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KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED
Peamised lühendid:
CMEF

ühine seire- ja hindamise raamistik (inglise keeles Common Monitoring and
Evaluation Framework)

EEA

Euroopa Keskkonnaagentuur (inglise keeles European Environment Agency)

EELIS

Eesti Looduse Infosüsteem (Keskkonnaregister)

ETAK

Eesti Topograafiline Andmekogu

IDW

interpoleerimise algoritm (inglise keeles Inverse Distance Weighting)

IEEP

Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut (inglise keeles Institute for European
Environmental Policy)

KA

Keskkonnaamet

KAUR

Keskkonnaagentuur (varasem Keskkonnateabe Keskus)

KKM

Keskkonnaministeerium

KLV

kõrge loodusväärtus

KR

Keskkonnaregister

LIDAR

laserskaneerimine (inglise keeles Light Detection And Ranging)

LR

looduslik rohumaa

LÜ

loomühik

MAK

maaelu arengukava

PMK

Põllumajandusuuringute Keskus

PKT

põllumajanduslik keskkonnatoetus

PKÜ

Pärandkoosluste Kaitse Ühing

PLK

poollooduslik kooslus

PRIA

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

PR

pikaajaline kultuurrohumaa

UTM

Eesti haudelindude levikuatlase ruudustik (inglise keeles Universal Transverse
Mercator)

ÜPT

ühtne pindalatoetus
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Peamised mõisted antud töö kontekstis:
IBA

rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega linnualad EELIS-e
andmetel (inglise keeles Important Bird Areas)

ETAK põllumajandusmaa

ETAK-i haritavate alade andmed + rohumaade andmed + PLK-de
tervikkiht, millest on ülekatted eemaldatud

PBA

tähtsad liblikaalad (inglise keeles Prime Butterfly Areas)

Põllumaa

külvikorras olev haritav maa ja lühiajaline alla 5-aastane rohumaa
(PRIA põllumajandustoetuste registri andmed)

Põllumajandusmaa

PRIA põllumassiivide tervikkiht + PLK-de tervikkiht, millest on
ülekatted eemaldatud

Püsirohumaa

rohumaa, mis ei ole põllumajandusliku majapidamise
külvikorraga hõlmatud viie aasta jooksul või kauem (PRIA
toetusregistri andmed PR ja LR)

PLK-de tervikkiht

liidetuna EELIS, KA ja PKÜ poollooduslike koosluste
ruumiandmestik, millest on ülekatted eemaldatud

PRIA põllumassiivide
tervikkiht

kõikide deklareeritud põllumassiivide maksimaalsed piirid 2005.
aasta lõpu seisuga, mida jooksvalt muudetakse dokumenteeritud
tõestusmaterjali alusel

PRIA põllumajandustoetuste alune
põllumassiivide kiht

aktiivses kasutuses olevad põllumassiivid, mis on väljavõtte
tegemise aastal pindalatoetustega kaetud

Karjatamiskoormus

loomühik/rohumaa hektarile – väljendab karjatamise/rohumaade
kasutamise intensiivsust

KLV indikaator

KLV põllumajandusalade määratlemiseks kasutatav näitaja

KLV indikaatorite grupp

KLV põllumajandusalade määratlemiseks kasutatavate sarnast
tüüpi näitajate kogum (antud töös kasutusel 4 gruppi: maakasutuse
ja tootmise intensiivsust iseloomustavad näitajad,
looduskaitselised näitajad ja maastiku mosaiiksusega seotud
näitajad)

KLV pilootala/testala

maakond, mille andmete baasil töötati välja KLV
põllumajandusalade määramise metoodika (antud töös
Jõgevamaa), testaladena kasutati rannavööndisse jäävaid ruute ja
juhusliku valikuga ruute sisemaal
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KLV põllumajandus

madala maakasutuse ja põllumajandustootmise intensiivsusega,
looduskaitselisi väärtusi ja maastiku mosaiiksust toetav
põllumajandus (hõlmab nii alasid kui ka seotud
põllumajandustegevusi)

KLV põllumajandusala

antud töö tulemusel määratletud ala (koos tugistruktuuriga), millel
rakendatakse KLV põllumajandust

KLV töögrupp

PMK poolt kõrge loodusväärtusega põllumajanduse
määratlemiseks loodud ekspertgrupp

KLV ruudustik

kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade määratlemiseks
kasutatav üle-eestiline 1×1 km ruudustik, mis põhineb Euroopa
Keskkonnaagentuuri poolt kõikidele liikmesriikidele genereeritud
1×1 km kaardiruudustikul

KLV ruut

1×1 km ruut KLV ruudustikus

Loomkoormus

loomühik/põllumajandusmaa hektarile – väljendab kaudselt
tootmisintensiivsust (karjatamine, muu söödatootmine) sh
laotatava sõnniku toiteelementide koormust hektarile

Loomühikud

veeseaduses sätestatud piirväärtuste alusel arvutatud loomühikud
PRIA põllumajandusloomade registri (veised, lambad, kitsed)
andmetel

Lühiajaline rohumaa

külvikorras olev alla 5-aastane rohumaa

UTM ruut

Eesti haudelindude levikuatlase 5×5 km ruudustik Eesti
Ornitoloogiaühingu andmetel

Toetusalune
põllumajandusmaa

Ühtse põllumajanduspoliitika raames toetatav põllumajandusmaa
PRIA põllumajandustoetuste registri andmetel
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EESSÕNA
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) omab Eestis maaelu arengukavade seire ja hindamise
kogemust põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) meetme osas alates 2004. aastast.
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2004-2006 perioodi PKT meetme hindamiseks töötati PMK
eestvedamisel välja spetsiaalne seire- ja hindamisesüsteem, mis on suures ulatuses hindamise
aluseks ka järgmistele MAK perioodidele. Alates 2007. aastast laiendati seire- ja
hindamistegevust kõigile 2. telje (keskkonna ja paikkonna säilitamine) meetmetele ja PMK oli
MAK 2007-2013 perioodi 2. telje meetmete püsihindaja. MAK 2014-2020 perioodil on PMK
MAK keskkonnamõjuga meetmete püsihindaja (eelkõige ökosüsteemidega seotud MAK 4.
prioriteet ja kliimamuutustega seotud 5. prioriteet).
Üheks oluliseks MAK 2007-2013 2. teljega seotud kontekst- ja mõjuindikaatoriks on seisund ja
muutused kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajanduses ning eelkõige MAK toetustest
tingitud muutused seotud KLV põllumajandusalades. Ka MAK 2014-2020 oluline
hindamisteema on KLV põllumajandusmaa määratlemisega seotud tegevused. Kuna antud
indikaatori osas puuduvad paljudel riikidel (sh Eestil) nö sobilikud alusandmed ja/või ei ole
kasutuses olev määratlus piisav tegeliku olukorra peegeldamiseks (eelkõige toetuse mõju
väljatoomisel), otsustati PMK eestvedamisel 2009. aastal luua spetsiaalne KLV põllumajanduse
töögrupp. Töögrupi ülesandeks oli analüüsida põllumajandusmaade loodusväärtuste
klassifitseerimise võimalusi Eestis ning välja töötada pilootala näitel (Jõgeva maakond) Eesti
konteksti sobiv kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade määratlemise metoodika, mille
tulemused on koondatud käesolevasse aruandesse.
Metoodika aruanne koosneb 7 peatükist ja lisadest. Aruande esimeses peatükis antakse ülevaade
EL tasandil KLV põllumajandusalade määratlemise üldprintsiipidest ning selle määratluse
muutmise ja Eestile kohandamise vajadusest. Metoodika teises ja kolmandas peatükis
kirjeldatakse Eesti KLV põllumajanduse loodava määratluse teoreetilisi lähtealuseid ning
iseloomustatakse kasutatud indikaatoreid indikaatorigruppide ning andmeallikate kaupa. Töö
neljandas peatükis on indikaatorite kaupa välja toodud pilootala (Jõgevamaa) ja üle-eestilised
tulemused. Aruande viiendas ja kuuendas peatükis käsitletakse lähemalt nii pilootala kui ka üleeestiliste tulemuste analüüsimise, esitlemise ja tõlgendamise võimalusi. Metoodika viimases,
seitsmendas peatükis, kajastatakse väljatöötatud metoodika võimalikke kasutamisvaldkondi
laiemalt.
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SISSEJUHATUS
Kõrge loodusväärtusega põllumajanduse (KLV põllumajandus; inglise keeles High Nature Value
Farming, lühend HNV) mõiste kerkis esmakordselt esile 1990-ndate aastate alguses, kui mitmed
autorid viitasid looduslike väärtuste ja põllumajandus-tegevuse vahelistele seostele. Seoste
analüüsimisel jõuti järeldusele, et elurikkuse säilimine suurtel põllumajandusaladel sõltub
eelkõige madala intensiivsusega põllumajandustegevuse jätkumisest neil aladel. Kõrget
loodusväärtust toetav ekstensiivne põllumajandustegevus aitab hoida ja säilitada keskkonna
elurikkust ja mitmekesisust.
Üks peamisi põhjuseid kõrge loodusväärtusega põllumajandusaladele tähelepanu pööramiseks on
asjaolu, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ei ole kogu Euroopas suudetud vaatamata
senistele tegevustele märkimisväärselt pidurdada. Hinnanguliselt sõltub 50% Euroopa liikidest
(sh paljud endeemsed ja ohustatud liigid) põllumajandustegevustest, mistõttu on Euroopa
Komisjon just viimase kümnendi jooksul esile toonud KLV põllumajanduse toetamise vajaduse
läbi erinevate poliitiliste instrumentide (põllumajandus- ja keskkonnapoliitika toetused,
nõuandeteenus jmt). Ühiste juhiste koostamine ja sobivate nõuannete andmine
toetusmehhanismide väljatöötamiseks kõikidele liikmesriikidele on olnud väga keeruline, kuna
põllumajandustegevusest sõltuvad loodusväärtused varieeruvad riigiti oluliselt nii oma
tüpoloogialt kui ka ulatuselt. Viimast kinnitab ka 2012. aastal valminud ülevaade KLV
põllumajanduse hetkeolukorrast ja perspektiividest 35 Euroopa riigis (Oppermann, 2012).
Madala intensiivsusega põllumajandusel on suur roll Euroopa tähtsusega liikide ja elupaikade
säilitamisel, kuna Natura 2000 alade, loodusparkide ning looduskaitsealade moodustamine
suudab vajalike kultuurmaastike säilimist tagada vaid suhteliselt väikesel territooriumil. Seetõttu
on ekstensiivne põllumajandustegevus eriti tähtis nö tavaliikide seisukohast, kelle elupaigad ja
seetõttu ka kaitsekorraldus jääb kaitsealadest välja-poole. Tänapäeval majandatakse otseselt
looduskaitselistel eesmärkidel väga väikest osa põllumajandusmaast, seetõttu on
tootmiseesmärkidest lähtuvate majandamisviiside positiivne mõju faunale ja floorale juhuslik.
Kuna on ebatõenäoline, et suurt osa maapiirkondadest tulevikus ainult looduskaitselistel
eesmärkidel majandatakse, on väga paljude liikide jaoks ekstensiivne majandamine ellujäämise
eeltingimuseks (Koorberg, 2009).
Kõrge loodusväärtusega põllumajanduse puhul on tegemist nö üldmõistega, mis käsitleb endas
nii konkreetseid väärtuslikke alasid kui ka neid väärtusi säilitavaid majandustegevusi. Euroopa
Liidu (EL) tasandil kasutatakse KLV põllumajanduse iseloomustamisel erinevaid mõisteid
(eelkõige KLV põllumajandusmaa ja KLV põllumajandussüsteemi), mistõttu on oluline neid
siinkohal Eesti konteksti arvesse võttes selgitada.
KLV põllumajandusmaa

Kõige enam levinud definitsiooni kohaselt (Andersen, 2003) moodustavad KLV
põllumajandusmaa need alad Euroopas, kus põllumajandustegevus on domineerivaks
maakasutuseks ja kus põllumajandustegevus toetab või on seotud kas kõrge liigi- ja
elupaigarikkusega või leidub neil aladel Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku
kaitseväärtusega liike. Antud definitsiooni järgi eristatakse kolme KLV põllumajandusmaa
põhitüüpi:
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Tüüp 1:

põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus;

Tüüp 2:

põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus
maastikuline mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus);

Tüüp 3:

põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste liikide
populatsiooni.

ja

suur

Poollooduslikud kooslused on eraldi tüübina välja toodud, kuna üldjuhul on need kooslused väga
liigirikkad (kaitseväärtus on väga selgelt äratuntav) ning nende püsimajäämise eeltingimuseks on
jätkuv põllumajanduslik majandamine. Teise tüübi väljatoomise põhjuseks on asjaolu, et
maakasutuse ja taimestiku suur varieeruvus ning põllumajandussisendite madal kasutus on
omakorda seotud suhteliselt suure liigirikkusega. Sellistel aladel majandatavad elupaigad ei
pruugi klassifitseeruda poollooduslikena, vaid oluline on ekstensiivne majandamisviis.
Kolmandat tüüpi KLV alad on määratletud põhjusega, et ka intensiivsem põllumajandus võib
lokaalselt toetada suurt hulka kaitseväärtusega liike, nagu näiteks talvituvaid või rändel olevaid
linde. Siia hulka kuuluvad Natura ja tähtsate linnualade (IBA-alad) põllud ja rohumaad.
Kõik kolm tüüpi ei ole praktikas selgelt piiritletud ja võivad üksteisega kattuda - poollooduslikud
kooslused on olulised ka paljudele haruldastele liikidele ja võivad kvalifitseeruda ka kolmanda
KLV põllumajandusmaa tüübina. Sama kehtib ka mosaiiksete põllumajandusmaastike kohta, mis
võivad osaliselt olla poollooduslikud ning seega klassifitseeruda esimese tüübina. Kõikide
tüüpide ühisnäitajaks on nende alade suur tähtsus Euroopa tasandil elurikkuse säilitajana ja
suurendajana (Paracchini M.L., 2008).
Looduskaitsedirektiivide rakendamise tulemusena on antud määratluse järgi enamikel riikidel
olemas indikatiivne informatsioon poollooduslike kooslustega seotud KLV põllumajandusmaa
kohta (KLV põllumajandusmaa tüüp 1), mingil määral on olemas ka info Natura 2000 ja tähtsate
linnualadega seotud põllumajandusmaade kohta (KLV põllumajandusmaa tüüp 3), kuid
praktiliselt täiesti puudub informatsioon mosaiikse maastikuga seotud KLV põllumajandusmaa
(KLV põllumajandusmaa tüüp 2) ulatuse kohta. Kuna antud tüüp on eelkõige seotud nö
tavapõllumajandusega ja suures osas mittekaitsealuste liikidega (teatud osas võib loomulikult
kattuvus olla poollooduslike kooslustega ning kaitsetähtsusega liikide elupaikadega), ei ole
riikidel olnud sundust neid alasid konkreetselt uurida (ehk määratleda mitmekesise maastiku
mõiste) ja nende ulatust määratleda.
Lisaks Anderseni määratlusele on Euroopa Komisjoni initsiatiivil (eelkõige põllumajanduse ja
maaeluarengu peadirektoraadi tellimusel) tehtud edasisi analüüse KLV põllumajanduse
kontseptsiooni praktikasse rakendamise osas ning antud soovitusi KLV põllumajanduse (sh nii
alade kui ka majandamisviiside) täpsemaks määratlemiseks ja iseloomustamiseks (sh muutuste
hindamiseks). Ühe peamise analüüsi kohaselt (Beaufoy G. C., 2009) tuleks KLV põllumajanduse
iseloomustamisel aluseks võtta kolme põhitüüpi näitajaid, mis on seotud:
•
•
•

maakasutuse ja tootmise madala intensiivsusega;
poolloodusliku taimestiku/maastikuelementide olemasoluga;
mosaiikse maastiku olemasoluga.

KLV põllumajandusmaa määratlemisel on väga oluline arvestada ka põllumajandusmaad
ümbritsevat nö tugistruktuuri, sest paljud põllumajandusmaal olevad väärtused on seotud just
nendega (nt pesitsevad paljud põllulinnud puistus ja käivad põllul toitumas). Kuna vahelduv
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mitmekesine maastik ja Eesti geograafiline asend on aluseks siinsele elupaikade suurele
mitmekesisusele ning kõrgele loodusväärtusele, on antud lähenemise kaudu võimalik rõhutada ja
analüüsida elurikkust ja loodusväärtusi toetava mitmekesise maastiku osatähtsust.
Beaufoy ja Cooper´i poolt 2009. aastal väljapakutud lähenemine tundub kõige paremini
peegeldavat KLV põllumajanduse olemust, mistõttu on käesolevas metoodikas just nende
põhitüüpi näitajate kaudu Eesti KLV põllumajandusalade määratlemisele lähenetud.
KLV põllumajandussüsteem

Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudi (IEEP, inglise keeles Institute for European
Environmental Policy) poolt koostatud uuringus (Cooper, 2007) kirjeldatakse kõrge
loodusväärtusega põllumajandust kui madala tootmisintensiivsusega, mitmekesise struktuuriga ja
väikese sisendiga süsteemi. Kõrge loodusväärtusega põllumajandus-süsteeme iseloomustatakse
kui põllumajanduslike tegevuste kompleksi, mis tagab piirkonna loodusväärtuste säilimise ja/või
aitab kaasa nende väärtuste kasvamisele.
Eesti kontekstis on väga keeruline eristada terviklikke piirkondi, millel on võrreldes muude riigi
piirkondadega väga eripärane ja mõõdetavalt teistsugune põllumajanduslike tegevuste või
tootmisviiside kompleksne süsteem. Äärmisel juhul võiks sellise KLV põllumajandussüsteemi
alla liigitada lammaste (hilisemal ajal ka veiste ja hobuste) pidamise/karjatamise asustamata
väikesaartel ja laidudel ja/või ka väga hõreda inimasustusega piirkondades Mandri-Eestis.
Kuna Eestile on suuresti iseloomulik põllumajandustegevus mosaiikses maastikus, kus ühe tootja
valduses võivad olla nii rohkema kui ka vähema intensiivsusega majandatavad alad (sh
poollooduslikud kooslused, kaitsealadel asuvad põllumajandus-maad jm), siis ei saa KLV
põllumajanduse
puhul
rääkida
ühtsetest
ja
terviklikest
(tootmisüksuseülestest)
majandamissüsteemidest, vaid looduskaitselisi väärtusi (sh elurikkust) ja maastiku mosaiiksust
toetavatest madala maakasutuse- ja põllumajandus-tootmise intensiivsusega seotud
majandamisvõtetest.
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KLV PÕLLUMAJANDUSALADE MÄÄRATLEMINE EESTIS –
HETKEOLUKORD JA MUUTMISE VAJADUS
1.1.

