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Põllu-ja tee-servaalad
Miks?

Et mis oli… Lootus

Põllu-ja tee-servaalad
Riba laiuse toimuvus taimede liigirikkusele.

(Aavik & Liira 2010)
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Põllu-ja tee-servaalad
KSM–meede: põlluserv - tugielupaik ja levikukoridor

2-5 m laiune püsitaimestikuga riba (ja loodetavasti lilleline) 
avaliku tee servasavaliku tee servas

Niitmise kohustusega
Rajamine: külv v sööt

Planeering
Vaatlused:

2011
2013

2011: viis alampiirkonda, mille sees 
stratifitseeriti 

KSM/MAHE, rajamistüüp, tee omadused jmt2013
2016
2019

KSM/MAHE, rajamistüüp, tee omadused jmt

(Liira jt 2011)
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Planeering
Proovialade paigutus

(2019)
(2013)

Planeering
Taimekoosluse kirjeldamine
- kõige tundlikumas riba osas

(Liira jt 2011)
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Näited - kevad
.

(Liira jt 2011)

Näited - suvi
.

(Liira jt 2011)
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Näited - hein
.

(Liira jt 2011)

Näited - hooldamine 
.

(Liira jt 2011)
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Planeering
Riba laiuse muutus

(..)

Põlluserva-rohumaaribad
Algus - Koosseisuline kontiinum 2011

(Liira jt 2011)
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Põlluserva-rohumaaribad
Algus - Koosseisuline kontiinum 2011

(Liira jt 2011)

Suktsessioon
9 aastat arengut

(Liira 2019)
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Suktsessioon
9 aastat arengut

(Liira 2019)

Suktsessioon
9 aastat arengut – vastavus ökoloogilistele nõuetele
(vähemalt kolm märkimisväärse ohtrusega püsikut, sh 

vähemalt üks õitsev lehtrohundiliik)vähemalt üks õitsev lehtrohundiliik)
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(Liira 2019)
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Elurikkus > > Ökohüved

Kultuur/ElamusVarustus

Reguleeriv

Tugi

Reguleeriv

Elurikkus >
Funktsionaalsed tunnused

Kultuur/ElamusVarustus

Reguleeriv

> Ökohüved

Tugi

Reguleeriv
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Liigid
Taimede tunnused (2013)

Suktsessioon
Funktsionaalne koosseis – üle aastate püsiv
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Suktsessioon
Funktsionaalne koosseis – piirkonniti ühtlane

Suktsessioon
Funktsionaalne koosseis – toetustüübid ei eristu
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Suktsessioon
Funktsionaalne koosseis – toetustüübid ei eristu

Suktsessioon
Funktsionaalne koosseis – üle aastate püsiv
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Põlluserva-rohumaaribad
Ohtrate liikide arv kasvab 

Enamus neist on potentsiaalsed umbrohud (aga nõrgemad)

Põlluserva-rohumaaribad
Koosluse ja ökohüve kujunemine – muutus tagasihoidlik

(Liira 2019)
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Põlluserva-rohumaaribad
Õitsemise kestus vähenes

Arvamus-küsimustik 2020
Põllumehed

Vastuseid: 89

Mesinikud

Vastuseid: 79
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Maastiku olemus
Põllumehed Mesinikud

Maastiku mitmekesistamise vajadus
Põllumehed Mesinikud
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Korjetaimede kasvatamise mõttekus
Põllumehed
Rohumaariba rajamine, kasvõi lilleribana?

Taimed kui tugielupaik teistele
Lülijalgsete liikide arv põlluservades seostub looduslähedate 

biotoopide pindala, mitmekesisusega, aga ka kultuuride mosaiigist
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http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2664.2007.01393.x

(Billeter et al. 2008)
Looduskoosluste pindala % Kultuuride mitmek.
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Taimeliigid maastikus

Looduskoosluste  
Ta
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id
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v rohundid

Looduskoosluste  
graminoidid

Generalist-graminoidid

Generalist-rohundid

Vaid elupaiganõudlike liikide arv sõltub looduslähedate biotoopide 
pindalast, koosluste servade tihedusest ja maakasutusest.
Generalistide ja ruderaalide liigirikkus ei sõltu. 

