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Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) 

Eesti maaelu arengukava (MAK) hindajana

• Eesti liitus 2004. aastal Euroopa Liiduga

– Ühise põllumajanduspoliitika toetused Eesti põllumeestele

– Vajadus toetusi hinnata

• PMK (https://pmk.agri.ee/et) põllumajandusseire ja uuringute 

osakond keskkonnaga seotud toetuste hindaja:

– MAK 2004-2006 põllumajanduskeskkonna meetmed

– MAK 2007-2013 2. telje ehk keskkonnaga seotud 

meetmed

– MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud meetmed, loomade 

heaolu ja kiviaedade taastamine

• PMK meetmete hindamise aruanded:

– https://pmk.agri.ee/et/MAK-hindamine

• PMK uuringute aruanded:

– https://pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-

uuringud/uurimisvaldkonnad

https://pmk.agri.ee/et
https://pmk.agri.ee/et/MAK-hindamine
https://pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-uuringud/uurimisvaldkonnad


Uuringud viies teemavaldkonnas

MULD

+KOMPLEKSUURING MAJANDUSNÄITAJAD JA MUU

ELURIKKUS

VESI

MAASTIK
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Elurikkuse valdkonna uuringud

• Kimalaste mitmekesisus ja arvukus (2006.-….a)

• Põllulindude arvukus ja liigirikkus (2005.-…..a)

• Soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide 

katvus (2005., 2006. ja 2008. a)

• Rohumaaribade taimestiku uuring (2011., 2013., 

2016. ja 2019. a)

• Vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning 

mulla biomassi aktiivsus (2004.-2008. a)

• Lisaks mullastiku valdkonna raames mõned 

uuringud (hooghännalised, mulla mikroobikoosluse 

uuring, vihmausside arvukuse ja liigilise koosseisu 

uuring)



Eesti maaelu arengukava 

2014-2020 

põllumajanduskeskkonna 

toetused



Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-

2020 keskkonnaga seotud meetmed
MAK 2014-2020 dokument

• Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede

– Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)

• Põhitegevus

• Lisategevused: veekaitse, mesilaste korjealade rajamise 

ning põllulindude soodustamise lisategevus 

– Piirkondlik veekaitse toetus

– Piirkondlik mullakaitse toetus

– Keskkonnasõbraliku aianduse toetus

– Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

– Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

– Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE)

• Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

• Natura 2000 toetus erametsamaale

• Kiviaia taastamise toetus

• Loomade heaolu

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020


MAK 2014-2020 MAHE 

toetatavad nõuded
• Mahepõllumajandusliku taime-/loomakasvatuse 

nõuded

– Sh keeld kasutada sünteetilisi 

taimekaitsevahendeid ja enamust mineraalväetisi

• Nõuded viljavaheldusele, sh põllumaal 20% liblikõielisi

• Põllumaast 30% talvine taimkate

• Võraaluste ja reavahede hooldamine

• Mullaproovid

• Koolitused 

(12+12 tundi)

5-aastane kohustus!

Foto: Arne Ader



MAK 2014-2020 KSM 

põhitegevuse toetatavad nõuded

• Nõuded viljavaheldusele, sh KSM toetusõiguslikul 

maal 15% liblikõielisi

• 15% sertifitseeritud teraviljaseemet

• Piirangud glüfosaati sisaldavatele pestitsiididele

• Toetusõiguslikust maast 30% talvine taimkate

• Mullaproovid ja väetusplaan

• Teatud juhtudel 2-5 m laiune rohumaariba või muu 

maastikuelement avaliku tee 

ja põllu vahel

• Koolitused (6+6 tundi)

5-aastane kohustus!

Foto: Eneli Viik



Ühtse pindalatoetuse (ÜPT), 

KSM ja MAHE pinnad 2009-2020

PRIA andmetel

46%

20%

ÜPT – ühtne pindalatoetus (taotleb enamus tootjaid)

KSM – keskkonnasõbraliku majandamise toetus

MAHE – mahepõllumajandusliku tootmise toetus



MAK 2014-2020 MAHE ja KSM 

toetus
Üheks eesmärgiks on säilitada ja suurendada 

bioloogilist mitmekesisust

Kas see eesmärk on täidetud?

