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Mis on elurikkus?

Elurikkus ehk bioloogiline 
mitmekesisus on kogu 
elusa looduse 
mitmekesisus

Elurikkust eristatakse 
kolmel tasandil:

• geneetiline,

• liikide,

• koosluste mitmekesisus.
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Põllumajandusmaastiku elurikkus –
milleks see hea on?

• Osa kogu Maa elurikkusest, mida on vajalik 
säilitada (eetiline pool; olulisus inimesele: toit, 
ravimid, tooraine jne)

• Tolmeldamisteenus vs meemesilased, kes kõiki 
kultuurtaimi ei suuda tolmeldada

• Kahjurputukate looduslikud vaenlased vs 
insektitsiidid

• Umbrohuseemnetest toitujad vs herbitsiidid
• Rikas mullaelustik vs mineraalväetised?
• Esteetilisus vs ühetaoline põllumajandusmaa

Puhtam ja esteetilisem keskkond, kus nii 
endal kui ka järeltulevatel põlvedel on 

hea elada
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Kas?
• Kas Teie arvates peab põllumajandusmaastiku 

elurikkust säilitama?

• Kas meie tavapärane põllumajandustootmine 
aitab elurikkust säilitada? Või toimub seejuures 
elurikkuse järk-järguline vähenemine?

• Kas põllumajandustootja on nõus tegema 
kulutusi oma rahakotist, et elurikkuse langust 
ära hoida?

• … või Kas põllumajandustootjatele peaks 
maksma keskkonnatoetusi, et tootmine oleks 
keskkonnasõbralikum ja aitaks ära hoida ka 
elurikkuse langust?



Muutused Eesti põllumajandus-
maastikus ja –tegevuses

• Liigirikaste poollooduslike koosluste 
pindala vähenemine

• Toiduressursi vähenemine 
intensiivistunud 
põllumajandustootmise tõttu (sh 
pestitsiidid, suuremad 
tootmisüksused)

• Maastike muutumine ühetaolisemaks 
(suuremad põllud, 
maastikuelementide kaotamine jne) –
elupaikade kadumine

Eeldused elurikkuse vähenemiseks
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Eestis on niigi palju loodust ja kaitsealasid 
– kas on vaja eraldi pingutusi elurikkuse 

kaitseks 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

Seejuures on mõttekam tarvitusele võtta 
ennetavaid tegevusi, selle asemel, et hiljem 

kahjusid likvideerida!



Eestis leiduvast 374 
linnuliigist 122 võib 
lugeda põllulindudeks, 
kellest:

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

• ~35% põllulinnuliikidest 
ei ole Eesti Punases 
raamatus (2008.a. lõpp) 
ohuväliste liikide hulka 
arvatud

Põllumajandusmaastikuga seotud linnuliigid 
Eestis

Foto: Uku Paal



Looduslikud tolmeldajad -
kimalased

24-st (?) kimalaseliigist 
18 kuuluvad III 
kaitsekategooriasse!

Foto: Urmas Tartes
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~1500st soontaimeliigist väga suur osa on seotud 
poollooduslike kooslustega (ainuüksi 
loopealsetega 17% liikidest), sh I-III 
kaitsekategooria alused liigid

Põllumajandusmaastikuga seotud taimeliigid Eestis

Foto: Arne Ader



Seega – mingid meetmed on vaja 
põllumajandusmaastiku elurikkuse 

säilitamiseks ikkagi tarvitusele võtta.

Kes peaks selleks aga täiendavaid kulutusi 
tegema?