SENINE KLV PÕLLUMAJANDUSALADE MÄÄRATLEMINE

1.1.1. KESKKONNAPOLIITIKAST TULENEV KLV PÕLLUMAJANDUSE MÄÄRATLEMINE

Euroopa keskkonnapoliitikas määratleti KLV põllumajanduse kohustused esmakordselt 1998.
aastal üleeuroopalises bioloogilise mitmekesisuse ja maastike strateegias, mis sisaldas
konkreetset eesmärki „soodustada ja toetada madala intensiivsusega põllumajandussüsteeme“.
2003. aastal Kiievis toimunud Euroopa keskkonnaministrite tippkohtumisel deklareerisid riigid
ühiselt vajadust 2006. aastaks määratleda KLV põllumajandusalad ning 2008. aastaks kasutusele
võtta nende alade säilimiseks vajalikud kaitsemeetmed (UNEP, 2003). EL 2006. a säästva arengu
strateegia kohaselt pidid kõik riigid panustama 2010. aastaks ka elurikkuse vähenemise
pidurdamisse, kusjuures põllumajandusmaade elurikkuse säilitamine märgiti selle juures
võtmerolliga. Eesmärki 2010. aastaks ei saavutatud, mistõttu on „pikendatud“ tähtaega 2020.
aastaks (oluline on siinkohal lisada, et konkreetset terminit „kõrge loodusväärtusega
põllumajandus“ säästva arengu strateegia ega ka elurikkuse strateegia 2020 enam ei sisalda).
KLV põllumajandusmaade säilitamine on eesmärgiks seatud ka mitmetes teistes üleeuroopalistes
kokkulepetes – Berni konventsioonis, Euroopa maastike konventsioonis ning EL tasemel linnuja loodusdirektiivides.
KLV põllumajandusmaade defineerimisega alustas Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA), kes
peamiselt perioodil 2004-2008 kaardistas üleeuroopaliselt KLV põllumajanduspiirkondade
leviku (viimane uuendus 2012. a), võttes aluseks CORINE maakatte andmed, linnu- ja
liblikapopulatsioonide suundumused, Natura 2000 andmed ja teatavad riiklikud andmed,
sealhulgas rohumaade inventuurid.
Eesti
andmete
osas
oli
vastutavaks
asutuseks
andmete
edastamisel
Eesti
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus (praegu KAUR). EEA kasutas KLV kaardi
koostamisel esmase infoallikana CORINE maakattetüüpide klassifikatsiooni (CLC), mille baasil
ekspertarvamusele tuginedes määratleti ning valiti välja need maakattetüübid, mis kõige enam on
seostatavad KLV põllumajandusmaaga. Lisaks CORINE andmetele kasutati Eesti KLV kaardi
koostamisel Natura 2000, tähtsate linnualade (IBA) ning liblikaliikide (PBA) paiknemise
andmestikku. Peale esialgse kaardi valmimist täpsustati Eesti KLV kaardikihti ka
Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poolt koordineeritava poollooduslike koosluste andmebaasi
infoga. Natura 2000, IBA ja liblikaliikide andmekihid on lisatud eraldi CLC infost, mis
võimaldas säilitada esialgset 100 m resolutsiooni.
Koondades Natura 2000, IBA ja PBA kaardikihid üheks kihiks modelleeriti interpoleerimise teel
2008. aastal versioon Euroopa KLV põllumajandusmaade tõenäolise paiknemise kaardist, antud
versiooni uuendati 2012. aastal (aluseks võeti uuendatud CORINE 2006 ja Natura 2000
andmestik 2010. a seisuga). EEA üle-euroopalise KLV kaardiga seotud riikide lõpptulemus on
toodud lisas 1.
Antud uuringu kohaselt on KLV põllumajandusmaadena Eestis määratletud enam kui 530 000
hektarit, mis väidetavalt moodustab enam kui 33% kogu Eesti põllumajandusmaast. Riigi
põllumajandusmaaks on siinkohal loetud CORINE maakatte klassifikatsioonist lähtuvalt
põllumajandusmaa klassid ning KLV põllumajandusmaana määratletud pinnad. Kaheldav on
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siinjuures aga Eesti KLV põllumajandusmaana määratletud alade tegelik ruumiline
kokkulangemine kasutuses oleva põllumajandusmaaga (sh nii Eurostat´i kui ka PRIA
põllumassiivide registri andmetega). Kogu EEA poolt Eesti põllumajandusmaa pindalana
esitletud number (~1,6 miljonit hektarit) erineb suuresti Eesti peamistes andmeallikates
põllumajandusmaana kajastatud numbritest, ka kõige laiema jaotuse järgi (Eesti topograafiline
andmekogu - ETAK) on põllumajandusmaana Eestis määratletud ligikaudu vaid 1,3 miljonit
hektarit.
EEA varasemat (2008. a versiooni kohast) Eesti kohta koostatud KLV andmekihti PRIA
põllumassiivide kihiga lõigates saadi 2009. aastal kattuvaks pinnaks vaid 170 698 hektarit, ehk
vaid ~15% tol hetkel EL tasandil määratletud Eesti KLV põllumajandusmaast asus tegelikult EL
põllumajanduslike pindalatoetuste õiguslikul maal. 2008. aastal toetatava põllumajandusmaaga
võrreldes oli kokkulangevus 12% ning tegelikkuses oli see veelgi väiksem, kuna toetatava
põllumajandusmaana arvestati kaardianalüüsi kõik põllumassiivid täispindalaga ehk põlde
polnud võimalik eristada (Koorberg, 2009).
Suurimaks puuduseks EEA KLV kaardi puhul on andmete täpsusklass (väikseim kaardistatav
üksus CLC klasside puhul on 25 ha) ning see, et pole võimalik hinnata maakatte tegelikku
sõltuvust põllumajandustegevusest, CORINE-põhine maakatte jaotus ei erista elupaiga
kvaliteedimuutusi aastate jooksul ning teadmata on ka tegelik maade kasutus ja kasutuse
intensiivsus (paljud alad on tegelikkuses üldse majandamata). Arvesse ei ole võetud
niitude/rohumaade majandamist, mistõttu võib alade osas tegemist olla ülepakutud hinnangutega.
Maakattetüüpide ning nende loodusväärtuse vaheline seos on ka väga nõrk, kuna liigirikkust
ning maakasutuse intensiivsust pole võimalik hinnata ei maakattetüübi siseselt ega paljudel
juhtudel ka tüüpide vahel.
EEA on sellist „kaardistamisülesannet“ põhjendanud eelkõige üldiste keskkonnatrende
puudutavate analüüside vajadusega, mistõttu on ka rõhutatud, et tulemus ei sobi riiklike ja
regionaalsete poliitikate tõhususe hindamiseks.
Kuna EEA-poolse KLV kaardi koostamise perioodil puudus ja/või oli ebaselge tulemuse kasutus
riiklikul tasandil, siis teadaolevalt ei ole Keskkonnaministeerium ka Eesti tulemusi lähemalt
analüüsinud ega praktikas esitatud tulemusi kasutanud.
1.1.2. PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA JA KLV PÕLLUMAJANDUSE MÄÄRATLEMINE

MAK 2007-2013 perioodi alguses olid liikmesriigid kohustatud hindama oma riigi KLV
põllumajandusmaade ulatust (deklareerima KLV põllumajandusmaa hektarite arvu). Kuna
puudus selge määratlus, milline ikkagi on riigi KLV põllumajandusmaa, viidati paljudel juhtudel
EEA uuringute raames analüüsitud KLV kaardiandmestikule (ehk esitati CORINE-põhine KLV
põllumajandusmaa kogupindala).
Vaatamata sellele, et EEA ei koostanud liikmesriikide KLV põllumajandusalade kaarte selleks,
et nende põhjal oleks võimalik maksta põllumajandustoetusi, kasutasid mitmed liikmesriigid
koostatud kaarte ning nendega kaasnevat KLV põllumajanduse määratlust ka oma maaelu
arengukava koostamisel.
Kuna EEA-poolne KLV alade kaardistus ei olnud piisava täpsusega riigi tasandil rakendamiseks
ning ka seetõttu, et MAK 2007-2013 ettevalmistamise faasis puudus andmestik KLV
põllumajandusmaade täpsemaks määratlemiseks riigi tasandil, siis andis Euroopa Komisjon
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uutele liikmesriikidele soovituse/võimaluse keskenduda MAK kontekstis KLV
põllumajandusalade puhul KLV põllumajandusmaa tüüpide määratlusele. Vastavalt sellele
soovitusele esitas Eesti MAK 2007-2013 programmi alguses andmed KLV põllumajandusmaa
baasindikaatori osas poollooduslike koosluste kohta (KLV tüüp 1 - põllumajandusmaa, millel on
kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus). Antud indikaatori puhul oli esialgsesse esitatud
andmestikku arvestatud nii Natura 2000 kui ka väljaspool võrgustikku olevad PLK alad
(ligikaudse kogupindalaga 100 000 ha). MAK rakendamise hilisemas faasis antud defineeringut
Keskkonnaministeeriumi soovitusel aga muudeti ning andmed esitati vaid Natura 2000 aladel
asuvate poollooduslikke koosluste kohta. MAK 2007-2013 KLV põllumajanduse
baasindikaatorina kinnitati 2009. a Natura 2000 võrgustikus olevate PLK-de pindala (74 330 ha).
Lisaks kohustusele määratleda ja säilitada KLV põllumajandus tuleb EL liikmesriikidel vastavalt
MAK 2007-2013 ühisele seire ja hindamise raamistikule (Common Monitoring and Evaluation
Framework - CMEF) ja MAK 2014-2020 ühisele seire ja hindamise süsteemile KLV
põllumajandust ka seirata MAK meetmete mõjude hindamiseks ehk analüüsida KLV alade
ulatust ja selle kvaliteeti.
Arvestades, et MAK 2007-2013 raames arvestati KLV aladeks MAK kontekstis Natura 2000
aladel asuvad PLK-d, on mõjude osas olnud võimalik hinnata vaid muutusi alade ulatuses (PLK
hooldamise toetuse või teiste pindalatoetuste all olev pind).
MAK poollooduslike koosluste hooldamise toetuse eesmärk on tagada Natura 2000 aladel
asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund, mille hindamise kohustus lasub
Keskkonnaministeeriumil. PLK-de seisundit jälgitakse eelkõige elupaikadega seotud liikide
seisundi muutuste kaudu. Samas on koosluste seisundi muutuste kohta siiski keeruline ühest
hinnangut anda ning seniste liikide seisundi tulemuste laiendamine kõigile kooslustele ei pruugi
peegeldada tegelikku olukorda, eriti põhjusel, et paljud liikide seisundiseiresse kaasatud alad ei
pruugi olla MAK PLK hooldamise toetust saanud alad. Seetõttu on keeruline ka toimunud
muutuste sidumine üks-üheselt toetuse mõjust (ja toetusega seotud hooldusnõuetest) tingitud
teguritega.
MAK PLK meetme hooldusnõuded peaksid aitama tagada PLK-le iseloomulikku struktuuri ja
funktsiooni ning liikidele soodsaid tingimusi. Samas puudub täpne teave, mil määral meetme
tegevused tagavad elupaikade seisundi säilimise - kas tegevused toovad kaasa elupaiga
paranemise või hoiavad olemasolevat seisundit või nõuded ei ole piisavad ning elupaigad hoopis
degradeeruvad.
MAK 2007-2013 rakendamise raames ei viidud läbi spetsiaalseid uuringuid/seiret toetusaluste
PLK-de seisundi muutuste kohta kuid kuna MAK 2014-2020 perioodis PLK hooldustoetus
jätkub, on soovitatav välja töötada ka toetuse jaoks sobiv seiresüsteem ühildades seda võimalusel
riikliku keskkonnaseirega.
1.1.3. KLV PÕLLUMAJANDUSMAADE MÄÄRATLEMISE VAJADUS

Tuginedes 2009. aastal läbi viidud KLV põllumajanduse situatsioonianalüüsile ning vajadusele
analüüsida ning määratleda põllumajandusmaadega seotud loodusväärtusi täpsemalt, leiti, et
Eestis peaks olema KLV põllumajandus selgemalt ning detailsemalt määratletud ning
määratlemisse peaks olema kaasatud laiapõhjalisem ekspertide-spetsialistide grupp.
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Euroopa elurikkuse säilitamise eesmärke ei ole võimalik täita ainult konkreetsete elupaikade või
liikide kaitsmise läbi või näiteks konkreetse majandamisega määratletud alade kaudu (nt Natura
2000 alad). MAK 2007-2013 raames pöörati küll tähelepanu Natura 2000 alal asuvatele
poollooduslikele kooslustele, kuid ka Natura 2000 võrgustikust väljaspool on olulisi kõrge
loodusväärtusega põllumajandusalasid, sh poollooduslikke kooslusi ja kaitsealuste liikide
elupaiku. Ka „tavalise“ (laialtlevinud liikidega seotud) põllumajandusmaa elurikkus väärib
rohkem tähelepanu – eelkõige juba seetõttu, et nii mõnegi liigi arvukus ja ka mitmekesisus
näitavad langustrendi. Mõistlik on siinjuures „õppida teiste vigadest“ ehk ennetada
tavapõlluliikide ohustatud staatusesse sattumist, sest lihtsam ja odavam on seda vältida kui
hiljem üritada elurikkust taastada.
Nö „tavalise“ põllumajandusmaa elurikkuse säilitamisel on väga olulised mosaiiksed
põllumajandusmaastikud väikeste põldude ja rohkete väärtuslike maastikuelementidega. Peale
otseselt kasutatava põllumajandusmaa (põllud, rohumaad) ning metsatukkade võib
põllumajandusmaastikus leida ka mitmesuguseid sekundaarseid ehk hiljuti tekkinud
põllulähedasi poollooduslikke kooslusi, mis omandavad üldise elurikkuse kahanedes üha
suuremat tähtsust.
Püsikoosluste ja -elupaikade vähesus on kõige kriitilisemaks probleemiks just suurte
põllumassiivide keskel, kus on säilinud vaid väikesed püsitaimestikuga elupaiga fragmendid
(Cousin, 2006). Näiteks on Eesti põllumaade taimestiku mitmekesisuse uuringutest selgunud, et
mitmes intensiivsemalt majandatud piirkonnas pakuvad just need vähesed kitsad ja avatud ning
poolavatud põlluservad ainsat kasvukohta tavalisematele niiduliikidele, mis on hakanud kaduma
poollooduslike heina- ja karjamaade pindala drastilise vähenemise tõttu (Liira, 2009).
1.2.

KLV PÕLLUMAJANDUSE MÄÄRATLEMISE TÖÖGRUPP

Eesti MAK keskkonnaga seotud meetmete hindamisel ilmnes vajadus selgitada KLV
põllumajanduse kontseptsiooni ja sellega seotud indikaatoreid Eesti kontekstis. Seetõttu
moodustati 2009. aastal PMK juhtimisel MAK 2007-2013 2. telje (keskkonna ja paikkonna
säilitamine) hindamise töögrupi ala-töögrupp kõrge loodusväärtusega põllumajanduse
määratlemiseks (edaspidi KLV töögrupp).
Töögrupis panustasid PMK, Maaeluministeeriumi, PRIA, Keskkonnaministeeriumi ja
Keskkonnaagentuuri spetsialistid ning erinevate teemavaldkondade eksperdid Eesti
Ornitoloogiaühingust, Eesti Maaülikoolist ja PKÜ-st ning väliseksperdid.
Töögrupi üldiseks eesmärgiks oli tõsta üldsuse teadlikkust KLV põllumajanduse temaatika osas
ja välja töötada võimalikke lahendusi KLV kontseptsiooni paremaks poliitikasse rakendamiseks
Eestis. Töögrupi kitsamaks eesmärgiks oli välja töötada Eesti konteksti sobivad
põllumajandusmaade loodusväärtuste klassifitseerimise alused ning KLV põllumajandusalade
määratlemise metoodika.
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KLV PÕLLUMAJANDUSALADE MÄÄRATLEMISE INDIKAATORITE
LÄHTEANDMED
1.1.

INDIKAATORITE VALIMISE PÕHIMÕTTED

EL juhiste kohaselt (Beaufoy G. C., 2009) on liikmesriikidele KLV põllumajandusalade
määratlemisel, seotud tegevuste iseloomustamisel ja muutuste seirel soovitatud kasutada
eripalgelisi näitajaid, mille põhjal oleks võimalik iseloomustada nii KLV põllumajandusalade
ulatust kui ka kvaliteeti.
KLV põllumajandust (sisaldab nii alasid kui ka majandustegevust) iseloomustavad näitajad
peaksid peegeldama:
•
•
•

Maakasutuse ja põllumajandusliku tootmise madalat intensiivsust;
Looduslike ja poollooduslike väärtuste olukorda;
Maakatte maastikulist mitmekesisust.

Käesoleva metoodika puhul on Eesti indikaatorite nimekirja koostamisel aluseks võetud
üleriigiliselt esinevad loodusväärtused (sh võimalusel ka seisund) ning ekspert-teadmiste põhised
hinnangud erinevaid loodusväärtusi säilitavate ning suurendavate majandamisvõtete kohta.
PMK initsiatiivil loodud KLV töögrupp analüüsis KLV põllumajandusalade iseloomustamiseks
sobivate indikaatorite leidmise esimeses etapis eelneva situatsioonianalüüsi käigus koostatud
potentsiaalsete KLV indikaatorite üldnimekirja, (lisa 2) võttes aluseks Eestis kättesaadavad
põllumajanduse- ja keskkonnaalased andmeallikad ja -kogud. Peamiseks kriteeriumiks seati
indikaatorite valimisel andmete üleriigiline kättesaadavus ning esinduslikkus, mis tähendab, et
antud teemavaldkonnas peavad andmed kirjeldama tervet riigi territooriumit.
KLV põllumajandusmaa püsivat määratlemist takistab nendele aladele omistatavate kindlate
väärtuste pidev muutumine ruumis ja ajas. Tegurid, mis mõjutavad KLV põllumajandusalasid on
vastandlikud; ühelt poolt ohustab maade kasutusest väljajätmine ja võsastumine ning teiselt poolt
tootmise jätkuv intensiivistumine ja homogeniseerumine. Seetõttu tuleks säilitada ja toetada
sellist madala koormusega maakasutust, mis võimaldaks looduslikel protsessidel toimuda ja
ideaalis suurendaks piirkonna elurikkust. Elurikkus on kõrgem nendel põllumajandusaladel, kus
tootmise intensiivsus on madal ja majandamisviisid on traditsioonilised (mõjud
väikeseskaalalised ja ajas suurel määral varieeruvad).
Sellistele kriteeriumitele vastavad eelkõige poollooduslikud kooslused (PLK-d) ning väike- ja nn
hobitalud. Andmeid PLK-de kohta leidub Eestis suhteliselt palju, kuid andmete kasutamise teeb
keeruliseks nende jagunemine mitmete erinevate andme-kogude vahel, samuti on küsimus
andmete kaardistustäpsuses ja ajakohasuses sh väärtushinnangutes koosluse seisundi kohta (suur
hulk seireandmeid on vananenud, kuna inventeerimissuutlikkus on madal ning keskendutakse
ainult Natura 2000 elu-paikadele ning liikidele).
1.2.