Põllumajandusuuringute Keskuse koordineeritav 

elurikkuse seire ja hindamine

Pikaajaline põllulindude ja kimalaste seire



Põllulindude ja kimalaste 

seire valim



Kimalase- ja linnuseire alad 2009/10-…

66 seireettevõtet kahes 

piirkonnas, mõlemas:

• 1/3 MAHE (11 ala)

• 1/3 KSM (11 ala)

• 1/3 ÜPT (11 ala)

Seire toimub 

viljavahelduses olevatel 

põldudel ja nende servades!



ÜPT taotletud pind tootja kohta, 

põllumassiivi keskmine pindala ja 

püsirohumaade osakaal Kesk-Eesti 

ja Lõuna-Eesti seiremaakondades

Arvutatud PRIA andmetel

Näitaja Kesk-Eesti Lõuna-Eesti

ÜPT taotletud pind (ha) tootja kohta 2019.a 98-116 35-62

Põllumassiivide keskmine pind (ha) 2020.a 8-11 4-6

Püsirohumaade osakaal (%) 2020.a 16 26

MAHE toetusega maa osakaal (%) 2020.a 11 24



Seirealade valimise kriteeriumid
• Kaks maastiku ja maakasutuse mitmekesisuse 

poolest erinevat piirkonda (Kesk-Eesti ja Lõuna-

Eesti)

• ÜPT ja põllumajandusliku keskkonnatoetuse 

taotlemine (KSM, MAHE)

• Keskmine põllu ja põllumassiivi suurus valla kohta 

(nö „äärmuslikud vallad“ jäeti valimi moodustamisel 

välja)

• Erinevad tootmissuurused: põllumajandusettevõtted 

suurusega <40 ha, 40-100 ha, >100 ha. Erineva 

suurusgrupi põllumajandusettevõtete arvu valikul 

piirkonniti lähtuti võimalusel selliste põllumajandus-

ettevõtete pindala osatähtsusest antud piirkonnas

• Võimalus paigutada antud põllumajandusettevõtte 

haritavale maale sirgjooneliselt 1 km pikkune 

linnuseire transekt arvestades seejuures ka 

ümbritsevat maastikku



Seirevalimi moodustamiseks 

vajalikud andmed

• Koostöö Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ametist (PRIA):

– Taotlejate e-põldude andmed – MapInfo

kaardikiht

– Taotlejate kontaktandmed

• e-põldude kihilt kontroll kas varasemad 

seiretransektid:

– Asuvad endiselt seirealuse tootja maal

– On sama toetustüübiga

– Ei ole muutnud püsirohumaaks (seire haritaval 

maal)



Suuremad muutused valimis 

2015. ja 2016.a
Kimalaste seires toimus alade vahetus 2015. a, 

põllulindude seires 2016. a. Väljavahetatud alade 

arv:

Põllulindude analüüsi kaasatud seirealade arv 

2015. a (teiste alade toetustüüp oli muutunud):

Piirkond MAHE KSM ÜPT Kokku

Kesk-Eesti 8 1 9

Lõuna-Eesti 5 1 2 8

Kokku 13 1 3 17

Piirkond MAHE KSM ÜPT Kokku

Kesk-Eesti 5 11 10 26

Lõuna-Eesti 8 10 9 27

Kokku 13 21 19 53

Täisvalimi seirealade 

arv igal aastal:

Kesk-Eesti (33 ala):

• 11 MAHE

• 11 KSM

• 11 ÜPT

Lõuna-Eesti (33 ala):

• 11 MAHE

• 11 KSM

• 11 ÜPT

Kesk- ja Lõuna-

Eestis kokku (66 ala):

• 22 MAHE

• 22 KSM

• 22 ÜPT



PÕLLULINDUDE

SEIRE

Foto: Arne Ader



Seire metoodika

• Transektloendus (1 km x 100 m)

