul oli
ilmselt meetme nõuded ning
loendusraja puhvri pinnast (1 km x 100 m; seega sirgjoonelise loendusraja puhul
suurem lühiajaliste
10 ha) Kesk-Eestis ÜPT ettevõtetes põllukultuuride (v.a. lühiajalised rohumaad) all
rohumaade osakaal
keskmiselt 9,1 ha, KSM ettevõtetes 8,3 ha ning MAHE ettevõtetes vaid 3,7 ha;
loendusraja puhvris kui KSM ja
Lõuna-Eestis olid vastavad näitajad 7,0 ha, 7,3 ha ja 3,5 ha. Seega oli põllukultuuride
ÜPT aladel.
alune pind, mis on enamasti intensiivsemalt majandatud kui rohumaad, suurem
KSM ja ÜPT ettevõtetes. MAHE ettevõtetes oli aga loendusraja puhvrist keskmiselt üle 6 ha ehk 60% rohumaade all, mis
on lindudele sobivam elupaik – ilmselt seetõttu olid seal ka linnunäitajad kõrgemad. Lisaks leiti 2019. a maakasutuse
tabeli andmete lisaanalüüsides (PMK, 2020u), et 100-500 m raadiusega MAHE seirealade puhvrites oli alati oluliselt
rohkem ka liblikõielisi kui ÜPT ja/või KSM seirealade puhvrites.
Viimastel aastatel (Kesk-Eestis alates 2014. a ja Lõuna-Eestis alates 2015. a) pesitsevate lindude näitajad aga MAHE aladel
langesid märgatavalt – Lõuna-Eestis jäid pesitsevate lindude näitajad seejuures enamasti MAHE aladel ikka kõrgemaks
kui KSM ja ÜPT aladel, Kesk-Eestis aga kolme näitaja puhul neljast mitte. Miks toimus MAHE alade linnunäitajates selline
langus? Esimese põhjendusena saab tuua seirevalimi osalist muutust, millega seoses hõlmavad 2015. a analüüsitud
andmed Kesk-Eestis vaid 5 ja Lõuna-Eestis 8 MAHE seireala andmeid (teistel aastatel alati mõlemas piirkonnas 11 ala)
ning alates 2016. aastast Kesk-Eestis 3 vana ning 8 uue MAHE ala ja Lõuna-Eestis 6 vana ja 5 uue MAHE ala andmeid.
Samas toimus Kesk-Eesti MAHE aladel langus juba 2014. a, mil valim ei olnud veel muutunud ning langust täheldati ka
ÜPT aladel, millest vahetati välja vaid üks ala. Lõuna-Eestis toimus MAHE aladel linnunäitajate langus eelkõige viimasel
kuuel aastal, mil valim oli muutunud (5 uut MAHE ala), samas täheldati 2019. aastani langust jällegi ka ÜPT aladel (vaid 2
uut ala) ning mingil määral ka KSM alade näitajates, eriti pesitsevate paaride arvus, sh põldlõokeseta (vaid 1 uus ala).
Lisaks analüüsiti keskmisi linnunäitajaid loendusraja kohta vaid alade kohta, mis olid 2010.-2020. a igal aastal valimis
(Kesk-Eestis oli selliseid alasid 18, Lõuna-Eestis 21). Leiti, et ka vaid neid alasid arvesse võttes jäid KSM ja ÜPT üldised
trendid samaks. Sama kehtib ka Lõuna-Eesti MAHE alade pesitsevate lindude näitajate kohta – eelkõige liikide arvu ja
Shannoni indeksi osas, pesitsevate paaride arvus (sh põldlõokeseta) olid mõned erisused (Lisa 14). Järelikult ei ole languse
põhjus neil aladel seirevalimi muutus. Kesk-Eesti MAHE alade kohta ei saanud siiski taolist analüüsi teha, kuna selliseid
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alasid, mis olid valimis 2010.-2020. a, on vaid üks. MAHE alade esinduslikkust kinnitab siiski 2019. a maakasutuse
andmete lisaanalüüs (PMK, 2020u), kus leiti, et MAHE toetusega pinna osakaal puhvris asuvast põllumajandusmaast oli
mõlemas seirepiirkonnas MAHE seirealade kõigi raadiustega (100-500 m) puhvrites oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT
seirealade puhvrites, mis viitab, et seirealad sobivad eri toetustüübiga gruppe esindama. Samuti ei erinenud eri
toetustüübiga seirealade puhvrites kummaski piirkonnas põllumajandusmaa osakaal, mis on samuti eri toetustüübiga
gruppide võrdlemise seisukohast positiivne.
Põllulindude arvu vähenemisele Eestis viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav haudelinnustiku
punktloendus (Nellis, R., 2020). Selle põhjal arvutatakse Eesti kohta Euroopa põllulinnustiku kompleksindeksit (FBI), mille
arvutamisse kaasati 2020. aastal 16 liigi andmed (põldlõoke, sookiur, kanepilind, valge-toonekurg, künnivares, talvike,
suitsupääsuke, punaselg-õgija, mustsaba-vigle, hänilane, põldvarblane, kadakatäks, turteltuvi, kuldnokk, pruunselgpõõsalind, kiivitaja). Leiti, et FBI on pikemal perioodil ehk 1983-2020 mõõduka langusega (keskmiselt 1,3% aastas),
lühema perioodil ehk 2011-2020 trend on aga ebaselge (langus keskmiselt 3,4% aastas) (Joonis 10).

