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PKT elurikkuse seire

Eneli Viik

eneli.viik@pmk.agri.ee

PRIA, 4. oktoober 2012

Mis on elurikkus?

Elurikkus e bioloogiline 
mitmekesisus e bioloogiline 
diversiteet on maakeral 
leiduva kogu elusa looduse 
mitmekesisus

Elurikkust eristatakse kolmel 
tasandil:

� geneetiline,

� liikide,

� koosluste mitmekesisus.

Foto: Arne Ader

Foto: Arne Ader

Foto: Eneli Viik

Lisaks inimesele tegutsevad 
põllumajandusmaastikus:

� Putukad ja ämblikud

� Põllulinnud

� Nö mittekultuurtaimed

� Mullaelustik (vihmaussid 
koos mikrofaunaga)

� Suuremad imetajad

� Muud organismid

Foto: Arne Ader Foto: Arne Ader

Milleks põllumajandusmaastiku 
elurikkus?

� Osa kogu Maa elurikkusest 

� Tolmeldamisteenus

� Looduslik kahjuritõrje

� Looduslik umbrohutõrje

� Kõrgem mullaviljakus

� Kaunis maastik

Foto: Kadri Maikov

Põllumajandusmaastiku elurikkus
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Eestis on niigi palju loodust ja kaitsealasid –
kas on vaja kaitsta elurikkust 
põllumajandusmaastikus?

� Põllumajandusmaastikule on omased 
põllumajandusmaastikuga seotud liigid, 

kes ei ole kohastunud elama nt ainult metsas

� Põllumajandusmaastiku elurikkuse kaitseks on 
vaja soodne elukeskkond tagada just 
põllumajandusmaastikus endas

Paremb kats kõrd mõtelde kui üts kõrd rikku.
Eesti vanasõna

PKT mõjuindikaator: elurikkuse vähenemise peatamine

Eesti MAK 2004-2006 ja 2007-2013

PKT eesmärk: säilitada ja suurendada bioloogilist ja 
maastikulist mitmekesisust

Vaja hinnata eesmärgi saavutamist

Eesmärk: põllulindude / kimalaste liigirikkus ja 
arvukus on stabiilne või suureneb

� Vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla 
biomassi aktiivsus (2004.-2008. a);

� Soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus 
(2005., 2006. ja 2008. a);

� Lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus (2005.-…..a);

� Kimalaste arvukus ja liigirikkus (2006.-….a);

� Toetust saavate rohumaa ribade taimestik  (alates 2011. a).

PKT elurikkuse seire

Vajalik info põllumajandusmaastiku 
elurikkuse kohta puudus
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66 seireettevõtet kolmes piirkonnas,

igas 22 seireettevõtet:

� 10 MAHE
� 6 KST
� 6 ÜPT

Linnu- ja kimalaseseire alad 2006-2008/2009

66 seireettevõtet kahes piirkonnas,

mõlemas 33 seireettevõtet:

� 11 MAHE
� 11 KSM
� 11 ÜPT

Linnu- ja kimalaseseire alad 2009/2010-… 

LINNUD

Foto: Uku Paal

Kadakatäks
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� vähendavad toitumise käigus ka kahjurputukate ja umbrohuseemnete hulka
� oluline tähtsus toiduahela erinevatel tasemetel (röövlinnud on tippkiskjad)
� esteetiline väärtus (sh linnulaul)
� peegeldavad hästi inimtegevuse mõju – head indikaatorid

Milleks põllulinnud head on?

Foto: Arne Ader

Suurkoovitaja

Foto: Arne Ader

Nurmkana

Foto: Kaarel Kaisel

Valgepõsk-lagled

Foto: Arne Ader

Punaselg-õgija kimalasega

Foto: Arne Ader

Põldvarblane

FBI (farmland bird index) trendid

Trend: -52% (37 liiki) Trend: -39%  (27 liiki)

Trend: -51% (14 liiki) Trend: -48% (23 liiki)

EUROOPA EL UUED LIIKMESRIIGID

PÕHJA-EUROOPA KESK- JA IDA-EUROOPA

382-st Eesti linnunimestikus 
sisaldavast linnuliigist ~122 
võib lugeda põllulindudeks, 
kellest:

� ~42% (51 liiki) kuuluvad I-III 
kaitsekategooriasse!

�Eesti Punase raamatu järgi 
loetakse neist 
põllulinnuliikidest (122 liigist) 
ohuvälisteks ~65%

Põllumajandusmaastikuga seotud linnuliigid 
Eestis

Foto: Uku Paal

Nurmkana
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Riikliku seire tulemused Eestis

Kuresoo, A., Pehlak, H. & Nellis, R. 2011. Population trends of common 
birds in Estonia in 1983-2010.Estonian J. Ecol. Täiendustega.