• Transektid asuvad enamasti haritavatel põldudel

• Igal aastal, kolm korda perioodil aprilli lõpp –

juuni keskpaik

• Arvestades ilmastikuolusid teostatakse 

loendused ajavahemikus kell 4.00-10.00 

• Loenduskordade vahele peab jääma vähemalt 

10 päeva

• Kirja pannakse linnuliigid ja arvukus ning kas 

tegemist on potentsiaalse pesitseja või 

külastajaga

• Välitööd: Eesti Ornitoloogiaühing



Linnuseire välitöökaart

pesitseja

külastaja

linnuseire transekt (1 km)

transekti puhver (50+50m)

seireettevõtte põldude piirid



Välitööks ettevalmistatavad 

materjalid

• Seirealade kohta ülevaatlik kaart  mõlema 

piirkonna kohta

• A3 kaardid seiralade ülesleidmiseks (vs GPS)

• A4 kaardid tootja põldudega ja transektidega –

iga ala kohta 3 (iga loenduse jaoks üks)

• Tootjate kontaktid

• Välitöödel täidetavad tabelid

Töövõtuleping Eesti Ornitoloogiaühinguga 

välitööde läbiviimseks.



Andmekogumisvormid

• Tööleht „Üldandmed“ – info välitöö tabelist

• Tööleht „Välitöö andmed“ – info välitöö kaardilt

• Tööleht „Kokkuvõtvad andmed“ – välitöö andmed kokkuvõetult iga 

ala kohta



Hinnanguklassid

• Õhutemperatuur:

– a=<5 oC

– b=6-10 oC

– c=>10 oC

• Tuule klassid:

– Vaikne-nõrk (a)

– Nõrk-keskmine (b)

– Keskmine-tugev (c)

• Pilvitus:

– Pilvitu (a)

– Vahelduvpilvisus (b)

– Täispilves (c) 

– Sajab (d)



Põldlõoke (3842 paari, 

67%)
Kadakatäks (636 paari, 

11%)

Kiivitaja (490 paari, 

9%)

Pruunselg-põõsalind (105 

paari, 2%)
Talvike (104 paari, 

2%)

Levinumad põllulinnuliigid 2010-2020

Sookiur (210 paari, 

4%)

Foto: Evelii Viik

Foto: Eneli Viik Foto: Riho Marja

Foto: Arne AderFoto: Uku Paal

Foto: Arne Ader

Foto: Uku Paal

Foto: Uku PaalFoto: Uku Paal



Pesitsevate lindude 

üldnäitajad 2010-

2020

Pesitsevate paaride osakaal piirkonniti 

ja toetustüübiti põldlõokesega

põldlõokeseta

Kokku loendati 5755 

paari ja 51 liiki

11-20 9-14 6-193-14 13-24

Liikide arv olenevalt aastast

põldlõokesega põldlõokeseta



Keskmised näitajad loendusraja kohta
Kesk-Eesti Lõuna-Eesti



Kesk-Eesti Lõuna-Eesti

Keskmised näitajad loendusraja kohta



Allikas: Nellis, R. 2020. Haudelinnustiku punktloendused 2020. aastal.

Põllulinnustiku kompleksindeksite (MSI) muutused 

Eestis riikliku haudelinnustiku seire põhjal

15 arvukaimast MAK seire pesitsevast liigist on 9 

haudelinnustiku punktloenduse viimase 20 aasta trendi 

järgi mõõdukalt langeva trendiga (sh põldlõoke)!

Indeksi 

langus 

Eestis 

1983-2020 

oli 50%.

Indeksi 

langus 

Euroopas 

1980-2018 

oli 57%.