VÄLJAVALITUD INDIKAATORID JA INDIKAATORITE GRUPID

Eesti andmestikku analüüsides otsustas KLV töögrupp arvesse võtta kolme eri tüüpi
indikaatoreid:
•

Maakasutuse ja tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid (Grupp 1 – GR1);

•

Looduskaitselised indikaatorid (Grupp 2 – GR2);
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•

Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid (Grupp 3 – GR3).

2015. aastal lisati lõpliku väljavaliku tegemiseks veel üks indikaatorite grupp, mis kirjeldab
ruudu looduslikke eeldusi suuremaks bioloogiliseks ja maastikuliseks mitmekesisuseks. Antud
indikaatorite gruppi testaladel ei kasutatud.
•

Looduslike eeldustega seotud indikaatorid (Grupp 4 – GR4).

Peamisteks indikaatorite valiku kriteeriumiteks olid ruumiliste andmete üle-eestiline olemasolu,
esinduslikkus, kvaliteet ja töötlemise lihtsus.
Edasise analüüsi ühtlustamiseks otsustati valida igasse gruppi võrdne arv indikaatoreid (Tabel 1).
Tabel 1. KLV põllumajandusalade määratlemisel kasutatavad indikaatorid
Indikaatorgrupi
nimetus

Grupp 1 – GR1:

Maakasutuse ja
põllumajandustootmise
intensiivsust
iseloomustavad
indikaatorid

Indikaatori
number

Püsirohumaade osatähtsus
põllumajandusmaast

%

GR1-2

Lühiajaliste rohumaade osatähtsus
põllumaast

%

GR1-3

Põllumajandusmaa loomkoormus

GR1-4

Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa
osatähtsus põllumajandusmaast (%)

%

GR1-5

Turvasmuldade osatähtsus
põllumajandusmaast (%)

%

GR2-1

PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast

%

GR2-2

Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de
kogupinnast

%

GR2-3

Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi
esinemine

GR2-4

Kaitsealade ja Natura 2000 alade
pindalaline osatähtsus

GR2-5

I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide
esinemine

GR3-1

Simpsoni mitmekesisusindeks

GR3-2

Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK
põllumajandusmaal

m

GR3-3

Valitud punktobjektide arv ETAK
põllumajandusmaal

tk

Looduskaitselised
indikaatorid

Maastiku
mosaiiksusega seotud
indikaatorid

Ühik

GR1-1

Grupp 2 – GR2:

Grupp 3 – GR3:

Indikaatori nimetus
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LÜ/ha

arvutatud
väärtus
%

esineb/ei esine
arvutatud
väärtus

Grupp 4 – GR4:
Looduslike eeldustega
seotud indikaatorid
(kasutatakse alade
väljavalikul)

GR3-4

PRIA põllumassiivide arv

tk

GR3-5:

PRIA põllumassiivide servade summaarne
pikkus

m

GR4-1

ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus
ruudus

m

GR4-2

Allikasoode arv ruudus

tk

GR4-3

Mullastiku mitmekesisuse indeks
(Simpsoni indeksil põhinev)

GR4-4

Looduslike vooluveekogude (jõed, ojad)
kogupikkus ruudus

m

GR4-5:

Põllumajandusmaa kaalutud keskmine
reaalboniteet

arvutatud
väärtus

arvutatud
väärtus

1.2.1. ÜLDISED TÄHELEPANEKUD MAAKASUTUST JA TOOTMISE INTENSIIVSUST
ISELOOMUSTAVATE INDIKAATORITE (GR1) OSAS

Eesti kaetus üldiste üleriigiliste põllumajanduse ja keskkonnaga seotud andmetega on suhteliselt
hea. Maakasutuse ja tootmise intensiivsuse täpseks ruumiliseks hindamiseks on andmete
olemasolu aga piiratud ja üleriigiliselt esinevaid andmeid, mida KLV põllumajandusmaa
indikaatorite hindamiseks saab kasutada, on vähe. ETAK-i põhiselt on haritavaid maid ja
rohumaid kokku ca 1,32 milj. ha, kuid nende maade kohta puudub maakasutuse andmestik.
PRIA deklareeritud põllumassiivide kogupindala on ca 1,2 milj. ha, kuid taotluste ja
asukohapõhise maakasutuse andmestikuga on kaetud ca 0,92 milj. ha (2011. aasta andmetel).
Seega puudub ülevaade ligikaudu 400 000 ha põllumajandusmaa kohta, ehk ~30%
potentsiaalsest põllumajandusmaast ei ole maakasutuse statistikaga kaetud.
Mitmete oluliste näitajate kohta, näiteks väetiste ja taimekaitsevahendite kasutus (kirjeldavad
otsest keskkonnakoormust), puudub Eestis ruumiliselt seotud statistiline andmestik.
Maakasutuse andmed on PRIA põllumassiivide tasandil piisava täpsusega kirjeldatavad, kuid
väljaspool põllumajandustoetuste aluseid põllumassiive usaldusväärsed andmed puuduvad.
Samuti puudub ruumiliselt seotud informatsioon karjatamise ja karjatamiskoormuse kohta ning
loomkoormused saab arvutada kaudselt, kasutades PRIA põllumajandusloomade registri
andmeid (v.a hobuste andmed, kuna need ei ole metoodika väljatöötamise andmetöötluseks
sobival kujul1) ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmestikku.
1.2.2. ÜLDISED TÄHELEPANEKUD LOODUSKAITSELISTE INDIKAATORITE (GR2) OSAS

Põllumajandusmaa moodustab olulise osa paljude liikide elupaikadest ja toitumis-aladest, olles
samas ka puhvertsooniks mitmetele metsaliikidele. Eestis on põllumajandusmaade
looduskaitselist väärtust võimalik iseloomustada keskkonnaregistri kaitsealuste alade ja liikide
esinemise kaudu.

1

Hobuste andmed PRIA põllumajandusloomade registris ei ole seotud isendikaupa loomapidaja ega ka tegevuskoha
andmetega.
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Peamiseks probleemiks KLV põllumajandusalade määratlemisel on kaitsealuste liikide
andmestiku ebaühtlane ruumiline jaotumine.
Keskkonnaregistrisse kantud andmed esindavad peamiselt looduskaitse või Natura 2000 alasid
ning on valdavalt seotud mitte-põllumajandusmaaga.
Lisaks keskkonnaregistri andmetele saab põllumajandusmaa väärtust kirjeldada Eesti
haudelindude levikuatlase (edaspidi Eesti linnuatlas) andmetel põllumajandusega seotud
indikaatorliikide esinemise kaudu.
1.2.3. ÜLDISED
TÄHELEPANEKUD
INDIKAATORITE (GR3) OSAS

MAASTIKU

MOSAIIKSUSEGA

SEOTUD

Mosaiikne ja maastikuelementiderikas põllumajandusmaastik loob eeldused suuremaks
elurikkuseks ka väljaspool poollooduslikke rohumaid, seetõttu tuleb KLV põllumajandusalade
määratlemisel olulist tähelepanu pöörata ka maastikumeetrika analüüsimisele.
Maastikumeetrika analüüsimine baseerub mitmetel indeksitel, mis kirjeldavad ruumi omadusi
maastikutasandil. Lisaks indeksitele, mis leitakse valdavalt pindobjekte kirjeldades, on
põllumajandusmaastiku väärtuse hindamisel otstarbekas kasutada ka erinevaid kaardistatud
punkt- ja joonobjekte. Andmed, mis kirjeldavad otseselt või kaudselt põllumajandusmaa
loodusväärtusi ei ole paljudel juhtudel vahetult põllu- või rohumaaga ruumiliselt seotud
(nähtused ei esine PRIA põllumassiivil). Seetõttu on oluline põllumajandusmaa loodusväärtusi
kirjeldada maastikutasandil ja andmeid koondada ning analüüsida ka väljaspool
põllumajandusmaad.
Maastikulist mitmekesisust indeksina (Simpsoni mitmekesisusindeks) ja maastikulist
mitmekesisust loovate objektide arvukuse mõju liigilisele mitmekesisusele ei saa alahinnata.
Põllumajandusmaastikel läbiviidud uuringud (Sepp, 2004; Muljar, 2010; Forero, 2011) kimalaste
ja lindude liigirikkuse hindamiseks näitavad otsest seost liigirikkuse ja maastikulise
mitmekesisuse vahel.
1.2.4. ÜLDISED
TÄHELEPANEKUD
INDIKAATORID (GR4) OSAS

LOODUSLIKE

EELDUSTEGA

SEOTUD

Neljas grupp indikaatoreid kirjeldab piirkonna looduslikke eeldusi ja potentsiaali kõrgema
loodusväärtuse kujunemiseks ja ei sõltu otseselt majandamisest. Reljeefierinevused loovad
iseenesest maastikuliselt mitmekesisema maastikupildi. Lisaks maastikulisele mitmekesisusele
on reljeefivormidel ja nende vahelistel aladel erinev niiskusrežiim, mis omakorda loob eeldused
mitmekesisema liigilise koosseisu tekkimisele. Sarnaselt reljeefiga on looduslikud
vooluveekogud elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kõrgemate näitajate kujunemisel
olulised. Mullastiku iseloom ja mitmekesisus piirkonnas on otseselt seotud liigilise
mitmekesisuse tekkimisega, kuna erinevad liigid eelistavad elu- ja kasvukohana erinevaid
tingimusi, mida mõjutavad mulla reaktsioon, niiskusrežiim, huumushorisondi tüsedus jt.
näitajad. Allikasoode arvukus ei ole üldiselt väga suur, kuid need piirkonnad on enim ohustatud
ja loovad oma lubjarikka veega väga eripäraseid koosluseid. Põllumajandusmaa reaalboniteet
kirjeldab põllumajandusmaa väärtust tootmisressursina. Botaaniline liigirikkus on mitmete
uuringute põhjal mõjutatud mulla viljakusnäitajatest.
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1.3.

PEAMISTE KASUTATUD ANDMEALLIKATE JA ANDMEKOGUDE
ISELOOMUSTUS

Andmeallikaid KLV indikaatorite arvutamiseks ei ole palju. Peamised nõuded andmetele on
nende esinemine ülepinnaliselt kogu riigi territooriumil, kontrollitav töötluslugu (selgelt on teada
kaardiobjektide tegelik vanus ja sisestustäpsus) ja valdav osa neist on kindla sammuga pidevalt
uuendatavad.
KLV põllumajanduse määratlemise metoodika koostamine on toimunud mitmete aastate jooksul
(2009-2015) ning etappide kaupa. Metoodika väljatöötamiseks valiti seitse erinevat andmekogu,
mida kasutati erinevate indikaatorite arvutamisel (Tabel 2).
Tabel 2. Valitud KLV indikaatorid ja kasutatud andmeallikad ning andmekogud
Andmebaas/

PRIA põllumajandustoetuste
ja põllumassiivide register
ETAK

Indikaator

Põllumassiivide
register

Toetuste
register

GR1-1

X

X

GR1-2

X

X

GR1-3

X

GR1-4

X

GR1-5

X

GR2-1

X

PRIA
põllumajandusloomade
register

Digitaalne
mullastikukaart

EELIS
(Keskkonnaregister)

X

X

X

X

X

X

X
X

GR2-3

X

GR2-4

X

GR2-5

X

GR3-1

X

GR3-2

X

GR3-3

X

GR3-4

X

GR3-5

X
X

GR4-2

X

GR4-3

X

GR4-4

PKÜ PLK
andmebaas

X

GR2-2

GR4-1

Eesti
haudelindude
levikuatlas

X

GR4-5

X

Töö käigus keskenduti indikaatorite arvutamisel eelkõige andmete kasutatavusele ja töögrupi
arutluste tulemusena muudeti eelkõige arvutamise põhimõtteid, mitte lähteandmeid, mis oleks
olnud liigselt töömahukas. Testalal olid mitmete kasutatud andmete väljavõtete kuupäevad
erinevad, mis antud metoodika väljatöötamise järgus ei omanud suuremat tähtsust, kuna oluline
oli testida andmete sobivust indikaatorite arvutamiseks põhimõtteliselt. Ülepinnaline
andmetöötlus kogu riigi territooriumil teostati sama perioodi andmekogude väljavõtetega.
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1.3.1. EESTI TOPOGRAAFILINE ANDMEKOGU (ETAK)

Maastikulise mitmekesisuse hindamise üheks aluseks on Maa-ameti poolt hallatav 2006. aastal
loodud Eesti Topograafilise Andmekogu (ETAK) andmestik. Andmekogus hallatakse
vektorkujul topograafilisi ruumiandmeid, mis on seotud neid iseloomustavate ja
andmevahetuseks vajalike atribuutandmetega. Andmete uuendamine toimub stereo- ja
välikaardistuse teel kokkulepitud intervalliga, kaardistuse aluseks olevate ortofotode vanus ei
ületa viite aastat.
Geomeetria tüübilt jagunevad andmed kolmeks grupiks: punkt-, joon- ja pindobjektid.
Pindobjektide põhiala minimaalne kaardistatav pindala on 100 m2 (hooned alates 16 m2),
joonobjektid, mille laius on suurem kui 8 m kaardistatakse mõõtkavaliselt ehk pindobjektina.
Punktobjektina kaardistatakse ka mitmed pindobjektid, mille pindala on väiksem kui
andmesisestusreeglistik määratleb (näiteks puudesalu väiksem kui 500 m2).
Andmete väljavõtte kuupäev ei peegelda andmete reaalset vanust. Kaardistatavaid objekte
muudetakse erineva kiirusega ning vajadustest lähtuvalt, eelistatuna muutuvad kiiremini hoonete
ja infrastruktuuri kirjeldavad andmed. Esineb piirkondi, kus hoonete kiht on muudetud jooksval
aastal, kuid üldine maakasutuse info on vanem kui 10 aastat.
Antud töö käigus kasutati erinevaid maastikulist mitmekesisust iseloomustavaid punkt-, joon- ja
pindobjekte.
Väljavõte andmetest on tehtud 28.02.2014.
1.3.2. PRIA PÕLLUMAJANDUSTOETUSTE JA PÕLLUMASSIIVIDE REGISTER
Põllumajandustoetuste register

PRIA põllumassiivide maakasutuse analüüsimiseks kasutatakse PRIA põllumajandustoetuste
registri andmeid. Pindalaliste arvutuste aluseks on registri väljavõttes kajastuv jääv pind
(korrigeeritud pind ehk jääv pind on toetusõiguslikkuse suhtes kontrollitud põllu pindala, enne
toetusaluse pinna määramist). Jääv pind on registris esitatud seotuna PRIA põllumassiiviga
kõikide toetuste taotlejate kaupa eraldi.
Antud töö raames kasutati püsirohumaade ja lühiajaliste rohumaade andmestikku seotuna
põllumassiivide pindobjektidega. Probleemiks on põllumassiivide geomeetria muutmine jooksva
aasta jooksul, kus muutub ka massiivi identifikaator, mistõttu ei ühti toetusteregistri väljavõte
100% põllumassiivide kihiga.
Väljavõte andmetest on tehtud 10.02.2014.
Põllumassiivide register

Põllumajandusmaastike mitmekesisuse näitajate ja majandamisintensiivsuse indikaatorite
arvutamiseks kasutati PRIA põllumassiivide registri andmestikku, mis on aluseks Euroopa Liidu
pindalapõhiste põllumajandustoetuste menetlemisel.
Põllumassiivide register loodi 2002. aastal, registri kaasajastamine toimub pidevalt ortofotode,
kinnistupiiride ja kasutusotstarbe piiride alusel, geomeetria tüübiks on pindobjektid.
Antud töö käigus kasutati kõiki registris esinevaid pindobjekte. Peamine probleem on seotud
sellega, et alati ei ole püsirohumaade ja ka teiste pindalatoetuste andmestik põldude põhiselt
massiivist eraldatud. Viimastel aastatel on kasutajapõhine ruumiandmestik täpsustunud,
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suuremaid põllumassiive on vastavalt kasutajatele tükeldatud väiksemateks. Lõikamistel lähtuti
kasutusvaldustest ja katastripiiridest, mis annab täpsema ülevaate maa kasutajate ja kultuuride
tegeliku jagunemise kohta.
Väljavõte andmetest on tehtud 03.02.2014.
1.3.3. PRIA PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTER

Loomkoormuste arvutamiseks kasutati Põllumajandusloomade registri andmeid.
Register asutati 2000. aastal, registrit haldab PRIA.
Loomade andmed on esitatud tabelandmetena, geomeetria puudub, andmeid uuendatakse
pidevalt. Lisaks põllumajandusloomadele kantakse registrisse ka loomakasvatushooned ja –
rajatised. Loomade andmete sidumise asukohaga saab teha loomakasvatushoone tsentroidi
koordinaatide kaudu.
Antud töö raames kasutati loomühikute arvutamiseks veiste-, lammaste-, kitsede-, sigade ja
kanade andmeid. Täpsema tulemuse saamiseks tuleb kasutada aastalõpu fikseeritud väljavõtet,
probleemina saab välja tuua, et registris esinevad potentsiaalselt karjatatavad loomad ei ole
seotud karjatatavate massiivide või poollooduslike kooslustega, samuti ei ole teada sõnniku
tegelikku laotamise ala
Väljavõte andmetest on tehtud 31.12.2013.
1.3.4. DIGITAALNE MULLASTIKUKAART

Turvasmuldade piiritlemiseks kasutatakse 1:10 000 mõõtkavas digitaalset mullastikukaarti.
Mullastikukaart koostati Maa-ameti tellimusel ajavahemikus 1997-2001. Andmete uuendamise
sammu ei ole kokku lepitud.
Kaardi koostamisel olid aluseks omaaegsete suurmajandite ja metskondade mullastikukaardid.
Varem 1:5 000 mõõtkavas koostatud kaardid vähendati ja üldistati 1:10 000 mõõtkavale,
geomeetria tüübiks on pindobjektid.
1.3.5. EESTI LOODUSE INFOSÜSTEEM (EELIS)

Looduskaitseliste näitajate andmete oluliseks allikaks on EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem Keskkonnaregister), mis loodi 2003. aastal. Keskkonnaregistri andmebaasi haldab
Keskkonnaagentuur (KAUR).
Käesoleva töö raames kasutati väljavõtteid EELIS kaitstavate liikide, kaitsealade (sh NATURA
2000 alade) ja poollooduslike koosluste ruumiandmetest.
Geomeetria tüübilt jagunevad andmed kolmeks grupiks: punkt-, joon- ja pindobjektid, andmeid
uuendatakse jooksvalt.
Liikide andmestiku kasutamisel tuleb tähelepanelikult suhtuda asjaolusse, et enamus
inventuuridest tehakse kaitsealade territooriumitel ja liikide leiukohad on tihedamalt seotud just
kaitsealuste territooriumitega. See aga ei välista, et samades keskkonna-tingimustes oleks
liigiline mitmekesisus väljaspool kaitsealasid oluliselt väiksem.
Väljavõte andmetest on tehtud 03.02.2014.
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1.3.6. EESTI HAUDELINDUDE LEVIKUATLAS

Linnustiku andmete aluseks on Eesti haudelindude levikuatlas (edaspidi ka linnuatlas).
Andmete kogumine põhineb rahvusvahelisel UTM (inglise keeles Universal Transverse
Mercator) - koordinaatvõrgustikul, mille alusel Eesti territoorium on jagatud 5×5 kilomeetri
suurusteks ruutudeks.
Andmebaas kuulub Eesti Ornitoloogiaühingule.
Antud töö raames kasutati 6 Eesti põllumajandusmaastikele iseloomuliku linnuliigi (põldlõoke,
kadakatäks, suurkoovitaja, nurmkana, kiivitaja ja rukkirääk) andmeid.
Väljavõte andmetest on tehtud 11.03.2014.
1.3.7. PÄRANDKOOSLUSTE
ANDMEBAAS

KAITSE

ÜHINGU

POOLLOODUSLIKE

KOOSLUSTE

Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ) kogub ja haldab poollooduslike koosluste andmebaasi.
Inventeerimistöödega alustati 1999. aastal, andmebaasi kontrollitakse ja täiendatakse jooksvalt,
geomeetriatüübiks on pindobjektid.
Antud andmestiku peamine probleem on andmete ajakohasus ehk andmebaas sisaldab ka alasid,
mille seisund ilmselt enam 100% poollooduslike koosluste kriteeriumitele ei vasta.
Väljavõte andmetest on tehtud 16.04.2014.