Joonis 10. Euroopa põllulinnustiku kompleksindeks (FBI – multi-species index ehk MSI) Eesti kohta
* Pikk trend on perioodi 1983-2020 ja viimase 10 aasta trend 2011-2020 kohta. Hall ala joonisel tähsitab 95% usalduspiire (Nellis, R., 2020).

Lisaks on haudelinnustiku punktloenduse andmetel esitatud kõigile piisava andmestikuga liikidele arvukuse trendid 4
pikema ja lühema ajaperioodi kohta: vastavalt 1983-2020 ja 2000-2020. Järgnevalt leiti, millised on MAK põllulindude

Mõõdukas kasv – arvukuse kasv on suurem kui 1% aastas, kuid mitte üle 5% aastas; stabiilne – selge langus või tõus puudub, arvukuse
muutuse usaldusvahemik jääb piiresse –5% kuni +5% aastas; mõõdukas langus – arvukuse langus on suurem kui 1% aastas, kuid mitte
üle 5% aastas; tugev langus – arvukuse langus on suurem kui 5% aastas; ebaselge – kui selge langus või tõus puudub ja arvukuse
muutuse usaldusvahemik hõlmab suuremat vahemikku kui –5% kuni +5% aastas
4
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seires aastate 2010-2020 jooksul loendatud 51 pesitseva liigi trendid haudelinnustiku punktloenduse põhjal. Selgus, et
lühiajaline trend (2000-2020) on mõõduka kasvuga 5, stabiilne 14, mõõduka langusega 18, tugeva langusega 2 ning
ebaselge trendiga 7 liigil (viie liigi kohta ei olnud piisavalt infot). Seejuures on lühiajalise trendi järgi tulemused kehvemad
kui pikaajalise trendi järgi, sest mõõduka kasvuga ja stabiilsesse klassi kuuluvate liikide arv on vähenenud ning mõõduka
või tugeva langusega trendiklassi kuuluvate liikide arv suurenenud (Joonis 11). MAK põllulindude seires perioodil 20102020 kohatud 15 arvukaimast pesitsevast liigist kuuluvad haudelinnustiku punktloenduse lühiajalise trendi järgi
mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka üheksa (põldlõoke, kadakatäks, pruunselg-põõsalind, metskiur, rukkirääk,
metsvint, nõmmelõoke, kivitäks ja karmiinleevike) – seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva trendiga,
on arusaadav, et see kajastub ka MAK põllulindude seires.
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Joonis 11. MAK põllulindude seires aastatel 2010-2020 kohatud 51 pesitseva linnuliigi trendid riikliku seire haudelinnustiku
punktloenduse põhjal

Põllulindude olukord Eestis on murettekitav ja MAK meetmed ei ole olnud
piisavad nende negatiivsete muutuste ärahoidmiseks. Kuna langevad trendid
ilmnevad kõigi toetustüüpidega aladel ning ka riikliku seire raames tehtavas
haudelinnustiku punktloenduses, ei ole languse põhjuseks ilmselt eri
toetustüübiga ettevõtete lokaalsed omapärad, vaid muud laiemalt negatiivset
mõju avaldavad tegurid (nt üleüldine põllumajanduse intensiivistumine ja
põllumajandusmaastiku homogeensemaks muutumine). Lisaks mõjutavad
põllulinde ka mitmed Eesti põllumajanduse välised tegurid. Nt on paljud Eestis
pesitsevad põllulinnuliigid rändlinnud ning mõjutatud tingimustest rändeteedel
ja talvitumispaigas. Euroopa põllulinnustiku kompleksindeks oli perioodil 19802018 koguni -57% (PECPMS, 2021), Eestis perioodil 1983-2020 aga -50% (Nellis,
R., 2020).

Kuna põllulindude langevad
trendid ilmnevad Eestis kõigi
toetustüüpidega aladel ning ka
riikliku seire raames tehtavas
haudelinnustiku
punktloenduses, ei ole languse
põhjuseks ilmselt eri
toetustüübiga ettevõtete
lokaalsed omapärad, vaid muud
laiemalt negatiivset mõju
avaldavad tegurid.

Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programmi raames 2020.-2021. a rahastatava põllulindude pesitsusuuringu
projekti esialgsed tulemused näitasid (Tilgar, V., 2020), et pesarüüstajate loomade tõttu hukkus rohkem põllulindude
pesi kui erinevate põllutööde tõttu. Haritavatel põldudel rüüstati 80 pesast 45% ja rohumaadel 40 pesast 23%. Seejuures
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oli pesade rüüstamine MAHE põldudel oluliselt suurem kui ÜPT ja KSM põldudel. Ühe seletusena toodi MAHE alade
paiknemine hõreda asustusega aladel, kus võib olla rohkem kiskjaid. Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatavas
2014.-2016. a suurkoovitajate efektiivsema kaitse rakendusuuringu raames juhtus, et kõik 2014.-2015. a leitud 9 pesa
rüüstati (peamiselt imetajate poolt) ehk pesitsusedukus oli 0% (Marja, R., Elts, J., 2016).
Põllukultuuride ja maastikuelementide pindala mõju

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajatena analüüsi ka põllukultuuride (haritaval maal kasvatatavad a
lühiajalised rohumaad) pindala. Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem pind
loendusraja puhvrist põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Samas leiti
analüüsides (nii aastate kaupa eraldi kui ka koos) põllukultuuride pindalal tihti linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati
negatiivne. See viitab, et mida rohkem oli linnuseire loendusraja puhvrites teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale
rohumaa, seda madalam oli seal lindude arvukus ja liikide arv. Samas ei tähenda see, et kogu ala peaks vaid rohumaa
olema – oluline on kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega põlde.

Mida rohkem oli linnuseire
loendusraja puhvrites teravilja-,
õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale
rohumaa, seda madalam oli seal
lindude arvukus ja liikide arv. Oluline
on siiski ka kultuuride mitmekesisus,
sest linnud kasutavad pesitsustsükli
jooksul erinevate kultuuridega põlde.

Põllukultuuride oluline mõju linnunäitajatele leiti sagedamini Lõuna-Eesti
seirepiirkonnas. Põhjuseks võis olla asjaolu, et Kesk-Eestis olid linnustiku
näitajad väga madalad ning põllukultuuride pindala valitsevam kui LõunaEestis, mistõttu oli olulist seost raske tuvastada (näitajate varieeruvus oli
selleks liiga väike).

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajana analüüsi
maastikuelementide pindala. Seirealade valikul üritati linnuseire transekt
paigutada põldude keskele ning vältida maastikuelementide sattumist
loendusraja ümber paiknevasse loenduspuhvrisse (1 km x 100 m), kuid alati
ei olnud see võimalik – eriti Lõuna-Eestis. 2010.-2020. a analüüside tulemusel leiti küll mitmetel juhtudel oluline positiivne
maastikuelementide mõju linnunäitajatele, kuid sagedamini mitte. Põhjuseks võis olla see, et maastikuelementide
pindala loenduraja puhvrites oli tihti väga väike, et tuvastada olulisi seoseid – analüüsis võtsid nad aga osa toetustüüpide
vahelisest erinevusest enda peale, kuna piirkonniti ja toetustüübiti nende pindala loendusradade puhvrites siiski
mõnevõrra erines.