Kokkuvõte – põllulinnud
• Põllulindudel veidi parem olukord MAHE aladel, kuid langus siiski 

kõigi toetustüüpidega aladel

– MAHEs rohkem rohumaid ja rohkem toitu, kuna sünteetiliste 

pestitsiidide keeld

– Üldine põllumajanduse intensiivistumine ja maastiku 

ühekülgsemaks muutumine

– Eesti põllumajanduse välised tegurid (nt kisklus, olud 

rändeteedel ja talvitumispaigas)

• Mitmekesisema maastiku, suurema 

rohumaade osakaalu ja väiksemate 

ettevõtetega Lõuna-Eestis 

kõrgemad põllulindude näitajad

• Soodustamiseks maastiku ja 

maakasutuse mitmekesisus, 

sobivad pesitsustingimused ja 

vähem pestitsiide

Foto: Riho Marja



KIMALASTE

SEIRE

Foto: Urmas Tartes



Seire metoodika
• Transektloendus 500 m x 2 m, millest ideaaljuhul:

– 400 m haritavate põldude servades rohumaaribal – püsitransekt

– 100 m tolmeldamist vajava kultuuriga põllul – aastati muutuva asukohaga

– Transektid on enamasti jagatud lühemateks lõikudeks

• Igal aastal, kolm korda perioodil juuni lõpp – augusti keskpaik

• Arvestades ilmastikuolusid teostatakse loendused ajavahemikus kell 10.00-

17.00 

• Õhutemperatuuril alla 13º C loendusi läbi ei viida. Õhutemperatuuril 13-17º C 

peab vähemalt 60% taevast olema pilvitu. Vihmasajuga ning 

õhutemperatuuril üle 28º C loendust läbi ei viida

• Kirja pannakse õisi külastavad kimalaste liigid, sugu ja nende arvukus ning 

külastatav taimeliik

• Välitingimustes raskesti määratavad liigid kogutakse ning määratakse laboris 

• Hinnatakse ka õite tihedust

• Seirajate koolitused

• Välitööd: Eesti Maaülikool

• Film „Kimalased ja nende loendamine“ 

https://www.youtube.com/watch?v=HB1tXxee8zE&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=HB1tXxee8zE&t=4s


Kimalaseseire välitöökaart



Välitööks ettevalmistatavad 

materjalid

• Seirealade kohta ülevaatlik kaart  mõlema 

piirkonna kohta

• A3 kaardid seiralade ülesleidmiseks (vs GPS)

• A4 kaardid tootja põldudega ja eelmise aasta 

transektidega

• A4 kaardid tootja põldudega ja eelmise aasta 

transektideta – siia märgitakse selle aasta 

transektid

• Info seireala ümbruses seirevalimi tootja põldudel 

kasvavate kultuuride kohta

• Tootjate kontaktid

Vajalik info märgitakse välitöödel vihikusse.

Töövõtuleping Eesti Maaülikooliga välitööde 

läbiviimseks.



Andmekogumisvormid
• Tööleht „Üldandmed“ – info välitöö tabelist

• Tööleht „Välitöö andmed“ – info välitöö kaardilt

• Tööleht „Kokkuvõtvad andmed“ – välitöö andmed kokkuvõetult iga 

ala kohta



Hinnanguklassid

• Õhutemperatuur:

– a=>15 oC

– b=16-25 oC

– c=>26 oC

• Tuule klassid:

– Vaikne-nõrk (a)

– Nõrk-keskmine (b)

– Keskmine-tugev (c)

• Pilvitus:

– Pilvitu (a)

– Vahelduvpilvisus (b)

– Täispilves (c) 

– Sajab (d)

• Õite tiheduse hinnang

– 0 – õied puuduvad

– 1 – kuni 1/3 alast õitega 

kaetud

– 2 – kuni 2/3 alast õitega 

kaetud

– 3 – kogu ala õitega 

kaetud (nt ristiku põld)



Kivikimalane (6957 isendit, 

18%)
Maakimalane (6412 isendit, 

17%)

Aedkimalane (3586 isendit, 

9%)

Tumekimalane (2921 isendit, 

8%)

Sorokimalane (2738 isendit, 

7%)

Foto: Riho Marja

Foto: Arne Ader

Foto: Evelii Viik

Foto: Eneli Viik

Levinumad kimalaseliigid 2009-2020

Põldkimalane (4915 isendit, 

13%)

Foto: Margit Mõttus

Foto: Evelii Viik



Kimalaste 

üldnäitajad

2009-2020

Kohatud kimalaste osakaal piirkonniti ja toetustüübiti

Kokku loendati 

38 674 kimalast 

ja 21 liiki

17-20 14-21 13-1814-19 17-20

Liikide arv olenevalt aastast



Kesk-Eesti Lõuna-Eesti

Keskmised näitajad loendusraja kohta



Kesk-Eesti Lõuna-Eesti

Keskmised näitajad loendusraja kohta



Kimalaste külastatud taimeliigid
2014., 2017.-2020. a 

loendati kimalasi 

kokku 129 taimeliigil.