Foto: Arne Ader



Allikas: ENRD, TWG3, 2010

Põllumajandusega tavapäraselt 
kaasnev keskkonnakasu 

Õigusaktid, head põllumajandus- ja 
keskkonnatingimused

Kompensatsioonimaksed, 
turumehhanismid 

Keskkonna-
kvaliteet

Keskkonnaeesmärgid

Referentstase

Ühiskonna poolt kaetavad 
kulud

Taluniku poolt kaetavad 
kulud

Referentstasemete, 
keskkonnaeesmärkide ja erinevate 
poliitiliste instrumentide suhted 
järkjärgulisel keskkonnakvaliteedi 

tõstmisel



EL Ühise Põllumajanduspoliitika kaks 
sammast

Turukorraldus Maaeluarengu poliitika

I sammas II sammas

Ühine siseturg

- tollimaksud

- eksporditoetused

- tarbimistoetused

Otsetoetused

I telg Põllumajandus- ja 
metsandussektori konkurentsivõime

II telg Keskkonna ja paikkonna 
säilitamine

III telg Maapiirkondade majanduslik 
mitmekesistamine ja elukvaliteet

IV telg LEADER lähenemine

Eesti maaelu arengukava 2004-2006

Eesti maaelu arengukava 2007-2013



Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 II telg
MAK 2007-2013 II telg – Keskkonna ja paikkonna säili tamine

N2000 põld
213

1 500 toetuse 
saajat

38 000 ha

Kiviaed
216

120 km rajatud

300 km taastatud

Loomade 
karjatamine

215

500 toetuse saajat

80 000 LÜ

Kaitsemets
221

800 toetuse 
saajat

4 000 ha 
(ei ole 

avanenud)

N2000 eramets 
224

5 000 toetuse saajat

61 300 ha

ESA
212

9 000 toetuse 
saajat

350 000 ha

PKT
214

5 000 toetuse saajat

400 000 ha

KSM 

Põhitegevus *

MAHE

1 800  toetuse 
saajat

100 000 ha

SRT

5 000 ha

OTL

Loomade arvu 
suurendamine

PLK

1 500 toetuse saajat

35 000 ha, sh 3 000 ha 
puisniite

KSM Põhi- ja 

lisategevus *
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SRT – Sangaste rukki toetus
OTL – ohustatud tõugu looma pidamise toetus
PLK – poollooduslike koosluste hooldamise toetus

ESA – ebasoodsamate piirkondade toetus
PKT – põllumajanduslik keskkonnatoetus
KSM – keskkonnasõbraliku majandamise toetus
MAHE – mahepõllumajandusliku tootmise toetus



Tootjalt ostetakse ühiskonna ootustele vastavat keskkonnateenust – kuid vaid 
neilt tootjatelt, kes järgivad olemasolevaid nõudeid ja häid tootmistavasid 
(nö kvalifitseerimistingimused, üldiselt “nõuetele vastavuse” nõuded).

PÕLLUMAJANDUSLIK KESKKONNATOETUS (PKT)

“Piits ja präänik” lähenemine– selle asemel, et kõik keskkonna 
säilimiseks-parandamiseks vajalikud nõuded sätestada 
õigusaktides kui tootja kohustus (piits), makstakse 
täiendavate keskkonnanõuete täitmise eest 
kompensatsiooni (präänik). S.t hüvitatakse täiendavate nõuete 
täimisest tulenev saamata jäänud tulu ja lisakulu.

PKT eesmärgid Eestis:
� soodustada keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite juurutamist

ja jätkuvat kasutamist;

� säilitada ja suurendada bioloogilistja maastikulist mitmekesisust;
� aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel  põllumajandustootjatel  

saada kohast tulu;

� suurendada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.



Hindamistulemusi kasutatakse:

�olemasolevate meetmete läbivaatamiseks ja 
täiendamiseks

� tulevaste meetmete paremaks kavandamiseks ja 
väljatöötamiseks

MAK 2007-2013 II telje meetmete (sh PKT)
hindamist koordineerib 

Põllumajandusuuringute Keskus
http://pmk.agri.ee/pkt

Meetmete rakendamise lahutamatuks osaks on seire ja 
hindamine, mis peavad näitama, kas meetmele seatud 

eesmärgid on saavutatud!



