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Poollooduslikud kooslused
Põlised inimtekkelised kooslused, kus inimmõju on olnud 
pikaajaline ning piirdunud vaid niitmise ja karjatamisega. 

Pärandkooslused on enamasti:
– Puisniidud, luhaniidud (lammid), rannaniidud, loopealsed (alvarid)... 

aga ka teised väetamata karja- või heinamaad



Looduskaitseline
– kõrge elurikkus (enamus Euroopa elurikkusest 

poollooduslikel) 
– haruldased kooslusetüübid
– haruldased liigid
– maastikuline mitmekesisus

Esteetiline
– traditsiooniline maastikupilt
– rekreatiivne

Pärandkultuur
– vanim maaharimisega kujundatud maastikutüüp
– endisaegsed töövõtted
– traditsioonid, tähtpäevad, pärimus

Säästlik maakasutus
– mahepõllundus

Teaduslik

Poollooduslike koosluste väärtus

Allikas: A. Helm



(tuh. ha) (Kukk & Kull 1997)

Eesti poollooduslike koosluste hävimine

Allikas: A. Helm



Ajalooline maastikustruktuur

Pindala  

Sidusus

KÕRGE LIIGIRIKKUSKÕRGE LIIGIRIKKUSKÕRGE LIIGIRIKKUSKÕRGE LIIGIRIKKUS

Puisniidud ja loopealsed: liigirikkuse põhjused

Allikas: A. Helm



Pindala  

Sidusus

MADAL LIIGIRIKKUS?MADAL LIIGIRIKKUS?MADAL LIIGIRIKKUS?MADAL LIIGIRIKKUS?

Tänapäevane seis

Allikas: A. Helm

Puisniidud ja loopealsed: liigirikkuse põhjused



Eesti poollooduslikud kooslused kannatavad 
väljasuremisvõlaall

Koosluses leidub veel liike, millele 
keskkonnatingimused ei ole enam sobivad

Ohustatud on ~ 40%praegusest 
elukohaspetsiifiliste liikide arvust igal alal!

Väljasuremisvõlg

Allikas: A. Helm



Põllumajandusmaa osakaal

PLK NATURA 2000 alal, 

EELISe andmetel 73 216 ha



PLK NATURA 2000 alal

PLK väljaspool NATURA 2000 ala

Aktiivsemalt majandatavad 
piirkonnad NATU`RA 2000 alal 
toetusandmete alusel

Kogu PLK pind = ? (100 000 -120 000 ha)



PLK hooldamise toetuse eesmärk

Elupaiga ja liigi soodne seisund on määratletud 
Looduskaitseseaduses.
Elupaiga seisund on soodne, kui selle looduslik levila 
on muutumatu suurusega või laienemasja on tagatud 
selle pikaajaliseks püsimiseks vajalik struktuur ja 
funktsioonidning elupaigale tüüpiliste liikide seisund 
on soodus. 

Tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike 
koosluste soodne seisund.

Liigi seisund loetakse soodsaks, kui selle asurkonna 
arvukus näitab, et liik säilib kaugemas tulevikus
oma looduslike elupaikade või kasvukohtade 
elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei 
kahane ning liigi asurkondade pikaajaliseks 
säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi 
olemas piisavalt suur elupaik



Nõuded toetuse taotlemiseks

Toetust võib taotleda keskkonnaregistrisse kantud 
vähemalt 0,10 hektari suuruse poolloodusliku 
koosluse või selle osa kohta, mis asub Natura 2000 
alal, kui taotleja tagab, et nimetatud poollooduslik 
kooslus, mille kohta toetust taotletakse, on niitmise 
või karjatamise teel hooldatav.

Toetust saab taotleda Natura 2000 alal asuva 
puisniidu, puiskarjamaa, rannaniidu, lamminiidu, 
soostunud niidu, sooniidu, loopealse, kadastiku, 
nõmme ja aruniidu hooldamiseks.



Toetuse taotlemine (1)

Taotleja esitab ajavahemikul 1. aprillist kuni 20. maini
Keskkonnaametile vormikohase poollooduslike koosluste loetelu

ja poolloodusliku koosluse kaardi

Kaardil esitatud andmete põhjal annab Keskkonnaamet viie
tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse, et poollooduslikkooslus, 

mille kohta toetust taotletakse, vastab sätestatud nõuetele. 

Keskkonnaamet viseerib poolloodusliku koosluse kaardi.



Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini PRIA-le:
1) vormikohase taotluse;
2) vormikohase Keskkonnaameti kinnitatud kirjaliku PLK-de 
loetelu;
3) Keskkonnaameti kinnitatud PLK(-de) kaardi, millel on 
märgitud selle PLK number ja piir, mille kohta toetust taotletakse;
4) Kinnituse kohustuse võtmise kohta. 

Toetuse taotlemine (2)



Toetust ei maksta, kui taotleja on taotlenud sama 
maa kohta teisi pindalapõhiseid toetusi(ühtne 
pindalatoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus, 
teised põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
meetmed, Natura 2000 toetus 
põllumajandusmaale, Natura 2000 toetus 
erametsamaale). 