KLV PÕLLUMAJANDUSALADE MÄÄRATLEMISE TEOREETILISED
LÄHTEALUSED
1.4.

RUUTLAHENDUSEL PÕHINEV METOODIKA

Sisuliselt erinevate nähtuste samaaegseks analüüsiks on vaja leida kindel territoorium, mille sees
andmed esinevad ja mille kaudu analüüsitud andmete koondväärtust väljendatakse.
Asustusüksuste või omavalitsusüksuste piirid KLV analüüsi läbiviimiseks ei sobi, kuna
võrreldava tulemuse saamiseks peaksid kõik territooriumid olema ühesuurused ja lokaalselt
esinevate nähtuste eristamiseks ei tohiks need olla ka väga suure pindalaga. Universaalsed
territooriumid, mida üle maailma laialdaselt sarnaste analüüside puhul kasutatakse, on erineva
suurusega ruutvõrgustikud.
Lähtudes võimalusest, et tulevikus võidakse kasutada liikmesriikide poolt koostatud KLV
põllumajandusalade valikut üleeuroopalise temaatilise andmekihi osana, otsustati Eesti KLV
põllumajandusalade määratlemisel kasutada olemasolevat Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt
kõikidele liikmesriikidele koostatud 1×1 km ruutvõrgustikku (kaardikiht vektorkujul2).
Andmeanalüüsi metoodika väljatöötamine ja testimine pilootaladel toimus 1×1 km
ruutvõrgustiku põhiselt.
2

Rasterandmed on reaalse maailma abstraktsioon, kus ruumiandmed esitatakse pikslite maatriksina. Piksli
suurusega määratletakse väikseim võimalik informatsiooniühik kaardil, millele saab omistada väärtuse (väärtuseks
võib olla number või ka värv).
Vektorandmete puhul esitatakse georuumiline andmestik koordinaatide kaudu punktide, joonte või pindadena. Iga
objekt koosneb ühest või mitmest koordinaadipunktist (joon on punktide järjestus ja polügoon ehk ala on joonte
kogum).
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1.5.

METOODIKA ARENDAMINE JA TESTIMINE

Ettevalmistav etapp

Esimene katse KLV põllumajandusmaa indikaatorite analüüsiks ruutvõrgustikus tehti Hiiu
maakonnas, et töötada välja algne andmetöötluse metoodika ja veenduda ruutlahenduse
sobivuses. Hiiumaa valiti esimeseks pilootalaks andmetöötluse testimiseks oma sobiva suuruse ja
saarelise asendi ning kompaktsuse tõttu (andmekogud on eraldatud, kaardiandmeid ei ole vaja
lõigata). Hiiumaa kohta koondati andmestik ja testiti ruutlahendi sobivust ruumianalüüsi
teostamiseks. Ettevalmistava etapi käigus hinnati katseliselt väga paljude potentsiaalset
elurikkust kirjeldavate indikaatorite väljaarvutamise võimalusi ja võimalike lähteandmete
olemasolu ning kvaliteeti. Testimise käigus täiendati ja muudeti jooksvalt indikaatorite
arvutamise meetodeid ja veenduti ruutlahendi sobivuses KLV analüüsiks. Ettevalmistava etapi
lõppedes selekteeriti välja kaheksa peamist lähteandmestikku, mille baasil indikaatorite
väljaarvutamine on võimalik.
Testimise etapp, esimene osa

Testalaks, mis iseloomustaks kaudselt tervet Eestit, Hiiumaa siiski ei sobinud, kuna terve saar on
põllumajanduslikus kontekstis suhteliselt ekstensiivselt majandatud. Sellest tulenevalt otsustati
valida edasiseks metoodika koostamiseks Jõgeva maakond, kus on esindatud nii intensiivne kui
ka ekstensiivne põllumajandus, maastikuline kompositsioon on reljeefist tulenevalt vaheldusrikas
(Joonis 1), mullastik vahelduv ja kirju ning looduskaitselise informatsiooni olemasolu esinduslik.
Jõgeva testala kõikide indikaatorite andmestik koondati ja analüüsiti seda Hiiumaa testalal välja
töötatud metoodika põhiselt. Valitud indikaatorite väljaarvutamine Jõgeva testalal suuremaid
probleeme kaasa ei toonud ja testimise etapi esimene osa oli edukas.

Joonis 1. Jõgeva maakonna LIDAR andmetest genereeritud varjumudel, mis näitab reljeefi
vaheldusrikkust
Testimise etapp, teine osa

Valitud indikaatorite ruumiline jaotumine riigi erinevates osades ei ole sarnane. Rannikuvööndis
ja saartel ning sisemaal esinevad erinevad indikaatorid erinevas mahus. Selleks, et saada
indikaatorite üleriigilise jaotumise täpsem ülevaade laiendati testalasid. Tulemuste ja väärtuste
jagunemiste võrdlemiseks valiti lisaks Jõgeva testalale üle-eestiliselt juhusliku valiku meetodiga
2420 rannajoonega mittelõikuvat KLV ruutu ja 2466 rannajoonega lõikuvat ruutu (Joonis 2).
Nende ruutude analüüs kinnitas näiteks, et rannavööndis leidub PLK-sid ja kaitsealasid
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kontsentreeritult oluliselt rohkem kui mujal Eestis. Valitud 2466 rannaruudust 2068 ruutu (84%)
kuulub kaitsealade koosseisu, kuid sisemaa juhusliku valikuga 2420 ruudust kuulub kaitsealade
koosseisu vaid 546 ruutu (23%).

Joonis 2. Jõgeva testala ning üle-eestilise juhusliku valikuga rannajoonega mittelõikuvate ja
rannajoonega lõikuvate KLV ruutude paiknemine

Vastavalt metoodikale arvutatakse KLV indikaatorid välja ainult nende ruutude kohta, mis
sisaldavad põllumajandusmaad. ETAK-põhine maakatte analüüs näitab selgeid indikaatorite
vahelisi erinevusi rannajoone ja sisemaa ruutudes (Tabel 3).
Tabel 3. Valitud KLV indikaatorite esinemine ja indikaatori osatähtsus (%) üle-eestilises juhusliku valikuga
sisemaa (1906 ruutu) ja rannajoone (1918 ruutu) põllumajandusmaad sisaldavates testruutudes
Indikaator

GR1-1 Püsirohumaade
osatähtsus
GR1-2 Lühiajaliste rohumaade
osatähtsus

Rannaruutude
arv, kus
indikaator
esineb

Sisemaa
Rannaruutude
ruutude
osa (%), kus
arv, kus
indikaator
indikaator
esineb
esineb

Ranna- ja
sisemaa
ruutude arv,
kus
indikaator
esineb

Sisemaa
ruutude osa
(%), kus
indikaator
esineb

Ranna- ja
sisemaa
ruutude osa
(%), kus
indikaator
esineb

698

36

1 466

77

2 164

57

183

10

1 105

58

1 288

34

GR1-3 Loomkoormus

410

21

1 579

83

1 989

52

GR1-4 Mahetoetuse osatähtsus

343

18

537

28

880
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GR1-5 Turvasmuldade
osatähtsus

294

15

1 079

57

1 373

36

1 756

92

459

24

2 215

58

885

46

76

4

961

25

1 895

99

1 903

100

3 798

99

1 772

92

472

25

2 244

59

1 360

71

556

29

1 916

50

1 899

99

1 899

100

3 798

99

1 390

72

1 827

96

3 217

84

GR2-1 PLK-de osatähtsus
GR2-2 Hooldatud PLK-de
osatähtsus
GR2-3 Põllumajandusega
seotud 6 linnuliigi esinemine
GR2-4 Kaitsealade ja Natura
2000 alade osatähtsus
GR2-5 I, II ja III kaitsekat. aluste
liikide esinemine
GR3-1 Simpsoni
mitmekesisusindeks
GR3-2 Valitud joonobjektide
kogupikkus ETAK pmj.maal
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GR3-3 Valitud punktobjektide
arv ETAK pmj.maal

1 735

90

1 798

94

3 533

92

GR3-4 PRIA põllumassiivide arv

802

42

1 867

98

2 669

70

GR3-5 PRIA põllumassiivide
servade pikkus

802

42

1 867

98

2 669

70

Suurimad erinevused rannavööndis ja sisemaal on seotud majandamise ja looduskaitseliste
väärtuste ebaühtlase jagunemisega. Majandamisintensiivsus on selgelt suurem sisemaal ja
looduskaitselised väärtused on kontsentreerunud rannavööndisse. Erinevus ei ole nii suur
maastikuindikaatorite ja valitud linnuliikide esinemise puhul, mis käituvad suhteliselt sarnaselt
mõlemas piirkonnas. Teatav erisus rannavööndi ja sisemaa maastikunäitajates siiski esineb rannavööndis on esindatud eelkõige suuremapindalalised PLK-d ja maastik on seetõttu mitmes
piirkonnas vähem liigendatud, mida peegeldab hästi massiivide arv. Seda kinnitab ka
maakattetüüpide jagunemine rannavööndis, mis näitab, et lagedate alade pindala on võrreldes
sisemaa ruutudega väga suur, samas haritava põllumaa pindala on võrreldes sisemaa ruutudega
kordades väiksem (Tabel 4).
Tabel 4. Peamiste maakattetüüpide pindala (ha) ETAK järgi üle-eestilises juhusliku valiku rannajoone ja
sisemaa testruutudes
Rannajoon 2466 ruutu Sisemaa 2420 ruutu
Maakatte tüüp

Pindala, ha

Aianduslik maa

Pindala, ha
58

264

6 981

6 448

Lage ala

27 193

7 448

Mets

48 647

126 989

Muu

156

11

Põld

8 555

59 777

Põõsastik

6 824

1 283

823

1 654

17 655

13 773

1 318

3 275

Soo

744

12 389

Soo puudega

112

5 950

Vooluveekogu

93

642

127 390

1 082

Inimtekkeline

Ribastruktuur
Rohumaa
Seisuveekogu

Meri
Testimise etapi järeldused

Metoodika testimise erinevad etapid olid edukad, testimise käigus täiendati jooksvalt andmete
analüüsi meetodeid ja arvutamise põhimõtteid. Indikaatorite testimine laiendatud testaladel
kinnitas ruutlahendi sobivust sellise ülesande lahendamiseks ja kinnitas valitud indikaatorite
laiapõhjalisust. Erinevates regioonides domineerisid erinevad indikaatorid, mis annab kindluse,
et KLV lõppväärtused moodustuvad erinevate indikaatorite koosmõju tulemusena sõltumatult.
1.6.

VALITUD INDIKAATORITELE VÄÄRTUSTE ANDMISE JA ARVUTAMISE
PÕHIMÕTTED

KLV indikaatorite väärtused arvutati 1×1 km suuruste ruutude põhiselt ainult
põllumajandusmaad sisaldavatele ruutudele. Siinjuures võeti lisaks PRIA põllumassiividele ja
PLK-dele arvesse ka ETAK põllumajandusmaa, kuna kõik põllumajandusmaad ei kajastu PRIA
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põllumassiivide registris. Kokku arvutati indikaatorid 35 314 ruudu kohta. Erinevad indikaatorid
jagunevad ruumiliselt väga erinevalt ja ei esine reeglina kõikides testala ruutudes.
Ruutude lõppväärtuste arvutamisel arvestati iga indikaatori puhul ainult nende ruutudega, mille
andmed olid nullist suuremad. Ekspertgrupi soovitusel jagati indikaatorite andmed üldjuhul
kolmeks väärtusvahemikuks ning väärtuste selgemaks eristamiseks anti indikaatorite
väärtusvahemikesse jaotunud ruutudele hindepunktid 1, 3 või 5 (erandiks olid põllumajandusmaa
loomkoormusega seotud indikaator ning kõik maastikugruppi ja looduslike eelduste gruppi
kuuluvad näitajad, mille puhul anti hindepunktina ka väärtus 0). Lõpptulemusena summeeriti
ruudus kõikide indikaatorite hindepunktide väärtused.
Kuna tegemist on ekspertsüsteemiga, siis on ka mitmete indikaatorite väärtusvahemikud ja neile
hindepunktide omistamine ekspertide ettepanekutest lähtuv, mitte alati statistiliste arvutuste
tulemus. Näiteks ei võimalda statistiline arvutus tulemusi alati peegeldada adekvaatsete
väärtusvahemikena, mis looduses reaalselt ka tegelikkusele vastavad (näiteks annab statistiline
arvutus kõrgema väärtusklassi piiriks loomkoormuse alates 2 LÜ/ha, samas on teada, et
keskkonnale suureneb surve juba 1,5 LÜ/ha juures). Lisaks ei kehti alati ka reegel, et mida
suurem on mingi indikaatori arvutatud numbriline väärtus, seda suurem on ka väärtus KLV
määratlemise kontekstis. Näiteks põllumajandusmaa loomkoormuse puhul on loodusväärtuse
jaoks negatiivse mõjuga nii liiga väike kui ka liiga kõrge loomkoormus.
Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorite väärtusvahemikke ei ole ekspertarvamuste põhjal
võimalik määratleda, mistõttu kasutati nende näitajate puhul väärtusklassidesse jagamisel
kirjeldava statistika näitajaid – vastavalt 25%, 50%, 75% kvartiile3.

TULEMUSED: KLV PÕLLUMAJANDUSALADE INDIKAATORITE
VÄÄRTUSED
1.7.

GR1: MAAKASUTUSE JA TOOTMISE INTENSIIVSUSE INDIKAATORID

Esimese grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt
põllumajandusliku maakasutuse ja tootmise intensiivsust, valitud indikaatorid on:

kirjeldavad

GR1-1:
Püsirohumaade osatähtsus põllumajandusmaast
GR1-2:
Lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast
GR1-3:
Põllumajandusmaa loomkoormus
GR1-4:
Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus põllu-majandusmaast
GR1-5:
Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast
Olulise märkusena tuleb arvestada, et väärtuste arvutamisel arvestatakse iga indikaatori puhul
ainult nende ruutudega, mille andmed on nullist suuremad. Lisaks jäävad väärtuste arvutamisel
välja ka kõik need ruudud, mis ei sisalda põllumajandusmaad.
1.7.1. GR1-1: PÜSIROHUMAADE OSATÄHTSUS PÕLLUMAJANDUSMAAST
Püsirohumaa osatähtsus põllumajandusmaast iseloomustab KLV ruudu majandamisintensiivsust. Suurel osal püsirohumaadel teostatakse vaid hooldusniitmist või karjatamist, seal ei
kasutata väetisi ega pestitsiide ning pikaajalistel kultuurrohumaadel on kemikaalide
3

Kvartiilid on kirjeldavas statistikas tunnuse väärtused variatsioonireal, mis jagavad variatsioonirea neljaks ligikaudu
võrdseks osaks.
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kasutuskoormus Eestis traditsiooniliselt väga madal. Kuivõrd püsirohumaadel ka mehhaanilist
mullaharimist ei teostata või tehakse seda harva, on neil oluline osa erosiooni tõkestamisel ning
mulla orgaanilise aine sisalduse suurendamisel.
Püsirohumaana käsitletakse maad, mis ei ole külvikorraga hõlmatud vähemalt viie aasta jooksul
või kauem ja mida kasutatakse kõrreliste heintaimede või muude rohttaimede kasvatamiseks kas
looduslikult või harimisega (taimestik kasvab isekülvina või külvatuna) ning mida säilitatakse
heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.
Püsirohumaana käsitletakse kõiki põlde, mille maakasutuse tüübiks on PRIA toetusaluste
põldude loetelus märgitud pikaajaline kultuurrohumaa (PR) ja looduslik rohumaa (LR). Alates
2007. aastast käsitletakse püsirohumaadena ka poollooduslike koosluste hooldamise toetuse
taotlusel esitatud alasid, mis jäävad PRIA põllumassiivide sisse. Lisaks eelnevale otsustas
töögrupp analüüsis kasutada kõiki PKÜ ja EELIS andmebaasis esinevate PLK-de andmeid, mis
PRIA põllumassiividega ei kattu.
Kasutatud andmeallikad

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
PRIA põllumajandustoetuste registri maakasutuse andmetest päring 2009. aasta püsirohumaade
kohta (jääv pind), väljavõte 10.02.2014.
EELIS, keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmekiht (KR_PLK), väljavõte 03.02.2014.
PKÜ poollooduslike koosluste andmekiht, väljavõte 16.04.2014.
Arvutuskäik

Esimese sammuna liideti põllumassiivide ja poollooduslike koosluste kaardikihid, mille
tulemusena saadi põllumajandusmaa kogupind, mida kasutati edaspidi mitmete erinevate
indikaatorite osatähtsuste arvutamise käigus.
Järgnevalt leiti PRIA põllumajandustoetuste registri pindalatoetuste tabelandmetest päringutega
püsirohumaade (PR ja LR) pindalade andmestik massiivide kaupa.
Päringu tulemusena leitud tabelandmed liideti PRIA põllumassiivide kaardiandmetega. Kuna
PRIA põllumassiivid valdavalt lõikuvad KLV ruudustiku piiridega, siis arvutati ruudupiiriga
lõikuvate rohumaade pindala proportsionaalne ülekate naaberruutudele (
Joonis 3)4. Viimase sammuna arvutati iga ruudu püsirohumaade pinna osatähtsus KLV ruudu
põllumajandusmaast.