PKT hindamise mõjunäitajad 2004-2010
MULD
� Mulla orgaaniline aine (%) ja mullaviljakus (pH, K, P)
� Toiteelementide dünaamika
� Mulla-erosioon

VESI
� N-kasutus, N- bilanss, toitainetebilanss
� Pestitsiidide kasutuskoormus
� Veekvaliteedi pilootuuring

BD
� Linnud
� Kimalased
� Vihmaussid, mulla mikroobikooslus 
� Taimed

MAASTIK
� Maastiku struktuuri muutus punkt-, joon- ja 

pindelementides
� Talu ümbruse heakord

SOTSIAALMAJANDUS
� Ettevõtjatulu
� Mahedana müüdava mahetoodangu osa
� Keskkonnateadlikkus

+ KOMPLEKSUURING

Foto: Priit Penu



Põllumajanduslik keskkonnatoetus
MAK 2004-2006

Taotleja

Keskkonnasõbralik
tootmine (KST)

Mahepõllumajanduslik
tootmine (MAHE)

Kiviaedade rajamine,
taastamine ja
hooldamine

Kohalikku ohustatud
tõugu looma kasvatamine



MAK 2004-2006 KST nõuded:

� Keskkonnasõbraliku tootmise plaan:

– Väetusplaan (kuni 170 kg lämmastikku)

– Viljavaheldusplaan (sh 15% liblikõieliste 
kasvatamise nõue, keeld kasvatada samal 
põllul teravilja rohkem kui kolmel 
järjestikusel aastal ja sama teravilja 
rohkem kui kahel järjestikusel aastal)

� Mullaproovid

� Põllumajandusloomi peab suveperioodil 
kajatama väljas

� Koolitustel osalemine (kokku vähemalt 6+6 
tundi)

Kohustus võetakse 5 aastaks ning lisaks peab 
järgima ka üldisi keskkonnanõudeid

Foto: Arne Ader

Foto: Riho Marja

Foto: Eneli Viik



MAK 2004-2006 MAHE nõuded:

� KST toetuse nõuded

� Ettevõte peab olema tunnustatud vastavalt Eesti 
mahepõllumajanduse seadusele 

� Taotleja järgib  mahepõllumajandusliku 
taimekasvatuse ja loomakasvatuse nõudeid

� Koolitustel osalemine (kokku vähemalt 12+18 
tundi)

Kohustus võetakse 5 aastaks ning lisaks peab 
järgima ka üldisi keskkonnanõudeid



Põllumajanduslik keskkonnatoetus
MAK 2007-2013

KSM põhi- ja lisategevus
(2009)

Taotleja

Keskkonnasõbraliku
majandamise (KSM) põhitegevus

(2009)Mahepõllumajandus 
(2008)

Natura 2000 PLK 
majandamine (2007)

Kohalikud ohustatud 
tõud (2007)

Kohalikud sordid
(2009) 

PLK – poollooduslikud kooslused



MAK 2007-2013 KSM põhitegevuse nõuded:

� Baasnõuded (sh 6+6 tundi koolitusi)
� Väetusplaan
� Viljavaheldus- või külvikorraplaan:

– Kultuuride järgnevus
– Vähemalt 30% maast peab olema 1.nov-

31.märts talvise taimkatte all
� Kasvatama 15% sert. seemnega külvatud 

põllumajanduskultuure
� Mulla- ja sõnnikuproovid 
� 2-5 m laiune mitmeaastase taimestikuga 

rohumaa riba, kraav, kiviaed vm 
maastikuelement

� Pärandkultuuriobjekte ning muid väärtuslikke 
maastikuelemente ei tohi kohustusperioodi 
jooksul rikkuda ega hävitada

Kohustus võetakse 5 aastaks ning lisaks peab järgima ka nõuetele 
vastavuse nõudeid ning väetiste- ja taimekaitsevahendite kasutamise 
miinimumnõudeid

Foto: Arne Ader

Foto: Eneli Viik



MAK 2007-2013 KSM põhi- ja lisategevuse nõuded:

� Baasnõuded (sh 6+6 tundi koolitusi) 
� KSM põhitegevuse nõuded
� Vähemalt 15% liblikõieliste põllumajanduskultuuride või 

liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu kasvatamine
� Glüfosaatide kasutamise keeld kultuurtaime tärkamisest 

kuni saagi koristamiseni(põllu-, rühvel- ja 
köögiviljakultuuri puhul)