Põllulindude arvukuse vähenemise 
peapõhjuseks peetakse põllumajanduse 

intensiivistumist

� suurenenud väetiste ja taimekaitsevahendite 
kasutamine (põhjustab toiduobjektide kadu);

� teraviljapõldude suurenemine rohumaade arvelt;
� laiaulatuslik monokultuuride kasvatamine;
� mitte ülesküntavate elupaikade kadu 

põllumajandusmaastikust (nt: hekid, 
kivihunnikud);

� madala väärtusega põllumaade kasutusest välja 
jätmine, millel on samas kõrge bioloogiline 
mitmekesisus;

� lahtise kraavituse vähenemine.

PMK koordineeritav PKT linnuseire

� Seiret alustati 2005. a
� Seire toimub igal aastal
� Transektloenduse meetod (3 loendust aprilli lõpp –

juuni keskpaik)
� Transekti laius 100 m, pikkus alates 2010. a 1 km
� Seiret viib läbi Eesti Ornitoloogiaühing

Välitöö kaartide 
ettevalmistamisel 
kasutatakse PRIA-st 
saadud 66-e 
seirevalimis oleva 
ettevõtte 
pindalatoetuste 
taotluste põhjal 
digitaliseeritud infot.

Foto: Riho Marja

Metsvint
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Näide linnuseire alast

2006-2009 2010-2012

Saaremaa Jõgeva- ja 
Tartumaa

Võrumaa Kesk-Eesti Lõuna-Eesti

Pesitsejate 
paaride arv

203-272 201-225 194-208 236-260 317-372

Pesitsejate 
liikide arv

27-32 23-28 29-38 9-13 17-22

Külastajate 
isendite arv

180-331 272-311 159-335 373-792 329-582

Külastajate 
liikide arv

24-36 21-23 19-35 17-25 30-33

Pesitsevatest liikidest on läbi aastate domineerinud 
põldlõoke, kadakatäks, kiivitaja, pruunselg-põõsalind, 
talvike ja sookiur.

Lindude üldnäitajad aastatel 2006-2009 ja 2010-2012

Linnuseire põhitulemused:

�Piirkond: linnunäitajad on kõrgemad Lõuna-Eestis

�Toetustüüp: linnunäitajad on kõrgeimad MAHE 
ettevõtetes

�Analüüsides on arvesse võetud erinevaid näitajaid; 
alates 2010. a maastikuelementide pindala 
loendustransektil (50m+50m) põhikaardi järgi (vajadusel 
täpsustati välitööde käigus)
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Linnuseire andmeid on analüüsitud ka 
sõltuvalt järgmistest näitajatest:

�Varasema seirevalimi puhul (75m+75m):
�Vertikaalsete joonelementide pikkus
�Teede pikkus
�Põllumassiivi pindala
�Õue pindala
�Kraavide pikkus
�Suvivilja osakaal haritavast maast
�Muude kultuuride osakaal haritavast maast

�Uue seirevalimi puhul:
�Maastikuelementide pindala loendustransektil
�Rohumaa pindala loendustransektil
�Teravilja ja rapsi pindala loendustransektil
�Rohumaa riba olemasolu tee servas
�Shannoni maastiku mitmekesisuse indeks 1000 m raadiuses 
loendustransektist
�Metsa pindala 1000 m raadiuses loendustransektist

Näitajad on 
saadud 
kasutades Eesti 
põhikaarti, 
PRIA-st saadud 
pindalatoetuste 
taotlusi ja 
välitöödel tehtud 
täpsustusi.

KIMALASED

Foto: Urmas Tartes

Maakimalane

Kimalased on head indikaatorid

� Küllaltki lihtne ja odav seirata
� Eestis 24 liiki, kellest 17 

enamlevinud
� 18 liiki looduskaitseseaduse 

III kaitsekategooria
� Kimalasi võib eristada värvi 

järgi:
� Mustad kolme kollase triibuga
� Mustad kahe kollase triibuga
� Hallid
� Pruunid
� Mustad

Riho Marja

Urmas Tartes

Foto: Riho Marja

Aedkimalane

Foto: Arne Ader

Maakimalane

Foto: Urmas Tartes

Hallkimalane

Foto: Evelii Viik

Sorokimalane

Foto: Riho Marja

Kivikimalane

Foto: Evelii Viik

Põldkimalane

Foto: Eneli Viik

Talukimalane
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Kimalased on olulised tolmeldajad
�Kimalased aitavad toidukogumise käigus taimede, sh 
kultuurtaimede, tolmeldamist läbi viia

�Korjeaeg päikesetõusust päikeseloojanguni, kuid päevane 
korjeaktiivsuse langus üle 25-kraadise ilmaga

�Erinevalt meemesilastest lendavad ka madalate 
temperatuuridega ning uduvihmaga

�Tolmeldajatena on eriti olulised pikasuiselised kimalased, kes 
tolmeldavad   hästi ka pika õieputkega kultuurtaimede õisi   (nt 
punane ristik, põlduba)

�Risttolmlemine tagab tihti suurema puuvilja-, marja- ja 
seemnesaagi ning saagi parema kvaliteedi

�~30% meie toidust on otse või kaude seotud tolmeldajatega

�84% Euroopa Liidus kasvatatavatest kultuurtaimedest vajab 
putukate tolmeldamist