4

Esmalt arvutati mitu % põllumassiivist millisesse ruutu jääb ning saadud protsente kasutati ka püsirohumaa pindala
ruutudesse jagamisel: nt kui 20% põllumassiivist kuulus mingisse konkreetsesse ruutu, arvati ka antud massiivil
esineva püsirohumaa pindalast 20% sellesse konkreetsesse ruutu.
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Joonis 3. Näide püsirohumaa lõikumisest viie KLV ruudu piiridega
Indikaatori väärtuste skaala

Igal EL liikmesriigil on kohustus säilitada teatav osa põllumajandusmaast püsirohu-maana.
Alates 2005. aastast on Eestis püsirohumaa kogupindala pidevalt kasvanud, 2011. aastal oli
püsirohumaa kogupindala 267 096 ha, mis on 63 500 ha võrra suurem kui 2005. aastal.
Eesti peab säilitama 26,5% oma toetusalusest põllumajandusmaast püsirohumaana, 2011. a oli
püsirohumaa osa 29,9%, (2013. a aastal vastavalt 293 780 ha ja 31,8%). Säilituskohustusega
rohumaa 2011. aasta seisust lähtudes pakkus KLV töögrupp välja, et antud indikaatori madalad
ja kõrged osatähtsused saavad võrdselt madalad väärtuspunktid. Eksperthinnangu põhjendus
seisneb selles, et KLV laiem eesmärk on säilitada ka mitmekesine põllumajandustootmine ja
maastiku mosaiiksus, mis looks suuremad eeldused elurikkusele.
Üle-eestilisel KLV ruutude analüüsil varieerus püsirohumaade osatähtsus põllumajandusmaast
0 – 100%.
Eesti 35 314 ruudust esines püsirohumaid 25 181 ruudus ja püsirohumaade esinemine KLV
ruutudes jagunes väärtusvahemike vahel vastavalt antud väärtuspunktidele (tabel 5).
Tabel 5. Indikaatori GR1-1 Püsirohumaade osatähtsus põllumajandusmaast üle-eestiline väärtuste skaala
Püsirohumaade osatähtsus
põllumajandusmaast

Väärtuspunktid

Üle-eestiline KLV ruutude arv

>0 – ≤ 20%

1 punkt

10 253 ruutu (41% valimist)

>20 – 40%

5 punkti

5 482 ruutu (22% valimist)

> 40%

1 punkt

9 446 ruutu (38% valimist)

Märkused, tähelepanekud indikaatori tulemuse osas

Püsirohumaade arvutamise täpsus on seotud PRIA maakasutuse statistikaga ja suurte
põllumassiivide kaardiobjektide maakasutusepõhise tükeldamisega, kus pikaajalised rohumaad
moodustavad eraldiseisva põllumassiivi.
1.7.2. GR1-2: LÜHIAJALISTE ROHUMAADE OSATÄHTSUS PÕLLUMAAST

Põllumaa mitmekesine kasutamine ja selle jagunemine bioloogiliselt erinevate kultuurigruppide
vahel loob eelduse suurema elurikkuse tekkimiseks ka suhteliselt aktiivse inimtegevusega
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põllumajandusaladel. Lühiajalised rohumaad on enamasti mitmeaastased, neil ei toimu igal
aastal mullaharimist ning nad on külvatud mitme-liigiliselt.
Eeldatakse, et lühiajalised rohumaad on tavalistest põllukultuuridest madalama keskkonnakoormusega - seal kasutatakse taimekaitsevahendeid ja väetisi enamasti vähem kui muul
külvikorras oleval põllumaal. Seetõttu pakuvad nad koos pikaajaliste rohumaadega eluslooduse
jaoks vajalikku mitmekesist toidubaasi ja elupaiku.
Lühiajalise rohumaana käsitletakse põllukülvikorras olevaid alla 5-aasta vanuseid rohumaid.
Lühiajaliste rohumaade efekt elurikkuse toetamisel on seda suurem, mida madalama
produktiivsusega nad põllumajanduslikult on. Kõrge produktiivsustaseme puhul kasutatakse
suurtes kogustes väetisi, saagikoristus toimub 2-3 korda vegetatsiooniperioodi jooksul ning
positiivne mõju elurikkusele on äärmiselt väike. Need alad on loomadele ja lindudele visuaalselt
atraktiivsed, kuid tingituna pidevast häiringust võivad sellised kultuurid vahel olla ka
ökoloogilised lõksud.
Kasutatud andmeallikad

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
PRIA põllumajandustoetuste registri maakasutuse andmetest päring 2013. aasta lühiajaliste
rohumaade kohta (jääv pind), väljavõte 10.02.2014.
PRIA põllumajandustoetuste registrist maakasutuse andmetest päring 2013. aasta külvikorras
oleva maa kohta (jääv pind), väljavõte 10.02.2014.
Arvutuskäik

PRIA pindalatoetuste tabelandmetest leitakse päringutega lühiajaliste rohumaade andmestik
massiivide kaupa. Päringu tulemusena leitud tabelandmed liidetakse PRIA põllumassiivide
kaardiandmetega.
Kuna PRIA põllumassiivid valdavalt lõikuvad KLV ruudustiku piiridega, siis arvutatakse ruudu
piiriga lõikuvate rohumaade pindala proportsionaalne ülekate naaberruutudele.
Viimase sammuna arvutatakse iga KLV ruudu lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast.
Indikaatori väärtuste skaala

KLV töögrupp pakkus välja, sarnaselt pikaajalistele rohumaadele, et antud indikaatori madalad
ja kõrged osatähtsused saavad võrdselt madalad väärtuspunktid. Ekspert-hinnangu põhjendus
seisneb selles, et KLV laiem eesmärk on säilitada ka mitmekesine põllumajandustootmine ja
maastiku mosaiiksus, mis looks suuremad eeldused elu-rikkusele.
Üle-eestilisel KLV ruutude analüüsil varieerus lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast 0 –
100. Eesti 35 314 ruudust esines lühiajalisi rohumaid 17 937 ruudus. Lühiajaliste rohumaade
osatähtsus põllumaast jagunes väärtusvahemike vahel ning vastavalt antud väärtuspunktidele
selgus vastav KLV ruutude arv (Tabel 6).
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Tabel 6. Indikaatori GR1-2 Lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast üle-eestiline väärtuste skaala
Lühiajaliste rohumaade
osatähtsus põllumaast

Väärtuspunktid

Üle-eestiline KLV ruutude arv

≤ 20%

1 punkt

4 698 ruutu (26% valimist)

>20 – 40%

5 punkti

3 266 ruutu (18% valimist)

> 40%

1 punkt

9 973 ruutu (56% valimist)

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Antud indikaator ei ole küll parim põllumajandusintensiivsuse näitaja, kuid lühiajaliste
rohumaade majandamine on siiski eelduslikult keskkonnasõbralikum kui põllukultuuride
kasvatamine.
1.7.3. GR1-3: PÕLLUMAJANDUSMAA LOOMKOORMUS

Loomakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes on tavaliselt kasutusel rohkem kui ühte
tüüpi söödaalad, sealhulgas nii lühi- kui ka pikaajalised rohumaad karjatamiseks või niiteliseks
kasutamiseks ning teravilja ja muude söödakultuuride kasvatamiseks mõeldud põllud. Selline
mitmekülgne põllumajandusmaa kasutus pakub eluslooduse jaoks vajalikku mitmekesist
toidubaasi ja elupaiku.
Mõõdukas karjatamine aitab tagada maastikuhoolduse ja elurikkuse säilimise, pidev karjatamine
ja heina niitmine pakub erinevatele taimedele sobivaid tingimusi.
Loomasõnnik suurendab mulla viljakust, väljaheidetega satub maapinda tagasi suur hulk saagis
olnud toitaineid, mõningal määral taimede seemneid ning paraneb mulla struktuur. Väljaheidetel
on soodne mõju mulla mikrobioloogilisele tegevusele, luuakse elukeskkond sõnnikust ja kõdust
toituvatele liikidele.
Täpsete ruumiliselt fikseeritud karjatamis- ja sõnnikulaotamise andmete puudumise tõttu ei ole
otsest kohapõhist karjatamis- või sõnniku toiteelementide koormust võimalik Eestis välja
arvutada. Võimalik on arvutada „kombineeritud kaudne näitaja“ – põllu-majandusmaa
loomkoormus.
Kasutatud andmeallikad

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
PRIA põllumajandusloomade register, päring veiste, lammaste, kitsede, sigade ja kanade
andmestiku ja loomakasvatushoonete kohta, väljavõte 31.12.2013.
EELIS, keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmekiht (KR_PLK), väljavõte 03.02.2014.
PKÜ poollooduslike koosluste andmekiht, väljavõte 16.04.2014.
Arvutuskäik

PRIA põllumajandusloomade registri andmetest eraldati päringutega loomade koguarvud.
Järgnevalt arvutati loomakasvatushoonete põhiselt loomade koguarvud loomühikuteks (Tabel 7).
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Tabel 7. Loomühikud loomagruppide kaupa
Loomagrupp

Liik

Loomühik (LÜ)

Veised

ammlehmad

0,6

piimalehmad

1

alla 6-kuulised lehmikud

0,14

6-12- ja 12-24- kuulised lehmikud

0,49

alla 6-kuulised pullid

0,11

6-12- ja 12-24-kuulised pullid

0,34

üle 24k pullid

0,6

Kitsed, lambad
Sead

Kanad

0,15
põrsas, võõrdepõrsas

0,006

emis, nooremis

0,2

nuumsiga, kult

0,03

100 kana

0,51 LÜ (arvestusse
võeti alates 200 kana)

Arvestades loomakasvatuse suurimat mõjuala (valdav osa karjatamisest toimub potentsiaalselt
selle piires, sõnnikut laotatakse kõige rohkem lautade lähedale) tekitati kõikidele
loomakasvatushoonetele (kus LÜ>0) 2 km raadiusega puhvertsoon (Joonis 4).
Sarnaselt rohumaadele lõikuvad ka tekitatud puhvertsoonid KLV ruudustiku piiridega. Seetõttu
tuli iga KLV ruudu loomühikute summa leidmiseks arvutada kõikide puhvrite summaarne,
proportsionaalne ülekate iga KLV ruuduga.
Leitud summaarne loomühikute koondnumber jagati ruudu põllumajandusmaa hektarite arvuga
ja saadi loomühikute arv ruudu põllumajandusmaa kohta.

Joonis 4. Näide loomakasvatushoonete 2 km raadiusega puhveralade lõikumine KLV ruudustiku piiridega
Indikaatori väärtuste skaala

Eestis esinevate PLK-de soovitatavad karjatamiskoormused jäävad vahemikku 0,2-1,5 LÜ/ha5.
Lähtudes PLK karjatamiskoormuste positiivsete mõjude hindamise loogikast ja 1 LÜ
5

PLK karjatamiskoormused:
• rannaniit ja lamminiit 0,8-1,4 LÜ/ha
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produktsioonist6 pakkus KLV töögrupp, et väärtuseid hakatakse omistama alates madalaimast
positiivsest mõjust ehk väga väikeste ja väga kõrgete LÜ tulemuste väärtuseks on null.
Samuti saavad null-väärtuse kõrge LÜ-ga ruudud (positiivne mõju KLV põllumajandusalale
puudub). Hinnati vahepealseid väärtuseid, mille teoreetiline mõju karjatamisel oleks
rohumaadele positiivne.
Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil varieerus indikaatori põllumajandusmaa loomkoormus
väärtuste skaala vahemikus 0 – 13 015. Väga suured anomaalsed väärtused on seotud suurte
kanalate ja sigalakomplekside lähiümbrusega. Üle 1000 LÜ väärtusega ruute on kokku 83.
Eesti 35 314 ruudust esines loomühikute andmeid 30 590 ruudus. Põllumajandusmaa
loomkoormuse andmed jagunesid vastavalt väärtusvahemikele antud väärtuspunktidele KLV
ruutude vahel (Tabel 8).
Tabel 8. Indikaatori GR1-3 Põllumajandusmaa loomkoormus üle-eestiline väärtuste skaala
Üle-eestiline KLV ruutude
arv

Põllumajandusmaa loomkoormus

Väärtuspunktid

≤0,2 LÜ/ha

0 punkt

3 224 ruutu (11% valimist)

0,2 - 0,8 LÜ/ha

5 punkti

7 702 ruutu (25% valimist)

>0,8 - 1,5 LÜ/ha

3 punkti

3 709 ruutu (12% valimist)

>1,5 LÜ/ha

0 punkti

15 955 ruutu (52% valimist)

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Eelkõige tuleb tähele panna, et indikaator ei väljenda otseselt karjatamiskoormust, vaid on
loomkoormus loomakasvatushoonete tagamaale tervikuna.
1.7.4. GR1-4: MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOETUSE ALUSE MAA OSATÄHTSUS
PÕLLUMAJANDUSMAAST

KLV põllumajandusalade kriteeriumitele vastab hästi ka põllumajandusmaa, kus toimub
mahepõllumajanduslik tootmine (mahetootmine). Mahetootmisel ei kasutata elurikkusele
kahjulikult mõjuvaid sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Põldudele antavad väetiste kogused on
mahetootmisel oluliselt väiksemad kui intensiivtüüpi tavaviljeluses. Põhiliste väetistena
kasutatakse orgaanilist tahesõnnikut, komposti ja haljasväetiseid, mis tõstavad mullaelustiku
aktiivsust ning parandavad mullatervist ja -struktuuri.
Ekstensiivsemast majandamisviisist tulenevalt on mahedalt majandatava maa eeldatav elurikkus
suurem kui intensiivse tootmisega aladel.
Loodusväärtused on reeglina seda suuremad, mida madalam on majandamis-intensiivsus,
majandamise tulemusena aga säilib kõlvikuline struktuur ja välditakse maade võsastumist.
Mahepõllumajandustoetusi hakati Eestis maksma riiklikul tasemel 2000. aastal ja toetusalune
pind on aasta-aastalt suurenenud, moodustades 2014. aastal ÜPT alusest pinnas ca 14,5% ja
kogu põllumajandusmaast ca 11%.
• loopealsed, nõmmed 0,2-1 LÜ/ha
• puiskarjamaad, aruniidud, roostunud niidud ja muud niisked rohustud 0,5-1,2 LÜ/ha
• lisategevusena on PLK meetmes välja toodud: rannaaladel karjatamiskoormus vähemalt 1,5 LÜ/ha.
6
EMÜ uuring (A. Kaasik): 1 LÜ=sõnniku produktsioon aastas (pärast kadude mahaarvamist) N 108 kg + P 27,6 kg
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Kasutatud andmestik

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
PRIA põllumajandustoetuste registri maakasutuse andmetest päring 2013.
mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa kohta (jääv pind), väljavõte 10.02.2014.

aasta

EELIS, keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmekiht (KR_PLK), väljavõte 03.02.2014.
PKÜ poollooduslike koosluste andmekiht, väljavõte 16.04.2014.
Arvutuskäik

PRIA põllumajandustoetuste registri maakasutuse andmetest leiti päringutega mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa andmestik massiivide kaupa.
Päringu tulemusena leitud tabelandmed liideti PRIA põllumassiivide kaardiandmetega. Kuna
PRIA põllumassiivid valdavalt lõikuvad KLV ruudustiku piiridega, siis arvutati ruudupiiriga
lõikuvate massiivide pindala proportsionaalne ülekate naaberruutudele.
Viimase sammuna arvutati iga ruudu mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus
põllumajandusmaast.
Indikaatori väärtuste skaala

Indikaatori arvutamisel kasutati väljatöötamise hetkel kättesaadavaid andmeid, mis
mahepõllumajandusliku maa näitaja puhul olid 2011. aasta andmed, mille kohaselt oli
mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus Eestis 10% põllumajandusmaast. Antud
osatähtsus on võetud ka indikaatori puhul nö referentsväärtuseks.
Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil varieerus indikaatori mahepõllumajandusliku toetuse aluse
maa osatähtsus põllumajandusmaast väärtuste skaala vahemikus 0 – 100%. Eesti 35 314 ruudust
esines mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa kohta andmeid 11 076 ruudus.
Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus põllumajandusmaast jagunes
väärtusvahemike vahel ja vastavalt antud väärtuspunktidele selgus vastav KLV ruutude arv
(Tabel 9).
Tabel 9. Indikaatori GR1-4 Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus põllumajandusmaast
üle-eestiline väärtuste skaala
Mahepõllumajandusliku
toetuse aluse maa osatähtsus
põllumajandusmaast

Väärtuspunktid

≤ 10%

1 punkt

3 283 ruutu (30% valimist)

>10 – 50%

3 punkti

5 128 ruutu (46% valimist)

> 50%

5 punkt

2 665 ruutu (24% valimist)

Üle-eestiline KLV ruutude arv

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa kogupindala ei ole väga suur, kuid indikaatori
osatähtsus kõrgema maksimumväärtusega ruutudes on kõrge ja mõju ruudu lõppväärtuse
kujunemisele arvestatav.
1.7.5. GR1-5: TURVASMULDADE OSATÄHTSUS PÕLLUMAJANDUSMAAST

Turvasmullad on üle Euroopa tähelepanu all ja probleemiks on peamiselt orgaanilise aine
lagunemine. Turvasmullad on intensiivse harimise korral ka märkimisväärseks
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kasvuhoonegaaside allikaks. Eestis levinud praktika kohaselt majandatakse turvasmuldi
valdavalt ekstensiivselt (2/3 ekstensiivselt, 1/3 intensiivselt).
Kindlad hindamiskriteeriumid, kui suur peaks olema KLV kontekstis tähelepanu väärivate
turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast, Eestis puuduvad. Turvasmuldade säilimiseks on
oluline suunata nende kasutusviis võimalikult ekstensiivselt majandatavateks pikaajalisteks
rohumaadeks.
Kasutatud andmestik

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
Maa-ameti digitaalne mullastikukaart (1: 10 000), kasutati turvasmuldade andmestikku.
EELIS, keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmekiht (KR_PLK), väljavõte 03.02.2014.
PKÜ poollooduslike koosluste andmekiht, väljavõte 16.04.2014.
Arvutuskäik

Eesti digitaalselt mullastikukaardilt eraldati päringutega turvasmuldade pindobjektid.
Järgnevalt lõigati muldade pindobjekte põllumajandusmaa pindobjektidega ja kustutati
põllumajandusmaast välja jääv osa muldade pindobjektidest.
Turvasmuldade koondpindala saamiseks lõigati muldade pindobjektide piire KLV ruutude
piiridega ning arvutati iga ruudu sisse jäävate turvasmuldade pindobjektide pindalade summa ja
selle osatähtsus ruudu põllumajandusmaast (Joonis 5).