� Taimekasvuregulaatoreid võib kasutada üksnes talivilja 
kasvatamise korral

� Maad ei tohi hoida mustkesas
� Soovitused lämmastiku kasutamise osas

Kohustus võetakse 5 aastaks ning lisaks peab järgima 
ka nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste- ja 
taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid



MAK 2007-2013 MAHE nõuded:

� Baasnõuded (sh 12+12 tundi koolitusi)

� Ettevõte peab olema tunnustatud vastavalt Eesti 
mahepõllumajanduse seadusele 

� Taotleja järgib  mahepõllumajandusliku 
taimekasvatuse ja loomakasvatuse nõudeid

Kohustus võetakse 5 aastaks ning lisaks peab 
järgima ka nõuetele vastavuse nõudeid ning 
väetiste- ja taimekaitsevahendite 
miinimumnõudeid



383 702,27

1 457

KSML

454 507,9570 805,68106 072,63Pindala (ha)

1 986

KSMP+ 
KSML

5291 270Taotluste arv

KSMPMAHE

Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotles kokku 16 099 
tootjat kokku ~880 000 ha-le

MAHE, KSMP 
ja KSML 
taotlemine 

2010. a.

PRIA andmed 6. oktoober 2010 seisuga

MAHE ja KST 
määramised 

2007.a. 
taotlenutele

441 79766 870Määratud ühikud (ha)

5 1971 107Heakskiidetud taotluste arv

KSTMAHE

Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotles kokku 17 550 
tootjat kokku ~840 000 ha-le

PRIA 2008.a. augusti andmed



Probleemid keskkonda soosivate nõuete
sisseviimisega KSM määrusesse

2007.a. võeti tootjaorganisatsioonide 
ettepanekul meetmest välja rohumaaribade, 
glüfosaatide ja kasvuregulaatorite nõuded

Euroopa Komisjon ei kiitnud sellist meedet 
heaks – keskkonnatoetust makstakse ikkagi
täiendavate keskkonnanõuete täitmise eest



• On täheldatud põlluservade kadumist
– Põlluservade aluse pinna eest ei saanud 

varem PRIAst toetust
– Nüüd saavad KSM tootjad teatud nõuete 

täitmisel ka põlluservadele toetust taotleda
• Põlluservi Eestis vähe uuritud 

– Euroopa uuringud on viidanud
majanduslikule kasule

– TÜ taimestiku uuringud
– EMÜ putukate uuringud

• Algul oli plaan rohumaa ribad rajada 30 
ha suuremate põldude vahele

• Tegemisel:
– PM on sõlminud EMÜga lepingu rohumaa 

ribadega seotud uuringuteks (sh 
seemnesegud, taimestik, kasulikud 
putukad)

– PMK-l kavas põlluservade taimestikku 
uuridaFoto: Eneli Viik

Foto: Eneli Viik

Põlluservad



Pestitsiidide kasutamise mõju kimalaste 
arvukusele (2006-2008) PKT kimalaste seire põhjal

Põlluraamatu andmeid 
analüüsides selgus, et 
kimalaste arvukus oli 
oluliselt madalam neil 
loendusaladel, mille kõrval 
olevatel põldudel pestitsiide 
kasutati
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F(1;195) = 5,7136; p = 0,0178

Foto: Arne Ader

Foto: Riho Marja



Pestitsiidide kasutamine

Kimalaseseire valimis olnud tootjate põlluraamatu andmeid 
analüüsides selgus, et KST tootjad kasutavad rohkem 
pestitsiide kui ÜPT tootjad

Pestitisiidide kasutamine seires osalevates KST ja 
ÜPT ettevõtetes kimalaseseire transektide lähedal 
asuvatel põldudel 2006-2008.a. 

KST ja ÜPT ettevõtetes kasutatatud erinevate 
pestitisiidipreparaatide hulk kimalaseseire transekti
kõrval paiknevatel põldudel 2006-2008.a. Numbrid 
tulpadel tähistavad ettevõtete arvu.



Kas keskkonnameetmed on elurikkusele 
juba positiivselt mõjunud? 