Kokkuvõte

Seireperioodil 2010-2020 kohatud 5755 pesitsevast põllulinnupaarist loendati 43% Kesk-Eestis ja 57% LõunaEestis. Kokku kohati 51 pesitsevat linnuliiki, sh piirkonniti Kesk-Eestis 18 ja Lõuna-Eestis 49 liiki ning toetustüübiti
MAHE aladel 43, KSM aladel 26 ja ÜPT aladel 31 liiki.
Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke,
kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind ja talvike. Põldlõokeste osakaal oli LõunaEestis madalam kui Kesk-Eestis ning MAHE aladel madalam kui KSM ja ÜPT aladel, kuigi viimastel aastatel on ka
MAHE aladel põldlõokeste osakaal kasvanud.
Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus kohati 2009.-2019. a
vaid kolme pesitsevat linnuliiki (põldlõoke, kiivitaja ja kadakatäks) ning 2020. a lisandus ühe paariga neljas liik –
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madala linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus (suured põllumassiivid ja
vähe maastikuelemente).
Põldlõokese osakaal on mõlemas piirkonnas kasvava ning kadakatäksi ja pruunselg-põõsalinnu osakaal langeva
trendiga. Kesk-Eestis oli arvukamatest liikidest loendatud paaride osakaal langeva trendiga veel kiivitajal ja
sookiurul, Lõuna-Eestis sookiurul aga hoopis positiivse trendiga.
Piirkonniti olid 2010.-2020. a keskmised pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta enamasti Lõuna-Eesti
seirepiirkonnas statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb piirkondlikest
eripäradest, mistõttu leidub Lõuna-Eestis lindudele rohkem sobivaid elupaiku. Nt on Lõuna-Eestis keskmine
põllumajandusettevõtte ja põllumassiivide pindala väiksem ning püsirohumaade osakaal kõrgem kui Kesk-Eestis.
Aastati oli keskmine pesitsevate paaride arv loendusraja kohta Kesk-Eestis 2014.-2016. a kõigi toetustüüpidega
aladel madalseisus, kuid tõusis seejärel uuesti peaaegu languseelsele tasemele. Kesk-Eesti keskmises pesitsevate
linnupaaride arvus põldlõokeseta, liikide arvus ja Shannon indeksis toimus MAHE ja ÜPT aladel 2014. a järsk
langus, misjärel on näitajad olnud väga madalad. KSM aladel olid Kesk-Eestis need näitajad alates perioodi
algusest väga madalad.
Lõuna-Eestis kõik linnunäitajad seireperioodil 2010-2020, eelkõige viimasel kuuel aastal, kõigi toetustüüpidega
aladel langesid kuni 2020. a toimus teatud juhtudel jälle kasv: kõigis näitajates ÜPT aladel (pesitsevate paaride
arvus, sh põldlõokeseta, lausa hüppeline) ning pesitsevate paaride arvus KSM aladel. Keskmiste näitajate
suurenemisele Lõuna-Eesti ÜPT aladel 2020. a on raske seletust leida – esialgu peab ootama kas selline suund
jätkub ka 2021. aastal.
Toetustüübiti olid esimesel neljal-viiel aastal pesitsevate põllulindude näitajad MAHE aladel märgatavalt
kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel. Järgnevatel aastatel olid Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv ning Lõuna-Eestis
endiselt kõik näitajad MAHE aladel enamasti veidi kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel, kuid vahe ei olnud enam nii
suur. Pesitsevate paaride arv põldlõokeseta, liikide arv ja Shannoni indeks olid Kesk-Eestis aga 2015.-2020. a sama
madalad kui KSM ja ÜPT aladel. Madalaimad olid keskmised pesitsevate lindude näitajad Kesk-Eestis enamasti
KSM, Lõuna-Eestis aga sagedamini ÜPT ettevõtetes.
Tulemused viitasid (eriti ilmekalt perioodil 2010-2014), et MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik.
Ühelt poolt olid MAHE alade mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE
ettevõtetes on keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. MAHE aladel kohati lisaks
pesitsusajal loomtoidulistele lindudele rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui KSM ja ÜPT aladel –
ilmselt leidus neile MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE ettevõtete kõrgemate linnunäitajate põhjuseks
ilmselt väiksem põllumaa ja suurem lühiajaliste rohumaade (sh liblikõieliste) osakaal loenduspuhvris (1 km x
100 m). Analüüsil leiti, et mida rohkem oli linnuseire loendusraja puhvrites teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid
põlde peale rohumaa, seda madalam oli seal lindude arvukus ja liikide arv. Oluline on siiski ka kultuuride
mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega põlde. Vaatamata neile
argumentidele toimus MAHE alade pesitsevate lindude näitajates Kesk-Eestis alates 2014. ja Lõuna-Eestis alates
2015. a suur langus.
Põllulindude arvu vähenemisele Eestis viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav
haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010-2020 jooksul MAK meetmete põllulinnuseires kohatud 51-st
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pesitsevast liigist kuulusid arvukamad enamasti haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt langeva trendiga
liikide hulka – seega, kui Eesti kohta laiemalt esinevad sellised trendid, on arusaadav, et see kajastub ka MAK
põllulindude seires.
Põllulindude olukord Eestis on murettekitav ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete muutuste
ärahoidmiseks. Kuna langevad trendid ilmnevad kõigi toetustüüpidega aladel ning ka riikliku seire raames
tehtavas haudelinnustiku punktloenduses, ei ole languse põhjuseks ilmselt eri toetustüübiga ettevõtete lokaalsed
omapärad, vaid muud laiemalt negatiivset mõju avaldavad tegurid (nt üleüldine põllumajanduse
intensiivistumine ja põllumajandusmaastiku homogeensemaks muutumine). Lisaks mõjutavad põllulinde ka
mitmed Eesti põllumajanduse välised tegurid: sh näiteks kisklus ning mõjud rändeteedel ja talvitumispaikades,
kuna paljud Eestis pesitsevad põllulinnuliigid on rändlinnud. Euroopa põllulinnustiku kompleksindeks oli perioodil
1980-2018 koguni -57%, Eestis perioodil 1983-2020 aga -50%.
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