Joonis 5. Näide turvasmuldade areaalide ja põllumajandusmaa kattumisest KLV ruudus
Indikaatori väärtuste skaala

Ekspertarvamusena pakuti KLV töögrupi poolt, et indikaatori arvestatav mõju avaldub >30%
põllumajandusmaa osatähtsusest.
Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil varieerus turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast 0100%. Eesti 35 314 ruudust esines turvasmuldi põllumajandusmaal 16 343 ruudus.
Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast andmed jagunesid väärtusvahemike vahel ja
vastavalt antud väärtuspunktidele selgus vastav KLV ruutude arv (Tabel 10).
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Tabel 10. Indikaatori GR1-5 Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast üle-eestiline väärtuste
skaala
Turvasmuldade osatähtsus
põllumajandusmaast

Väärtuspunktid

≤ 30%

1 punkt

12 620 ruutu (77% valimist)

>30 – 50%

3 punkti

1 382 ruutu (8% valimist)

> 50%

5 punkt

2 341 ruutu (14% valimist)

Üle-eestiline KLV ruutude arv

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Puudub täpne ülevaade, kui suur osa kuivendatud ja aktiivsemalt haritud põllumajandusmaadele
jäävatest turvasmuldadest on mineraliseerunud.
1.8.

GR2: LOODUSKAITSELISED INDIKAATORID

Teise grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad ruutude
looduskaitselist väärtust, valitud indikaatorid on:
GR2-1: PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast
GR2-2: Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast
GR2-3: Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine
GR2-4: Kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline osatähtsus
GR2-5: I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide esinemine
Oluliseks märkuseks on siinjuures, et väärtuste arvutamisel arvestatakse iga indikaatori puhul
ainult nende ruutudega, mille andmed on nullist suuremad. Lisaks jäävad väärtuste arvutamisel
välja ka kõik need ruudud, mis ei sisalda põllumajandusmaad.
1.8.1. GR2-1: PLK-DE OSATÄHTSUS PÕLLUMAJANDUSMAAST

Poollooduslike alade maahooldus kätkeb endas sajanditepikkusi töötraditsioone (eeskätt niitmist
ja karjatamist), mis on tihedalt läbi põimunud meie rahvuskultuuriga. Seetõttu nimetatakse
selliseid alasid ka pärandkultuurmaastikeks ning poollooduslikke kooslusi pärandkooslusteks.
Nende seas võib eristada järgmisi eriilmelisi tüüpe: puis-, ranna-, lammi-, aru-, soo-, soostunud
niidud, loopealsed, puiskarjamaad, nõmmed ja kadastikud.
Lisaks suurele esteetilisele väärtusele Eesti kultuuris ja maastikupildis etendavad PLK-d väga
olulist osa loodusliku mitmekesisuse säilitamisel. Sõltuvalt tüübist pakuvad PLK-d
elupaika/kasvukohta väga erinevatele, sh haruldastele ja kaitset vajavatele, taime- ja
loomaliikidele. Puisniidud ja loopealsed on erakordselt liigirikkad. Eesti botaanikute andmetel
leidub pikka aega katkematult majandatud puisniitudel sageli üle 50 liigi soontaimi ühel
ruutmeetril (lisaks samblad), mis on naabruses asuvate looduslike või muude majandatavate
kooslustega võrreldes oluliselt rohkem.
Ranna- ja luhaniidud on olulised rändelindude peatus- ja toitumiskohad ning kurvitsaliste
elupaigad.
PLK-de osatähtsus kogu põllumajandusmaast on näitaja, mis iseloomustab kui suur osa kogu
piirkonna põllumajandusmaast on potentsiaalselt orienteeritud elurikkuse säilitamisele,
suurendamisele ja kaitsele.
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Kasutatud andmestik

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
EELIS, keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmekiht (KR_PLK), väljavõte 03.02.2014.
PKÜ poollooduslike koosluste andmekiht, väljavõte 16.04.2014.
Arvutuskäik

Poollooduslike koosluste kogupinna saamiseks liideti erinevates andmekogudes asuvate PLK-de
pindobjektid üheks tervikalaks. Pindobjektide liitmine välistab võimalike pindalaliste ülekatete
tekkimise, kuna erinevates andmekogudes on koosluste piiride ulatus sama koosluse puhul väga
erinev (Joonis 6).
Tekkinud tervikala lõigati KLV ruudustiku piiridega ja arvutati iga ruudu sisse jääv PLK-de
kogupindala hektarites ning vastavalt osatähtsus põllumajandusmaast.

Joonis 6. Näide PLK-de osatähtsuse leidmisest KLV ruudu põllumajandusmaast
Indikaatori väärtuste skaala

Arvestades, et PLK-d on KLV põllumajandusalade kõige esinduslikumaks osaks, pakkus KLV
töögrupp, et antud indikaatori puhul tuleb positiivne väärtus anda ka väga väikesele PLK-de
osatähtsusele kogu põllumajandusmaast.
Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil varieerus PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast 0 100%. Eesti 35 314 ruudust esines PLK-sid 10 478 ruudus. PLK-de osatähtsuse
põllumajandusmaast andmed jagunesid väärtusvahemike vahel ja vastavalt antud
väärtuspunktidele selgus vastav KLV ruutude arv (Tabel 11).
Tabel 11. Indikaatori GR2-1 PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast üle-eestiline väärtuste skaala
PLK-de osatähtsus
põllumajandusmaast

Väärtuspunktid

≤ 10%

1 punkt

2 960 ruutu (28% valimist)

>10-50%

3 punkti

2 959 ruutu (28% valimist)

>50-100%

5 punkti

4 559 ruutu (44% valimist)
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Üle-eestiline KLV ruutude arv

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Mittemajandatavate PLK-de tegelik seisukord on ebaselge, NATURA 2000 võrgustikust välja
jäävate PLK-de olukord halveneb, tihti puudub PLK alade majandaja.
1.8.2. GR2-2: HOOLDATUD PLK-DE OSATÄHTSUS PLK-DE KOGUPINNAST

Juhuslik majandamine tagab minimaalselt koosluse hetkeväärtuse säilimise, pikaajaline
järjepidev hooldamine niitmise ja karjatamise kaudu aga eeldatavalt suurendab koosluse liigilist
mitmekesisust ja koosluse väärtust.
Erinevates andmekogudes esineb PLK-de informatsioon, mis pärineb sageli väga erinevatest
inventuuridest, need on läbiviidud erinevatel aastatel, mitmed inventuurid on vanemad kui
kümme aastat. Seetõttu ei ole inventuuride käigus kaardistatud koosluse piir käesoleval hetkel
alati korrektne - kooslus ei pruugi olla täies ulatuses säilinud ja andmebaaside kirjeldused ei
vasta täna esinevale olukorrale.
Kasutades Keskkonnaameti ja PRIA andmestikku on võimalik reaalselt hooldatud PLK-de kaudu
paremini hinnata ka piirkonna KLV väärtust, sest need pindalad on kontrollitud. Samas tuleb
arvestada ka seda, et kuna hooldatavate PLK-de kohta on võimalik saada infot vaid läbi erinevate
toetusandmete, siis puudub täielik ülevaade kõigi hooldatavate alade kohta.
Kasutatud andmestik

EELIS, keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmekiht (KR_PLK), väljavõte 03.02.2014.
EELIS, keskkonnaregistri MAK 2007-2013 PLK hooldamise toetuse raames hooldatud
poollooduslike koosluste andmekihid 2007-2011 (KR_PLK), väljavõte 03.02.2014.
PKÜ poollooduslike koosluste andmekiht, väljavõte 16.04.2014.
Arvutuskäik

Hooldatud PLK-de kogupinna saamiseks liideti EELIS registris asuvate hooldatud PLK-de
pindobjektid (alates 2007. aastast) üheks tervikalaks, mis välistab erinevate aastate liitmisel
võimalike pindalaliste ülekatete tekkimise.
Tekkinud tervikala lõigati KLV ruudustiku piiridega ja arvutati iga ruudu sisse jääv hooldatud
PLK-de kogupindala hektarites ning vastav osatähtsus kogu PLK-de pindalast (Joonis 7).

Joonis 7. Näide hooldatud PLK-de osatähtsusest kõikide inventeeritud PLK-de pinnast KLV ruudus
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Indikaatori väärtuste skaala

Hooldatud PLK-d on kvalitatiivselt kõige paremas seisukorras olev osa poollooduslikest
kooslustest Eestis. Hooldatud alade majandamine on kontrollitud ja seetõttu on otstarbekas
väärtuspunkte anda ka väga väikeste osatähtsusega ruutudele.
Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil varieerus hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast
0 – 100%. Eesti 35 314 ruudust esines hooldatud PLK-sid 2 291 ruudus.
Hooldatud PLK-de osatähtsuse PLK-de kogupinnast andmed jagunesid väärtusvahemike vahel ja
vastavalt antud väärtuspunktidele selgus vastav KLV ruutude arv (Tabel 12).
Tabel 12. Indikaatori GR2-2 Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast üle-eestiline väärtuste
skaala
Hooldatud PLK-de osatähtsus
PLK-de kogupinnast

Väärtuspunktid

≤ 10%

1 punkt

383 ruutu (17% valimist)

>10-50%

3 punkti

919 ruutu (40% valimist)

>50-100%

5 punkti

989 ruutu (43% valimist)

Üle-eestiline KLV ruutude arv

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Puudub informatsioon toetuste väliselt majandatavate PLK-de kohta.
1.8.3. GR2-3: PÕLLUMAJANDUSEGA SEOTUD KUUE LINNULIIGI ESINEMINE

Linnud on laialt levinud ning kergesti määratavad ja seetõttu suhteliselt hästi uuritud
taksonoomiline grupp. Lindude arvukuse ja mitmekesisuse järgi on hea hinnata põllumajandusmaastike kvaliteeti, sest põllulindude arvukuse langus või levila kahanemine on sageli
seotud elupaiga omaduste halvenemisega (Elts, 2003).
Euroopa on perioodil 1980-2010 kaotanud Euroopa Linnuloenduste Komitee (inglise keeles
European Bird Census Council, EBCC) andmetel 52% ehk rohkem kui pooled oma
põllulindudest, mis on umbes 300 miljonit lindu. Kõige tavalisemate metsalindude arvukus on
seevastu vähe muutunud. Põllulindudest on näiteks drastiliselt langenud nurmkana ja
põldtsiitsitaja arvukus (langus vastavalt 94% ja 87%) – langeva trendiga liikide nimekirja võib
veel pikalt jätkata (PECBMS, 2012).
Põllulindude sellise kiire vähenemise üheks põhjuseks on põllumajanduse jätkuv
intensiivistumine, mis vähendab sobivaid elu- ja pesitsuspaiku ning toiduressursi hulka.
Sarnaselt põllumajanduse intensiivistumisele avaldab põllulindude liikidele olulist mõju ka
traditsiooniliste majandusvõtete, nagu näiteks rannaniitude karjatamise vähenemine või
lõpetamine, mis viib avatud maastike võsastumiseni.
Eesti põllulindude olukorda võimaldavad jälgida PMK poolt MAK PKT hindamise raames
kogutavad seireandmed ja Eesti Ornitoloogiaühingu poolt hallatav Eesti haudelindude
levikuatlase andmestik.
Viimaste aastate PKT hindamise raames kogutavad põllulindude seireandmed viitavad, et
linnuliikide üldine arvukus ja liigirikkus on suurem eelkõige mosaiiksemas maastikus, kus
domineerib ka ekstensiivsem põllumajandus (PMK, Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 2. telje
püsihindamisaruanne 2011. a kohta, 2012). Seetõttu sobivad põllulinnud hästi ka üheks KLV
põllumajandusmaa määratlemise indikaatoriks.
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Käesolevas analüüsis kasutatavad põllulindude algandmed on Eesti haudelindude levikuatlase
5×5 km UTM (inglise keeles Universal Transverse Mercator) ruudustiku põhised. PKT
hindamise raames kasutatav põllulindude seireandmestik KLV põllu-majandusalade
määratlemiseks ei sobi, kuna hõlmab vaid 66 seireettevõtet, mitte tervet Eestit.
Lisaks valiti põllulindude pikast nimestikust välja kuus Eesti põllumajandusmaastikele
iseloomulikku liiki: põldlõoke, kadakatäks, suurkoovitaja, nurmkana, kiivitaja ja rukkirääk. Need
põllulinnud on valitud seepärast, et nad kas eelistavad või on tüüpilised mitmekesistele
maastikele ja ekstensiivsele põllumajandusele (kadakatäks, suur-koovitaja, nurmkana, rukkirääk)
või on iseloomulikud viljelusmaale ja lagedamatele aladele (põldlõoke, kiivitaja). Kuna
linnuliikidel on elupaiga tingimuste suhtes erinevad eelistused, siis viitab nende olemasolu ka
erinevatele põllumajandusliku tegevuse poolt loodavatele tingimustele. Kuus eesti ekspertide
poolt valitud linnuliiki on indikaatorite loendis ka üle-euroopalisel KLV alade määratlemisel.
Kasutatud andmestik

Eesti haudelindude levikuatlas, UTM ruudustikus, pesitsuskindluse andmestik, väljavõte
11.03.2014.
Arvutuskäik

Erinevad linnuliigid omavad väärtuste leidmisel erinevat kaalu, vastavalt sellele, kui üldlevinud
ja tolerantne liik põllumajanduse suhtes on.
Näiteks põldlõoke on arvukas ja levinud liik põllumajandusmaastikus ning majandamisintensiivsuse suhtes vähem tundlik. Suurkoovitaja eelistab aga mitmekesist maastikku ja on
tundlik intensiivse põllumajanduse suhtes, samuti nurmkana, kes on tüüpiline ekstensiivse
põllumajanduse indikaatorliik. Vastavalt sellele, kas liik UTM ruudus esines või ei esinenud, anti
väärtusi 1 ja 0, st ühe ruudu maksimaalne väärtus sai olla 6, kui kõik liigid olid esindatud.
Ekspertide soovitusena anti liikidele lisaks erinevad kaalud, millest lähtuvalt tuli pärast eelpool
selgitatud väärtuste 1 ja 0 andmist saadud tulemus koefitsiendiga läbi korrutada. Koefitsiendi
valik sõltus sellest, millised liigid ruudus esinesid:
•
•
•

Põldlõoke – 1
Kadakatäks, kiivitaja, rukkirääk – 2
Suurkoovitaja, nurmkana – 3

Näiteks, kui ruudus esinevad põldlõoke, kadakatäks ja rukkirääk, siis väärtuste 0 ja 1 andmisel
saadakse väärtus 3. Kuna ruudus esinevad põllulinnuliigid (kadakatäks ja rukkirääk), kelle
maksimaalne koefitsient on 2, tuleb eelnevalt saadud väärtus 3 koefitsiendiga 2 läbi korrutada:
3×2=6. Maksimaalne põllulinnuliikide esinemisväärtus saab sellise arvutuse tulemusel seega olla
18 (ühes ruudus esinevad kõik liigid, mis annab väärtuseks 6 punkti ning suurkoovitaja või
nurmkana esinemise koefitsiendiga (3) korrutamisel saadi põllulindude esinemisväärtuseks 18).
Ruumilise hajuvuse saavutamiseks interpoleeriti7 saadud algandmed UTM ruudu tsentroidi
koordinaatide kaudu. Interpoleeritud tulemused väärtusvahemikuga 0-18 on näitlikustatud ka
Joonis 8.
7

Interpoleerimine - ebakorrapäraselt või hajusalt asetsevate mõõtmisandmete täiendamine selleks, et
moodustada mingi andmestiku kohta edasiseks töötluseks sobiv mudel ja mudeli omadustele vastav
kaart.
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Joonis 8. Töödeldud 6 indikaatorliigi (põldlõoke, kadakatäks, suurkoovitaja, nurmkana, kiivitaja ja
rukkirääk) andmestiku ruumiline hajuvus (esinemisväärtuste vahemik 0-18) UTM ruudustikus

Järgneva sammuna arvutati interpoleeritud andmestikust iga KLV ruudu väärtus ja arvutatud
tulemus jagati proportsionaalselt kolme klassi.
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil varieerusid põllumajandusega seotud kuue linnuliigi
esinemine väärtused vahemikus 0-18. Eesti 35 314 ruudust esines valitud põllulindude andmeid
35 302 ruudus. Indikaatori andmed jagunesid väärtusvahemike vahel ja vastavalt antud
väärtuspunktidele selgus vastav KLV ruutude arv (Tabel 13).
Tabel 13. Indikaatori GR2-3 Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine üle-eestiline väärtuste
skaala
Põllumajandusega seotud kuue
linnuliigi esinemine

Väärtuspunktid

Üle-eestiline KLV ruutude arv

≤6

1 punkt

3 231 ruutu (9% valimist)

>6-12

3 punkti

16 654 ruutu (47% valimist)

>12-18

5 punkti

15 417 ruutu (44% valimist)

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Antud tunnuse jaotus on sarnane normaaljaotusele, st keskmisi väärtusi on enim ja suurimaid ja
väiksemaid väärtusi vähem. Põhjus on selles, et indikaatori linnuliikide valimisel lähtuti sellest,
et need oleksid selgelt erineva esinemissagedusega, näiteks kõige vähem punkte saanud
põldlõoke on üldlevinud liik, samas on kõrgeima hindega liigid – suurkoovitaja ja nurmkana –
vähearvukad ning elupaiga valikul kapriissemad ning intensiivse põllumajanduse suhtes
tundlikumad liigid. Seetõttu on analüüsitud ruutude koguväärtused jaotunud nii, et eriti palju on
keskmise hindega ruute. Tõenäoliselt on nendes ruutudes esindatud levinumad liigid, samas oli
tõenäoliselt kõrge hindega ruutudes esindatud ka vähemalt üks haruldasem liik.
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1.8.4. GR2-4: KAITSEALADE JA NATURA 2000 ALADE OSATÄHTSUS

Ekstensiivselt majandatavad põllumajandusalad ja kaitstavad loodusalad on omavahel seotud
ning toetavad üksteise funktsioneerimist.
Kaitsealuse territooriumi pindala suhe KLV ruudu pindalasse iseloomustab piirkonna
looduskaitselist väärtust. Kaitsealused territooriumid on valitud kas liigikaitselistel või
maastikukaitselistel põhjustel. Kaitsealade koosseisus on põllumajandusmaa reeglina
ekstensiivsemalt majandatud kui mittekaitstavatel territooriumitel, olles tihti puhver-tsooniks
liigikaitselistel eesmärkidel. Samas võib põllumajandusmaa olla ka maastikulise terviku
lahutamatu osa maastikukaitsealadel.
Kaitstavatele aladele jäävatele põllumajandusmaadele kehtivad tihti teatavad piirangud väetiste
ja taimekaitsevahendite kasutamise osas, mis on looduslikku mitmekesisust suurendavaks
teguriks.
Kuna kaitstavad loodusväärtused on enamasti seotud põllumajandusmaaga, aga asuvad
väljaspool seda, siis arvutatakse selle indikaatori puhul kaitstavate alade osatähtsus kogu ruudu
pindalast.
Kasutatud andmestik

EELIS, keskkonnaregistri loodusalade, linnualade ja kaitsealade andmekihid (KR_loodusala,
KR_linnuala, KR_kaitsela), väljavõte 03.02.2014.
Arvutuskäik

Töö käigus liideti EELIS andmebaasi kaitsealuste territooriumite (loodusalade, linnu-alade ja
kaitsealade) kaardikihtide pindobjektid ülekatete vältimiseks üheks tervikalaks.
Järgnevalt lõigati tekkinud tervikala KLV ruudu piiridega ja arvutati kaitstava territooriumi
pindala kõikides KLV ruutudes ning osatähtsus ruudu pindalast (Joonis 9).