Looduskoosluste pindala %

http://dx.doi.org/10.3170/2007-8-18308
(Liira et al. 2008)

Liikide asendumine
KSM/ÜPTga ei kao generalistid põlluservadest.
Kuid servaaladel asendavad generalistid ja umbrohud elupaiga-
spetsialistespetsialiste. 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.10.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2009.09.005

(Aavik & Liira 2009, 2010)

Mahe        KSM+ÜPT

T

Loodusliigid                   Generalistid
Laigus    Ribas            Laigus     Ribas

Spetsialistid vajavad 
(pool)looduslikke koosluslaike!
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Liigirikkus ja ökohüve kvaliteet

Liigirikas ja/või vormirikas kooslus 
võib olla stabiilne ja tore, aga 

vs
us

spetsiifilised hüved kannatavad 
teiste arvel.

Liigirikkus
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(Tilman jt 1997 Science)

Vormirikkus
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Mitmekesisus

Ö

Ökohüve kvaliteet
Kvaliteedi omadused: tootlikus, stabiilsus ja mitmekesisus

Funktsionaalne mitmekesisus

Ökohüve

(Kütt et al. 2016, 2018)

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.06.009
https://doi.org/10.1111/avsc.12376
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Korjetaimede sesoonsus
Tugialade seemnesegude koosseis määrab kohtade sesoonse väärtuse

Suunatud segud on efektiivsemad, kuna tagavad suurema õiterohkuse 
kimalastele kriitilisel hilissuvisel perioodil.
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(Carvell et al. 2007)
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Korjealade meede

Aastast 2015
Nõuded:Nõuded:
Põllumees
 KSM-skeemis
 Kolm lähestikku korjekultuuri 

(nö korjekonveier)
 “Õiged” kultuurid
 Piisav pindala

Riik

Mesinik
 Mesitarud vahetus läheduses
 Perede arv
 PRIA-registreering

MaaharijaMesinik

(MeM & effect.ut.ee)
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Korjealade meede
Kolm korjekultuuri + tarude grupp

Suletud liiginimekiri!?
(MeM & effect.ut.ee)

PRIA korjetaimed
5. keerispea, harilik 
6. kurgirohi, harilik 
27. tatar, harilik

4. esparsett, harilik 
7. lutsern, harilik
10. mesikas, kollane

1. hiirehernes, põld 
2. hiidhiisop, aniisi27. tatar, harilik 

25. sinep, valge 
28. tondipea, moldaavia 
29. uba, põld 
30. uba, aed 

10. mesikas, kollane 
11. mesikas, valge 
20. nõges, naiste 
22. ristik, roosa 
23. ristik, valge 
26. südamerohi, veiste 
31. ussikeel, harilik 
21. ristik, punane 

2. hiidhiisop, aniisi 
8. lutsern, humal 
9. majoraan, aed 
13. münt, pikalehine 
14. münt, pipar 
15. münt, põld 
16. münt, rohe 
17. münt, vääris 
18. münt, ümaralehine

3. iisop, harilik  
12. mesiohakas, valkjas 
24. salvei, aed 

18. münt, ümaralehine 
19. nõiahammas, harilik 
32. vikk, suvi-

(https://www.pria.ee/sites/default/files/2020-01/Korjetaimede%20nimekiri.pdf)

Aga palju kasulikke on puudu: 
Rukkilill
Sinine mesiohakas
Pune

Kassinaeris
Segud
Uued liblikõieliste liigid
…
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Monokultuur vs segu?

Esialgsed tulemused

Ca 20 korjeserva

14 vaatlusnädalat, >50 vaatluspäeva14 vaatlusnädalat, 50 vaatluspäeva

Kokku loetud >4000 mesilast 

>5000 kimalast

<1000 teist tolmeldajat
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Sesoonsus
Tolmeldajate keskmine aktiivsus on suurem monokultuuris või liigivaeses 

segus. Kõrge liigirikkus pärsib korjet.

(Liira … avaldamata)

Tänud!
PUKi seire korraldamise eest!
Kertu, Ilmar-Jürgen ja Laura kaastöö eest!

PRG1223

Põllumeestele serva võimaldamise eest!
Mesinikele mesilaste eest!

Tallinna BA, Tartu BA ja Jõgeva ETKI koha ja 
abi eest!

Tippkeskus EcolChange, 
Horisont2020 EFFECT

Kontakt: 
Jaan Liira (jaan.liira@ut.ee / 5240798), Tartu Ülikool

http://project-effect.eu
https://effect.ut.ee

Horisont2020 EFFECT 
ja ETAG 

finantside eest