Tolmeldamiskriis maailmas

�2005.a seisuga hinnati EL25 riikides 
putuktolmeldamise majanduslik väärtus 14,2 miljardile 
eurole aastas, maailmas aga 153 miljardile eurole 
aastas

�Samas on tekkinud maailmas tolmeldamiskriis –
kõikide taimede tolmeldamiseks ei jätku tolmeldajaid –
mure kultuur- ja ka looduslike taimede piisava 
tolmeldamise pärast

�Tolmeldamiskriisi põhjustena on välja toodud 
mitmeid tegureid, kuid peamiseks peetakse 
intensiivistunud põllumajandust, millega kaasneb 
elupaikade ja toiduressursi kadu ning suurenenud 
pestitsiidide kasutus

PMK koordineeritav PKT kimalaseseire

� Seiret alustati 2006. a
� Seire toimub igal aastal
� Transektloenduse meetod (3 

loendust perioodil juuni-august)
� Üles märgitakse kimalaste 

arvukus, liigid ja õite tihedus
� Seiret viib läbi Eesti Maaülikool

Foto: Ere Ploomipuu

Välitöö kaartide 
ettevalmistamisel 
kasutatakse PRIA-st 
saadud 66-e 
seirevalimis oleva 
ettevõtte 
pindalatoetuste 
taotluste põhjal 
digitaliseeritud infot.
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Näide kimalaseseire alast

2006-2008 2009-2011

Saaremaa Jõgeva- ja 
Tartumaa

Võrumaa Kesk-Eesti Lõuna-Eesti

Liikide arv 
kokku

16-17 13-14 15-17 14-17 17-18

Haruldasemad 
liigid

Jaanikimalane

Samblakimalane

Urukimalane

Urukimalane 
(vaid ühel 
aastal)

Jaanikimalane

Samblakimalane

Urukimalane

Urukimalane

Bombus confusus

Jaanikimalane

Samblakimalane

Urukimalane

Bombus confusus

Liikide arv
(1000 m2)

6-7 6-8 8-10 5-6 6-8

Kimalaste arv

(1000 m2)

42-57 27-49 59-105 18-41 36-64

Arvukamalt esinenud liigid on läbi aastate olnud põld-, 
kivi-, maa-, aed- ja tumekimalane.

Kimalaste üldnäitajad aastatel 2006-2008 ja 2009-2011

Kimalaseseire põhitulemused:

�Piirkond: kimalaste arvukus, liigirikkus ja mitmekesisus 
on kõrgemad Lõuna-Eestis

�Toetustüüp: liigirikkus ja mitmekesisus on MAHE ja 
KST/KSM seirealadel kõrgemad kui ÜPT seirealadel

�Kimalaste arvukus, liigirikkus ja mitmekesisus on seda 
kõrgemad, mida suurem on õite tihedus

Kuid millest kimalasenäitajad veel sõltuvad?

�Analüüsides on arvesse võetud ka õite tihedus



10

Mis info puhvrialuse ala kohta analüüsi kaasata?

Puhvrite moodustamine ümber kimalaseseire alade

Info ETAK-ist

�Pindobjektid (nt metsade ja 
põllumajandusmaa osakaal puhvris)
�Joonobjektid (nt kraavide ja 
puittaime ribade pikkus puhvris)
�Nende andmete põhjal saab 
arvutada ka maastiku indekseid

Vaja oleks ka täpsemat 
maakasutuse infot

(500 m)

Maakasutuse excel tabeli põhjal neid 
andmeid kätte ei saa – vaja tootjate 
pindalatoetuste taotlusi – 66-e seireala 
2 km puhvris kokku üle 800 tootja!

�Põldude suurused
�Kasvatatavad kultuurid (sh liblikõielised)
�MAHE ja KSM toetuse osatähtsus
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Abiks oleks taotlejate 
põllupõhise 
kaardiandmestiku 
olemasolu 
digitaliseeritult

Pindalatoetuste taotlustelt puhvri sisse jäänud põllud 
digitaliseeritult

Vaja oleks ka infot põllul läbiviidavate 
tegevuste kohta

�Pestitsiidide kasutamine

�Väetiste kasutamine

�Igal aastal tootjatele tagasiside elurikkuse seire kohta

�Koos tagasisidega küsitakse ka seirealuste põldude 
põlluraamatu andmeid

�Paljud tootjad ei saada küsitud põlluraamatu andmeid

Abiks oleks põlluraamatu e-versioon

� Kimalaste arvukus oli oluliselt kõrgem neil 
seirealadel, kus pestitsiide ei kasutatud (ka pärast õite 
tiheduse mõju kõrvaldamist)

� Kimalaste liigirikkuse ja mitmekesisuse ning 
pestitsiidide kasutamise vahel olulist seost ei leitud
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F(1;195) = 5,7136; p = 0,0178

Kimalaste näitajad sõltuvalt pestitsiidide 
kasutamisest, 2006-2008

Foto: Arne Ader
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Tänan tähelepanu eest!