Joonis 9. Näide kaitsealuse territooriumi ja põllumajandusmaa kattuvusest KLV ruudus

41

Indikaatori väärtuste skaala

KLV töögrupi hinnangul omavad suuremat mõju suurepinnalised kaitsealad, seetõttu saavad
madalaima väärtuse ruudud, mille kaitsealune territoorium on väiksem kui 10% ehk 10 ha KLV
ruudu põllumajandusmaast.
Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil varieerusid kaitsealade ja Natura 2000 alade osatähtsus
väärtused vahemikus 0 – 100%.
Eesti 35 314 ruudust esines kaitsealade andmeid 17 512 ruudus. Andmed jagunesid
väärtusvahemike vahel alljärgnevalt (Tabel 14).
Tabel 14. Indikaatori GR2-4 kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline osatähtsus üle-eestiline
väärtuste skaala
Kaitsealade ja Natura 2000
alade osatähtsus

Väärtuspunktid

Üle-eestiline KLV ruutude arv

≤10%

1 punkt

5 411 ruutu (31% valimist)

>10-50%

3 punkti

4 738 ruutu (27% valimist)

>50-100%

5 punkti

7 363 ruutu (42% valimist)

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Indikaatori ümberarvutamisel tuleb jälgida, et indikaatorite arvutamiseks kasutatud andmekihid
oleks teostatud sama kuupäeva registri väljavõtte põhiselt.
1.8.5. GR2-5: I, II JA III KAITSEKATEGOORIA ALUSTE LIIKIDE ESINEMINE

Kõrge loodusväärtusega põllumajanduse üheks eesmärgiks on põllumajandusmaadega seotud
elurikkuse säilimine või suurendamine. Kaitsealuste liikide esinemist põllu-majandusmaal saab
kasutada indikaatorina piirkonna väärtuse iseloomustamisel.
Keskkonnaregistri andmetel on võimalik välja tuua Eestis inventeeritud kaitsealuste liikide
(loomad, taimed) loend ja jagunemine kaitsekategooriate lõikes. Kahjuks ei kata erinevad
inventuurid kogu Eesti territooriumit ühtlaselt. Valdav osa kaardistatud leiukohtadest asuvad
kaitsealustel territooriumitel, mis aga ei tähenda, et liik ei võiks esineda ka samas piirkonnas
väljaspool kaitseala. Seetõttu otsustati liikide leiukohtade ja esinemiste arvu KLV ruudu põhiselt
numbrilise väärtusena mitte hinnata.
Kasutatud andmestik

EELIS, keskkonnaregistri kaitsealuste loomade ja taimede andmekihid (KR_loomad I,II,III,
KR_taimed I,II,III), väljavõte 03.02.2014.
Arvutuskäik

Kasutades EELIS andmebaasi kaitsealuste liikide andmeid leiti sisalduvus- ja lõikumispäringute
kaudu kõikidele KLV ruutudele erinevate põllumajandusmaaga seotud kaitsealuste liikide
esinemine.
Kuna keskkonnaregister sisaldab andmeid kõikide kaitsealuste liikide leiukohtade kohta, millest
suur enamus ei ole aga põllumajandusega seotud, tuli KLV analüüsi tarbeks kogu andmestikku
eelnevalt töödelda. Selleks valiti ekspertide abiga (T. Talvi, T. Kukk) kaitsealuste liikide loendist
välja põllumajandusmaaga seotud liigid (lisa 3), mille baasil tehti hilisemad päringud. Koostatud
liigiloendid on esialgsed ning vajadusel tuleks neid edaspidi üle vaadata ning täiendada.
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KLV ruut, mis sisaldas erinevate kaitsekategooriatega liike, sai lõppväärtuseks alati kõrgeima
esineva kategooria väärtuse. Kaitsealused liigid on andmebaasis esitatud punktobjektide ja
aladena (Joonis 10).

Joonis 10. Näide kaitsealuste liikide esinemisest KLV ruudustikus pind- ja punktobjektidena
Indikaatori väärtuste skaala

Ekspertide hinnangul tuleks kaitsealuste liikide infot kasutada kõige lihtsustatumal kujul - kas
kaitsekategooriaga liik esineb ruudus või mitte. Arvesse läheb väärtuspuntide andmisel kõrgeima
kaitsekategooriaga liigi esinemine.
Eesti 35 314 ruudust esines kaitsealuste liikide andmeid 11 664 ruudus. Indikaatori andmed
jagunesid väärtusvahemike vahel ja vastavalt antud väärtuspunktidele selgus vastav KLV
ruutude arv (Tabel 15).
Tabel 15. Indikaatori GR2-5 I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide esinemine üle-eestiline väärtuste
skaala
I, II ja III kaitsekategooria aluste
liikide esinemine

Väärtuspunktid

Üle-eestiline KLV ruutude arv

III kaitsekategooria liik

1 punkt

5 641 ruutu (48% valimist)

II kaitsekategooria liik

3 punkti

4 489 ruutu (38% valimist)

I kaitsekategooria liik

5 punkti

1 534 ruutu (13% valimist)

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

EELIS andmebaas ei kajasta kaitsealuste liikide andmeid ülepinnaliselt ühtlaselt ja arusaadavalt
on süsteemsemalt kaardistatud kaitsealasid. Väljaspool kaitsealasid on andmete tihedus väiksem,
seetõttu on analüüsil kasutatud lihtsustatud varianti väärtusklassideks jagamisel.
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1.9.

GR3: MAASTIKU MOSAIIKSUSEGA SEOTUD INDIKAATORID

Kolmanda grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad KLV ruudu
maastiku mosaiiksust ja mitmekesisust, valitud indikaatorid on:
GR3-1: Simpsoni mitmekesisusindeks
GR3-2: Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal
GR3-3: Valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal
GR3-4: PRIA põllumassiivide arv
GR3-5: PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus
Oluliseks märkuseks on siinjuures, et väärtuste arvutamisel arvestatakse iga indikaatori puhul
ainult nende ruutudega, mille andmed on nullist suuremad. Lisaks jäävad väärtuste arvutamisel
välja ka kõik need ruudud, mis ei sisalda põllumajandusmaad. KLV töögrupp otsustas kõikide
maastikunäitajate puhul kasutada väärtuste leidmiseks protsentiile.
1.9.1. GR3-1: SIMPSONI MITMEKESISUSINDEKS

Kompleksse maastikulise mitmekesisuse kirjeldamiseks otsustati kasutada Simpsoni
mitmekesisuse indeksit. Indeks näitab maastiku keerukust, väärtused on alati skaalas 0-1; mida
suurem väärtus, seda mitmekesisem on maastik.
Pi - on eraldise tüübi (maakasutuse klassi) osakaal maastikust

Simpsoni indeks sobib antud tööga paremini kui alternatiivne mitmekesisuse kirjeldamiseks
kasutatav Shannoni indeks. Simpsoni indeks on vähem tundlik üksiku nähtuse esinemisele
ruudus ja hilisem väärtustamine on lihtsam, kuna indeksi väärtused jäävad alati 0 ja 1 vahele.
Indeksi arvutamiseks leiti kõikide maastikus esinevate maakasutusklasside osakaalud. Selleks
arvutati kõikide KLV ruutude eraldiste pindalad ja summeeriti maakatteklasside kaupa ning
jagati maastiku pindalaga.
Kasutatud andmestik

ETAK pindobjektid ja valitud joonobjektid, väljavõte 28.02.2014.
Arvutuskäik

Indeks leiti igale 1 km2 suurusele ruudule eraldi.
Maastiku reaalsema mitmekesisuse väljatoomiseks eraldati joonobjektidest päringutega
elurikkuse kontekstis väärtuslikumad joonobjektid (vetevõrk, puistaimede ribad ja kiviaiad).
Ainult ETAK pindobjektide kasutamine ei ole piisav ja joonobjektidest pindobjektidena tekitatud
ribastruktuurid peegeldavad reaalset situatsiooni ja mitmekesisust adekvaatsemalt (Joonis 11).
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Joonis 11. Näide vajadusest kasutada joonobjekte Simpsoni indeksi arvutamisel. Vasakult paremale on
skeemil: 1 - ETAK pindobjektid, 2 - ETAK pindobjektid+ribastruktuurid, 3 - ortofoto

Indeksi arvutamiseks moodustati valitud joonobjektidest pindobjektid; selleks loodi joontele
erinevate laiusklassidega puhvertsoonid. Puhvertsooni laius jagati võrdses osas joonobjekti
külgedele selliselt, et joonobjekt ise jäi puhvertsooni keskele. Puhvrite laiused vooluveekogude
puhul tuletati vooluveekogule omistatud laiusklassi andmetest. Laiusklassid olid: 1-2 meetrit, 2-4
meetrit, 4-6 meetrit ja 6-8 meetrit, puhvrid loodi vastavalt: laius 1-2m = 2m ja järgnevatele
omistati laiusklassi keskmine vastavalt 3, 5, 7 meetrit.
Vastavalt ETAK andmemudelile digitaliseeriti ribastruktuurid maastikus joontena kuni 8- meetri
laiuseni; sellest tulenevalt omistati puuderibade puhvri laiuseks 8 meetrit. Kiviaedadele
puhvertsooni laiuse omistamine on kokkuleppeline ning KLV töögrupi soovitusel tekitati
kiviaedadele puhver kogulaiusega 3 meetrit (1,5 m kummalegi poole kiviaia kaardistatud
telgjoonest). Puhvri laius kolm meetrit tuletati kiviaia hinnangulisest keskmisest kõrgusest (1 m)
ja kahekordsest keskmisest laiusest (1 m).
Järgmise sammuna lõigati pindobjektide andmestikust välja puhvertsoonide alune pind ja
seejärel lisati puhvertsoonid pindobjektidele. Puhvertsoonidele omistati ühine tunnus ribastruktuurid.
ETAK pindobjektid ei ole tehniliselt ja maastikuökoloogilist väärtust silmas pidades otse
kasutatavad, kuna sisaldavad ebaolulist informatsiooni. Pindobjektid olid seetõttu otstarbekas
eeltöötlusena liita ja ümber klassifitseerida, et vältida olukorda, kus pind-objektidest otseselt
tulenev mitmekesisusindeks ei kirjelda looduslikku mitmekesisust ja annab väära tulemuse või
on objektid ülekattes.
Näiteks õuealad ja õuealal asuvad hooned suurendaksid maastikulist mitmekesisust oluliselt,
liidetuna klassiks õueala on aga mõju indeksi lõppväärtusele väiksem. Teine näide on
situatsioonidest, kus andmed on ülekattes, see tähendab, et samal territooriumil on üks
pindobjekt osaliselt või täielikult teise objekti peal. Selliselt kajastatakse näiteks noorendikke
terviklikul metsaalal.
Testalal Jõgeva maakonnas tekkis liitmiste ja klassifitseerimise tulemusena 14 pindobjektide
klassi: ribastruktuur, lage ala, õued, tee, soo, soo puudega, põõsastik, mets, seisuveekogu,
vooluveekogu, põld, rohumaa, aianduslik maa, turbaväli, muu (sama klassifikatsiooni kasutati ka
juhusliku valikuga leitud sisemaa ruutudel ja rannajoone ruutudel). Tekkinud liitobjekte lõigati
indeksi arvutamiseks KLV ruudustikuga, kuna indeks arvutati eraldiseisvalt igale ruudule. Sama
pindobjektide klassifitseerimise süsteemi kasutati ka üle-eestilise analüüsi puhul.
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Indikaatori väärtuste skaala

Maastikunäitajad esinevad kõikides ruutudes, seetõttu tuleb väärtuste arvutamisel leida võimalus
statistiliselt korrektsel viisil eristada madalate arvnäitajatega ruudud ja väärtustada need 0väärtusega. Vastasel juhul jääksid maastikunäitajad, kui pidevalt esinevad nähtused, teiste
indikaatorite üle liigselt domineerima ja mõjutaksid lõpp-tulemust ebaproportsionaalselt palju.
Väärtused arvutati ainult põllumajandusmaad sisaldavatele ruutudele. KLV töögrupp otsustas
kõikide maastikunäitajate puhul kasutada väärtuste leidmiseks protsentiile.
Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil jäid Simpsoni indeksi arvväärtused vahemikku 0-0,83. Eesti
35 314 ruudu andmed jagunesid väärtusvahemike vahel ja vastavalt antud väärtuspunktidele
selgus vastav KLV ruutude arv (Tabel 16).
Tabel 16. Indikaatori GR3-1 Simpsoni mitmekesisusindeks üle-eestiline väärtuste skaala
Simpsoni
mitmekesisusindeks

Protsentiil

Väärtuspunktid

Üle-eestiline KLV ruutude
arv

≤0,34

0-25%

0 punkti

8 601

>0,34-0,51

25-50%

1 punkt

8 337

>0,51-0,62

50-75%

3 punkti

9 336

>0,62

75 >

5 punkti

9 040

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Maastiku kompositsiooni hindamiseks on vajalik ribastruktuuride joonobjektid viia pindobjekti
kujule.
1.9.2. GR3-2: VALITUD JOONOBJEKTIDE KOGUPIKKUS ETAK PÕLLUMAJANDUSMAAL

Valitud joonobjektide puhvertsoone kasutati eelnevalt Simpson´i mitmekesisuse indeksi
arvutamiseks, mis näitab maastiku üldist kompositsiooni KLV ruudu sees. Valitud joonobjektide
kogupikkuse kasutamine annab iga ruudu kohta suhteliselt täpse arvnäitaja, mis võimaldab
hinnata ribastruktuuride pikkuste hetkeseisu ja on väga hästi kasutatav tulevikus kui mõõdetav
seireobjekt.
Kuna KLV kontekstis väärtuslikud objektid ja ribastruktuurid PRIA põllumassiivide kihil ei
kajastu, arvutati joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal. Vastavalt PRIA
põllumassiivide digitaliseerimisloogikale ja põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala
määramise korrale, arvati põllumassiivi kogupindalast maha põllumassiivil paiknevad üle 0,01
ha suurused pindobjektid, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puude grupp,
kivihunnik jne).
Kasutatud andmestik

ETAK pindobjektid ja valitud joonobjektid, väljavõte 28.02.2014.
Arvutuskäik

ETAK andmemudeli põhiselt joonobjekte pindobjektidest välja ei lõigatud. Väärtuslikud
joonelemendid ja ribastruktuurid eraldati ETAK põllumajandusmaale jäävatest joon-objektidest,
nendeks olid: vooluveekogud, puistaimede ribad ja kiviaiad.
Põllumajandusmaast välja jäävad joonelemendid kustutati, et mitmekesisus tehislikult ruudus ei
suureneks (näiteks tihe kraavitusvõrk metsakuivendusobjektil suurendaks näitajat oluliselt).
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Joonobjektid liigendavad avatud põllumajandusmaastikku ja pakuvad elupaiku ja rändekoridore
paljudele liikidele (Joonis 12).

Joonis 12. Näide joonobjektiderohkest ja liigendatud põllumajandusmaastikust
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil valitud joonobjektide
põllumajandusmaal arvväärtused jäävad vahemikku 0 – 43 654 m.

kogupikkus

ETAK

Eesti 35 314 ruudust esines joonobjekte 33 121 ruudus ja indikaatori andmed jagunesid
väärtusvahemike vahel 4 protsentiili klassi ja vastavalt antud väärtuspunktidele selgus KLV
ruutude arv (Tabel 17).
Tabel 17. Indikaatori GR3-2 Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal üle-eestiline
väärtuste skaala
Valitud joonobjektide
kogupikkus (m) ETAK
põllumajandusmaal

Protsentiil

Väärtuspunktid

≤745

0-25%

0 punkti

8 278

>745 – 1 893

25-50%

1 punkt

8 280

>1 893 – 3 666

50-75%

3 punkti

8 282

>3 666

75 >

5 punkti

8 281

Üle-eestiline KLV ruutude
arv

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Andmekogude erinevast loogikast lähtuvalt tuleb ribastruktuuride valikul kasutada ETAK
põllumajandusmaa andmestikku, mitte PRIA põllumassiivide andmekihti.
1.9.3. GR3-3: VALITUD PUNKTOBJEKTID ETAK PÕLLUMAJANDUSMAAL

Sarnaselt joonobjektidega võimaldab kaardistatud punktobjektide koguarv hinnata otseselt
põllumajandusmaa liigendatust, samuti on punktobjekte hea kasutada hilisema seire käigus
maastiku muutuste hindamiseks.
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Väärtuslike punktobjektidena ETAK põllumajandusmaal defineeriti üksikpuud ja mittepindalaliselt kaardistatud puudegrupid, tehiskünkad (maaparandusobjektide kiviaunad) ja kivid
(üksikud rändrahnud).
Pindalalised, punktobjektina kaardistatud tehiskünkad ja puudesalud on elu-, puhke- ja
peatuspaigad mitmetele liikidele, suurendades elurikkust põllumajandusmaal. Mida suurem on
avatud maastikule jäävate punktobjektide arv, seda suurem on potentsiaalne bioloogiline
mitmekesisus ruudus.
Kasutatud andmestik

ETAK pindobjektid ja valitud punktobjektid, väljavõte 28.02.2014.
Arvutuskäik

Päringutega eraldati andmestikust väärtuslikud punktobjektid ETAK põllumajandusmaal ja
arvutati objektide koguarv põllumajandusmaal KLV ruutude kaupa.
Paljudes traditsioonilise maakasutusega piirkondades liigendavad väiksepinnalised üksikobjektid
põllumajandusmaastikku oluliselt (Joonis 13).