Foto: Arne Ader



66 seireettevõtet kolmes piirkonnas,
igas 22 seireettevõtet:

� 10 MAHE
� 6 KST
� 6 ÜPT

BD seirealad 2006-2008/2009



Kimalaste arvukus, 2006-2008

Kimalaste liikide arv, 2006-2008

Kimalaste Shannon’i mitmekesisuse indeks, 2006-2008

Näitaja p Mõju

Õite tihedus 0,000 +

Piirkond 0,004 +

Toetustüüp 0,458 -

Näitaja p Mõju

Õite tihedus 0,000 +

Piirkond 0,036 +

Toetustüüp 0,210 -

Näitaja p Mõju

Õite tihedus 0,009 +

Piirkond 0,000 +

Toetustüüp 0,003 +

�Oluline õite tiheduse mõju
�Kimalaste arvukus oli oluliselt kõrgem 
Lõuna-Eestis

� Oluline õite tiheduse mõju
�Kimalaste liikide arv oli oluliselt kõrgem 
Lõuna-Eestis

� Oluline õite tiheduse mõju
�Kimalaste mitmekesisuse indeks oli 
Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui Lääne-
Eestis

�Olulist toetustüübi mõju ei leitud

�Olulist toetustüübi mõju ei leitud

�Kimalaste mitmekesisuse indeks oli 
MAHE ja KST ettevõtetes oluliselt kõrgem 
kui ÜPT ettevõtetes
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MAHE KST ÜPT

Kimalaste Shannoni mitmekesisuse 
indeks oli MAHE ja KST ettevõtetes 
oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes

Kimalaste Shannon’i mitmekesisuse indeks, 2006-2008

Foto: Cees Witkamp



Linnustiku näitajate muutused BTO (British Trust of Ornithology) klassifikatsiooni järgi: 
� järsk langus/tõus: >50% populatsioonist on kahanenud/tõusnud; 
� mõõdukas langus/tõus: 25–50% populatsioonist on kahanenud/tõusnud; 
� väike langus/tõus: 10–25% populatsioonist on kahanenud/tõusnud; 
� stabiilne/kõikuv seisund, kus üleüldine muutus on <10%.

Linnunäitajate muutused, 2006-2009

82,8

82,8

88,4

88,7

88,7



MAHE ja KST/KSM toetuste poolt elurikkusele 
avaldatava mõju väljaselgitamise teevad keeruliseks:

� muud elurikkusele mõju avaldavad tegurid (nt 
maastikuelemendid, erinevate elupaikade ja toiduressursi 
olemasolu, tootja suhtumine) 

� piirkondlikud eripärad (sh tootmise intensiivsus)
� ettevõtete suur varieeruvus toetustüübi siseselt
� nõuded ei ole piisavad olulise mõju ilmnemiseks

• Eestis rakendatakse nö ‘broad and shallow’ skeemi –
ettepanekud tõhusate nõuete ja spetsiifilisemate meetmete 
kohta on igati oodatud(meetmeid töötab välja 
Põllumajandusministeerium)

• Meetmete väljatöötamisel vaja arvestada erinevate osapooltega 
(põllumajandustootjad, keskkonnainimesed, ametnikud)

� toetuse poolt põhjustatud mõju avaldumise aeg 
� finantsvahendite piiratus 



Kokkuvõtteks:
•Selleks, et põllumajandusmaastiku elurikkust säilitada, 
on vaja kaitsemeetmed tarvitusele võtta just 
põllumajandusmaal
•Põllumajandusmaastiku elurikkus toob kasu ka 
tootjale endale
•Eestis on PKT keskkonnanõuded pigem leebed –
suunatud olemasoleva säilitamisele

Edaspidiseks:
•Vaja olemasolevaid seoseid põhjalikumalt välja 
selgitada (nt põlluservade puhul), et meetmeid 
elurikkuse osas efektiivsemaks muuta
•Kuna elurikkuse seire tulemused näitavad 
piirkondlikke erinevusi, on tulevikus vaja ehk välja 
töötada piirkondlikud meetmed



Foto: Arne Ader

Aitäh!

http://pmk.agri.ee/pkt

Foto: Arne Ader