Enimkülastatud:

Punane ristik 3208

Harilik hiirehernes 1422

Valge ristik 1159

Ussikeel 880

Keskmine ristik 871

Arujumikas 795

Põldohakas 782

Põldjumikas 632

Aas-seahernes 570

Villtakjas 537

Harilik äiatar 458

Ahtalehine põdrakanep 

453

Valge iminõges 378

Harilik piimohakas 373



Seirealuste rohumaaribade laiused

Kõike laiemate ribadega olid Kesk-Eesti KSM alad ja 

kõige kitsamate ribadega mõlema piirkonna MAHE 

alad



Seirealuste rohumaaribade 

niitmine

Kõike sagedamini olid niidetud ÜPT ribad ja kõige 

harvemini KSM ribad



Kokkuvõte – kimalased

• Kimalastel läheb MAHE ja KSM aladel paremini kui ÜPT aladel

– MAHE ja mõned KSM toetuse nõuded

– KSM aladel loendatud kõige rohkematel taimeliikidel

– KSM ribad kõige laiemad ja kõige harvemini niidetud

• Mitmekesisema maastiku, suurema rohumaade osakaalu ja 

väiksemate ettevõtetega Lõuna-Eestis kõrgemad kimalaste näitajad

• Soodustamiseks maastiku ja 

maakasutuse mitmekesisus ning 

piisavalt toitu pakkuvaid õisi, sh

– Pesitsuskohtade olemasolu

– Kimalaste külastatavate 

põllumajanduskultuuride 

kasvatamine (eriti ristikud)

– Võimalikult laiad ja õiterikkad

rohumaaribad põlluservades
Foto: Riho Marja



Kokkuvõte

• Põllulindudel ja kimalastel 

toetustüübiti erinevad tulemused

– Lindudel ja kimalastel erinevad 

toiduobjektid, pesakohad jne

• Maastikuliselt mitmekesisemas ja 

suurema rohumaade osakaaluga 

Lõuna-Eestis kõrgemad 

põllulindude ja kimalaste näitajad 

Foto: Arne Ader

Foto: Arne Ader

Foto: Arne Ader



Tulemuste tõlgendamiseks 

saab teha täiendavaid 

analüüse



Mida nt täiendavalt analüüsida

• Piirkondi iseloomustavad näitajad

• Puhvrid seirealade ümber, milles erinevaid 

näitajaid analüüsida (nt maastiku mitmekesisus, 

maakasutus)

• Pestitsiidide ja väetiste kasutamine

• Analüüsid liigiti ja liikide gruppide kaupa

• Kaugseire andmed?

• Jne



Puhvrid ümber 

kimalaseseire alade ning 

info ETAK-ist

• Pindobjektid (nt metsade ja 

põllumaa osakaal, perimeeter 

ja lappide arv puhvris)

• Joonobjektid (nt kraavide ja 

puittaime ribade pikkus 

puhvris)

• Eelnevate põhjal arvutatud 

näitajad (nt maastiku 

mitmekesisuse indeksid)

ETAK – Eesti topograafia andmekogu, allikas: Maa-amet



Aitäh!

Huvi korral uuri lähemalt:

Elurikkuse valdkonna uuringud

Põllulindude voldik

Kimalaste voldik

Kimalaste värvikoodid

https://pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-uuringud/uurimisvaldkonnad/elurikkus
https://pmk.agri.ee/sites/default/files/uploads/sites/2/2017/04/p%C3%B5llulinnud_aug2012.pdf
https://pmk.agri.ee/sites/default/files/uploads/sites/2/2018/03/Eesti_kimalased_2017.pdf
https://www.looduskalender.ee/suuredpildid/Kimalaste-varvikoodid.pdf