Samuti ei või toetust taotleda poolloodusliku 
koosluse kohta, mille hooldamise kohta taotletakse 
“Looduskaitseseaduse” alusel loodushoiutoetust 
või hüvist.



Toetuse baasnõuded
• Natura 2000 alal asuvat poollooduslikku kooslust ei tohi rikkuda ega

hävitada;

• Loomapidaja tagab oma majapidamises peetavale põllumajandusloomale
sööda ja joogivee kättesaadavuse;

• Kaitstavat looduse üksikobjekti ei tohi rikkuda ega hävitada;

• Osalemine koolitusel;

• Andmete kandmine põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta
põlluraamatusse;

• Toetusaluse PLK niitmine vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit või
karjatamine enne 1. oktoobrit. 1. oktoobriks peab niideolema koristatud
või hekseldatud;

• Karjamaana kasutataval poollooduslikul kooslusel karjatatakse loomi
määruses sätestatud loomkoormusega;

• Keskkonnaamet täpsustab taotletava PLK karjatamise loomkoormust, 
võttes arvesse ala looduskaitselisi väärtusi.



Nõuded poolloodusliku koosluse kohta

• Niidetavat PLK-d tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või
Keskkonnaametiga varem kirjalikult kokku lepitud teisel meetodil. 
Niitmine on lubatud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja
ohjamise tegevuskavas sätestatud ajast alates või Keskkonnaameti määratud
ajast alates. Puisniidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on varem
niidetud ja kui niide on koristatud. Niide peab olema ära veetud taotluse
esitamise aastale järgneva aasta 1. maiks.

• Hekseldamine on lubatud üksnes Keskkonnaameti eelneval kirjalikul
nõusolekul.

• Loomale on keelatud anda lisasööta.

• Kinnismälestise ja pärandkultuuri objekte ei tohi rikkuda ega hävitada, v.a. 
Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul.



Andmeallikad toetuse hindamiseks

• PRIA 

• Keskkonnaministeeriumi poolt 
koordineeritud riiklik seire („Haruldased ja ohustatud 
taimekooslused (Natura2000 kooslused)“ , „Valitud elupaikade haudelinnustiku 
seire“ )

• Eesti Looduse Infosüsteem -
Keskkonnaregister



Meetme eesmärkide saavutamine

Puisniit – 732
Eesmärgist 

täidetud 24%
Muu kooslus 

21 604
Eesmärgist 

täidetud 66%

Puisniit 433 
Muu kooslus 

15 068 

Puisniidud – 3 000
Muud kooslused –

32 000

Toetatav poollooduslike 
koosluste pind (ha) Natura 
2000 alal tüüpide kaupa

22 336 ha
Eesmärgist 

täidetud 64%
15 501 ha35 000 ha

Toetatav poollooduslike 
koosluste pind (ha) Natura 
2000 alal

8787031 500
Toetuse saajate arv 
Natura 2000 alal 
(maakasutuse alusel)

20102007Eesmärk 
2007-2013

Indikaator



PLK hooldamise toetusega kaetud ala osatähtsus 
maakonniti kogu EELISe andmebaasi poolloodusliku 

koosluse pindalast Natura 2000 alal

(PRIA 15.02.2011 ja EELIS 16.03.2011 andmetel)
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Erinevate hooldamistegevuste osa PLK 

hooldamise toetusalusest pinnast maakonnas
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PLK soodsa seisundi tagamine

• Majandamine ja majandamisnõuded
– Kvantiteet kvaliteet

– Koostamisel on hoolduskavad 4 –le
elupaigatüübile

• Meetme mõjunäitajad:
Soontaimed
Linnud
Kõrge loodusväärtusega alad



Sotsiaalmajanduslik analüüs

Sissetulekute struktuur 2009

Taimekasvatustoodangu müük

Loomakasvatustoodangu müük

Muud sissetulekud
Toetused v.a investeeringutele

       mahetoetus 

       KSM/KST 

       ESA

       Natura 2000 põld

       PLK
       OTL

       Natura 2000 mets

       Muud toetused

Sissetulekute struktuur 2008



Kokkuvõtteks:

• Meede aitab kaasa Natura 2000 alade soodsa seisundi tagamisele, meetmega 
toetatud ja seega ka hooldatud pind on perioodi algusest pidevalt suurenenud. 

• Uute alade lisandumine PLK hooldamise toetusskeemi sõltub tihti ka sellest, kui 
palju alasid suudetakse eelnevalt taastada, seega peaks tagama piisava 

taastamisvõimsuse.

• Ainult üldiste nõuetega majandamine ei saa tagada liikide kadumise protsessi 
pöördumist, kuid täpsemad liigikaitselised majandamisnõuded peaks olema 
tagatud kaitsekorralduskava või liigi tegevuskavaga. Koostöö
looduskaitselise ja ekstensiivse põllumajanduse vahel. 

• Niitmise ja karjatamise puhul tuleks jälgida, et suured alad ei oleks ainult niidetud 
või ainult karjatatud, kuna hooldustüüpide võrdlemisel selgus, et on maakondi, 
kus üks hooldustüüp on äärmiselt valdav (kuni 99,9%). Niitmise ja karjatamise 
vaheldamine vastavalt ala vajadustele aitab luua mitmekesisust.



TÄNAN!