Joonis 13. Näide rohkest punktobjektide esinemisest põllumajandusmaal KLV ruudus
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal
arvväärtused jäävad vahemikku 0 – 453. Eesti 35 314 ruudust esines punktobjekte 33 252
ruudus. Indikaatori andmed jagunesid väärtusvahemike vahel 4 protsentiili klassi ja vastavalt
antud väärtuspunktidele selgus KLV ruutude arv (Tabel 18).
Tabel 18. Indikaatori GR3-3 Valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal üle-eestiline väärtuste
skaala
Valitud punktobjektide
arv ETAK
põllumajandusmaal

Protsentiil

Väärtuspunktid

<6

0-25%

0 punkti

7 239

>6-13

25-50%

1 punkt

8 684

>13-24

50-75%

3 punkti

8 960

>24

75 >

5 punkti

8 369
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Üle-eestiline KLV ruutude
arv

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Andmekogude erinevast loogikast lähtuvalt tuleb punktobjektide valikul kasutada ETAK
põllumajandusmaa andmestikku, mitte PRIA põllumassiivide andmekihti.
1.9.4. GR3-4: PRIA PÕLLUMASSIIVIDE ARV

Indikaator väljendab otseselt maastikulist mitmekesisust - mida suurem on põllu-massiivide arv
ruudus, seda mitmekesisem on põllumajandusmaastik.
PRIA põllumassiivide digitaliseeritud piir kajastab ainult põllumajandustegevuseks kasutatavat
maad; massiivide rohkus väljendab otseselt põllumajandusmaastiku mitmekesisust, kuna paljudel
juhtudel jäävad erinevate põllumassiivide vahele ribastruktuurid või muud otsesest
põllumajanduslikust kasutusest välja jäävad alad.
Kasutatud andmestik

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
Arvutuskäik

Põllumassiive ei lõigatud KLV ruudu piiriga, vaid massiivide arv konkreetses ruudus leiti
massiivide pindobjektide sisaldumise ja lõikumise kaudu konkreetse KLV ruudu piiriga.
Teatud juhtudel on aga PRIA administratiivsetest vajadustest tulenevalt suurendanud massiivide
arvu – sellisel juhul topoloogiliselt seotud massiivid (külgnevad massiivid, mis on saadud suure
massiivi lõikamisest tootjate kasutuse või katastripiiride järgi ja mille puhul tegelikku piiri
looduses ei eksisteeri) liideti eelnevalt, et massiivide arvu tehislikult mitte suurendada. Väikeste
põllumassiividega maastik, võrreldes suurte põllumassiividega, on tunduvalt rohkem liigendatud
ja eeldatav bioloogiline mitmekesisus KLV ruudus on suurem (Joonis 14).

Joonis 14. Näide liigendatud maastikust, kus PRIA põllumassiivide arv KLV ruudus on suur (1) ja avatud
liigendamata maastik, kus PRIA põllumassiivide arv KLV ruudus on väike (2)
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil PRIA põllumassiivide arv jääb vahemikku 1 – 64. Eesti 35
314 ruudust esines põllumajandusmaad 35 314 ruudus ja andmed jagunesid väärtusvahemike
vahel alljärgnevalt (Tabel 19).
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Tabel 19. Indikaatori GR3-4 PRIA põllumassiivide arv üle-eestiline väärtuste skaala
PRIA põllumassiivide
arv

Protsentiil

Väärtuspunktid

Üle-eestiline KLV ruutude
arv

<3

0-25%

0 punkti

10 090

>3-6

25-50%

1 punkt

9 175

>6-9

50-75%

3 punkti

7 279

>9

75 >

5 punkti

8 770

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Enne vastava arvutuse tegemist on vajalik külgnevad (topoloogiliselt seotud) massiivide
lahustükid liita.
1.9.5. GR3-5: PRIA PÕLLUMASSIIVIDE SERVADE SUMMAARNE PIKKUS

Põllumassiivide servade summaarne pikkus on maastike mitmekesisuse hindamisel laialdast
kasutust leidnud servaindeks. Servaks loetakse maastikuökoloogias piiri kahe erineva
maastikuklassi vahel (Farina, 1998). Mida suurem on indeksi väärtus, seda keerukam on maastik
ja seda suurem on mitmekesisust mõjutav servaefekt (üleminekulised ribastruktuurid eeldatavalt
suurendavad liigilist mitmekesisust).
L – servade kogupikkus m
A – maastiku kogupindala ha

PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus on mitmekesisusnäitaja - mida pikemad on
massiivide servad, seda mitmekesisem ja vaheldusrikkam (ebakorrapärane paiknemine
maastikus, saarelisus massiivide siseselt, massiivide rohkus) on maastik.
Kasutatud andmestik

PRIA põllumassiivide register, põllumassiivide väljavõte 03.02.2014.
Arvutuskäik

Antud juhul kasutati ainult PRIA põllumassiivide servade kogupikkust, et iseloomustada otseselt
põllumajanduslikus kasutuses oleva maa servade pikkust KLV ruudu sees.
Nagu eelmise indikaatori puhul, nii ka joonobjektide genereerimisel liideti külgnevad massiivid,
mis on saadud suure massiivi lõikamisest tootjate kasutuse või katastripiiride järgi ja mille puhul
tegelikku piiri looduses ei eksisteeri.
Servade kogupikkuse leidmiseks tuli esimese sammuna põllumassiivide pindobjektid salvestada
ümber joonobjektideks.
Järgnevalt lõigati joonobjektideks salvestatud põllumassiivide servade andmeid KLV ruudu
piiriga. Seejärel leiti sisalduvuspäringuga iga ruudu sisse jäävate servajoonte kogupikkus (Joonis
15).
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Joonis 15. Näide suurest põllumassiivide servade kogupikkusest ja servaefektist KLV ruudus
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus 100 ha
kohta m jääb vahemikku 0,1 – 54 963 m.
Eesti 35 314 ruudust esines põllumajandusmaad 35 313 ruudus. Indikaatori andmed jagunesid
väärtusvahemike vahel 4 protsentiili klassi ja vastavalt antud väärtuspunktidele selgus KLV
ruutude arv (Tabel 20).
Tabel 20. Indikaatori GR3-5 PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus üle-eestiline väärtuste
skaala
PRIA põllumassiivide
servade summaarne
pikkus 100 ha kohta m

Protsentiil

Väärtuspunktid

≤25,32

0-25%

0 punkti

8 830

>25,32-59,61

25-50%

1 punkt

8 828

>59,61-94,74

50-75%

3 punkti

8 826

>94,74

75 >

5 punkti

8 829

Üle-eestiline KLV ruutude
arv

Märkused, tähelepanekud indikaatori osas

Enne vastava arvutuse tegemist on vajalik külgnevad (topoloogiliselt seotud) massiivide
lahustükid liita ja konverteerida joonobjektideks.
1.10. GR4: LOODUSLIKE EELDUSTE INDIKAATORID
Neljanda grupi moodustavad indikaatorid, mis kirjeldavad KLV ruutude potentsiaalseid eeldusi
suuremaks looduslikuks ja maastikuliseks mitmekesisuseks:
GR4-1: ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus
GR4-2: Allikasoode arv
GR4-3: Mullastiku mitmekesisuse indeks (Simpsoni indeksil põhinev)
GR4-4: Looduslike vooluveekogude (jõed, ojad) kogupikkus
GR4-5: Põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet
Neljanda grupi indikaatorid arvutati välja 2015 aastal ja Jõgeva pilootala ning rannajoone ja
sisemaa juhusliku valikuga testalade andmeanalüüsis need indikaatorid ei osalenud.
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Väärtuste arvutamisel arvestatakse iga indikaatori puhul ainult nende KLV ruutudega, mille
andmed on nullist suuremad. Lisaks jäävad väärtuste arvutamisel välja ka kõik need ruudud, mis
ei sisalda põllumajandusmaad.
1.10.1. GR4-1: ETAK SAMAKÕRGUSJOONTE KOGUPIKKUS RUUDUS

Maastikele on aluseks pinnavormid ning mida vaheldusrikkam ja varieeruvam on reljeef, seda
mitmekesisem on maastiku veestik, mullastik ja taimestik. Reljeefi vaheldusrikkus loob
suuremad eeldused elupaikade ja erinevatele ökosüsteemide mitmekesisusele. ETAK
samakõrgusjooned on antud 2,5 m lõikevahega, mis kirjeldab KLV ruudu reljeefi piisava
täpsusega ja andmestik on indikaatori arvutamiseks sobiv.
Kasutatud andmestik

ETAK samakõrgusjooned, väljavõte 28.02.2014.
Arvutuskäik

Arvutati samakõrgusjoonte kogupikkus meetrites KLV ruudu kohta.
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil ETAK samakõrgusjoonte summaarne pikkus 100 ha kohta
jääb vahemikku 2 – 60 942 m.
Põllumajandusmaad sisaldavast 35 314 ruudust üle Eesti oli indikaatori väärtus nullist suurem
34 362 ruudus. Indikaatori andmed jagunesid väärtusvahemike vahel 4 protsentiili klassi ja
vastavalt antud väärtuspunktidele selgus KLV ruutude arv (Tabel 21).
Tabel 21. Indikaatori GR4-1 ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus ruudus üle-eestiline väärtuste skaala
ETAK
samakõrgusjoonte
kogupikkus ruudus m

Protsentiil

Väärtuspunktid

≤3167

0-25%

0 punkti

8 591

>3167-5044

25-50%

1 punkt

8 594

>5044-7967

50-75%

3 punkti

8 587

>7967-60942

75 >

5 punkti

8 590

Pilootala KLV ruutude arv

1.10.2. GR4-2: ALLIKASOODE ARV RUUDUS

Allikasood on enim ohustatud sooliik Eestis. Eesti allikad on enamasti lubjarikkad ja loovad
eeldused vööndiliste ja eripalgeliste ökosüsteemide tekkeks soode ümbruses.
Kasutatud andmestik

Maa-ameti digitaalne mullastikukaart (1: 10 000).
Arvutuskäik

Mullakaardi andmebaasist eraldati allikalise veerežiimiga muldade pindobjektid ja külgnevad
objektid liideti tervikaladeks. Kõikidele ruutudele arvutati allikasoode lahustükkide arv ruudu
kohta.
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Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil allikasoode lahustükkide arv 100 ha kohta jääb vahemikku
1 – 7.
Põllumajandusmaad sisaldavast 35 314 ruudust oli indikaatori väärtus nullist suurem 478 ruudus.
Indikaatori andmed jagunesid väärtusvahemike vahel 4 protsentiili klassi ja vastavalt antud
väärtuspunktidele selgus KLV ruutude arv (Tabel 22).
Tabel 22. Indikaatori GR4-2 allikasoode arv ruudus üle-eestiline väärtuste skaala
Allikasoode arv ruudus

Protsentiil

Väärtuspunktid

Pilootala KLV ruutude arv

1

76%

1 punkt

361

>1-3

17%

3 punkti

82

>3

2% >

5 punkti

9

1.10.3. GR4-3: MULLASTIKU MITMEKESISUSE INDEKS (PÕHINEB SIMPSONI INDEKSIL)

Mullastiku mitmekesisus ruudus on potentsiaalselt eelduseks ka suuremale bioloogilisele
mitmekesisusele ruudus tervikuna.
Kasutatud andmestik

Maa-ameti digitaalne mullastikukaart (1: 10 000).
Arvutuskäik

Mullakaardi andmebaasist eraldati kõik sama mullašifriga muldade pindobjektid ja lõigati KLV
ruutude piiridega. Järgnevalt arvutati kõikidele ruutudele eraldiseisvalt mitmekesisuse indeks
sarnaselt maastikulise mitmekesisuse indeksile.
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil mullastiku mitmekesisuse indeksi väärtused 100 ha kohta
jäävad vahemikku 0 – 95. Indikaatori andmed jagunesid väärtusvahemike vahel 4 protsentiili
klassi ja vastavalt antud väärtuspunktidele selgus KLV ruutude arv (Tabel 23).
Tabel 23. Indikaatori GR4-3 Mullastiku mitmekesisuse indeks üle-eestiline väärtuste skaala
Mullastiku
mitmekesisuse indeks

Protsentiil

Väärtuspunktid

<0,64

0-25%

0 punkti

8 602

>0,64-0,75

25-50%

1 punkt

8565

>0,75-0,83

50-75%

3 punkti

9805

>0,83

75 >

5 punkti

7818

Pilootala KLV ruutude arv

1.10.4. GR4-4: LOODUSLIKE VOOLUVEEKOGUDE (JÕED, OJAD) KOGUPIKKUS RUUDUS
MEETRITES

Looduslikud vooluveekogud liigendavad maastikku ja loovad tingimused potentsiaalselt
suuremaks bioloogiliseks ja maastikuliseks mitmekesisuseks ruudus.
Kasutatud andmestik

ETAK jõed ja ojad, väljavõte 28.02.2014.
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Arvutuskäik

ETAK andmekogust eraldati päringutega jõgede ja ojade joonobjektide andmestik ja salvestati
eraldiseisvaks andmefailiks. Tulemfailis asuvate vooluveekogude andmeid lõigati KLV ruudu
piiridega ja arvutati kõikide KLV ruutude vooluveekogude joonobjektide kogupikkus meetrites.
Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil vooluveekogude andmete kogupikkused 100 ha kohta
jäävad vahemikku 0,57 – 8364,83 m.
Põllumajandusmaad sisaldavast 35 314 ruudust oli indikaatori väärtus nullist suurem 12 731
ruudus. Indikaatori andmed jagunesid väärtusvahemike vahel 4 protsentiili klassi ja vastavalt
antud väärtuspunktidele selgus KLV ruutude arv (Tabel 24).
Tabel 24. Indikaatori GR4-4 looduslike vooluveekogude kogupikkus ruudus üle-eestiline väärtuste skaala
Looduslike
vooluveekogude
kogupikkus

Protsentiil

Väärtuspunktid

<534

0-25%

0 punkti

3 182

>534-1043

25-50%

1 punkt

3 179

>1043-1413

50-75%

3 punkti

3 182

>1413

75 >

5 punkti

3 188

Pilootala KLV ruutude arv

1.10.5. GR4-5: Põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet ruudus

Mullaviljakuse koondnäitaja on mulla boniteet, reaalboniteet ehk tootlikkuse hindepunkt
arvutatakse perspektiivboniteedist arvestades maaparandussüsteemide registris olevaid
kuivendussüsteemi seisundi andmeid. Põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet
ruudus väljendab ruudu põllumajandusmaa tootmispotentsiaali ja mullaviljakust. Botaaniline
mitmekesisus on suurem oludes, kus mullaviljakus jääb alla keskmisi väärtuseid (Tilman, D.,
Wedln, D., Knops, J., 1996), kuna nii väga head, kui ka väga halvad mulla viljakustingimused
floristilist mitmekesisust ei soodusta.
Kasutatud andmestik

Maa-ameti digitaalne mullastikukaart (1: 10 000).
Arvutuskäik

Mullaareaalide algboniteetide andmestiku aluseks oli Eesti digitaalne vektorkujul
mullastikukaart mõõtkavas 1:10 000. Esimese etapina eraldati mullastikukaardi algandmestikust
eelnevalt koostatud põllumajandusmaa massiividel paiknevad mullastikukaardi objektid koos
andmetega. Teises etapis täiendati puuduolevate perspektiivboniteetide andmestikku ja kui
kõikide areaalide perspektiivboniteedid
olid
leitud,
arvutati
need
arvestades
maaparandussüsteemide
registris
olevaid
kuivendussüsteemi
seisundi
andmeid
reaalboniteetideks (PMK, 2015). Viimases etapis reaalboniteetidega väärtustatud
põllumajandusmaamassiivide andmekihti lõigati KLV ruudustiku piiridega ja arvutati igale KLV
ruudule kaalutud keskmine reaalboniteedi väärtus.
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Indikaatori väärtuste skaala

Üle-eestilise KLV ruutude analüüsil reaalboniteetide näitajad 100 ha kohta jäävad vahemikku 10
– 64 hindepunkti. Võttes aluseks Eesti PLK-de, kui kõige suurema liigilise mitmekesisusega
põllumajandusmaa
mullastiku
reaalboniteetide
jagunemise,
arvutati
väärtused.
Põllumajandusmaad sisaldavast 35 314 ruudust oli indikaatori väärtus nullist suurem 34 797
ruudus. Indikaatori andmed jagunesid väärtusvahemike vahel 4 protsentiili klassi ja vastavalt
antud väärtuspunktidele selgus KLV ruutude arv (Tabel 25).
Tabel 25. Indikaatori GR4-5 põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet üle-eestiline väärtuste
skaala
Põllumajandusmaa
kaalutud keskmine
reaalboniteet ruudus

Protsentiil

Väärtuspunktid

<20

1%

1 punkti

417

>20-30

13%

5 punkt

4 372

>30-35

17%

3 punkti

6 066

>35

69%

1 punkti

23 942

55

Pilootala KLV ruutude arv

KLV PÕLLUMAJANDUSALADE INDIKAATORITE LÕPPVÄÄRTUSE
TÕLGENDAMINE
1.11. TUNNUSTE VÕRDLUSANALÜÜS
KLV põllumajanduse määratlemisel valiti indikaatortunnused suure hulga võimalike variantide
hulgast eeldusega, et need peegeldavad kõige paremini just neid väärtusi, mida KLV puhul
püütakse esile tõsta. Edasi muudeti tunnuste skaalat nii, et need võimendaksid meid huvitavaid
omadusi. Sellised inimese poolt valitud skaalad võivad vahel osutuda tendentslikeks, st need
võivad lõpuks jaotuda nii ebaühtlaselt, et ei kirjeldagi enam seda, mida algselt püüti hinnata.
Teisalt otsib KLV hindamine just teatud kindlaid keskkonnaväärtusi, mis ei pruugi looduses olla
levinud ühtlaselt. Viimasel juhul on sobilik tunnuse skaala ümber seadistada nii, et meid
huvitavad väärtused ikkagi eristuksid, kuid ei oleks koondunud vaid skaala kitsasse ossa, sest
sellisel juhul on tunnuse varieerumine minimaalne ning mitme jaotusega skaalal ei ole sisulist
mõtet, sest tunnuse omadused on tegelikult kirjeldatavad binaarses skaalas (esineb/ei esine).
Tavapäraselt valitakse keskkonnamõjude modelleerimisel tunnused rangelt määratletud
statistiliste kriteeriumite alusel (olulisuse hinnang), kuid antud juhul on tunnused valitud aga
ekspertide poolt. Seepärast on oluline mõista, kuidas ekspertide poolt valitud tunnused tegelikult
KLV hinnangut mõjutavad. Näiteks võib valikusse olla sattunud tunnuseid, mis hindepallidesse
arvutatuna varieeruvad nii vähe, et kaotavad oma mõju väärtuste skaala kirjeldamisel
(varieeruvus on nii väike, et tunnus on enam-vähem konstantne kõigi võimalike tasemete puhul).
Oluliselt paremaks võib pidada selliseid tunnuseid, mis varieeruvad palju (Joonis 16) ning mille
jaotus on kas pigem ühtlane või läheneb normaaljaotusele.

KLV indikaatorite varieeruvus

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

KLV Indikaatorid
Joonis 16. KLV indikaatorite arvutatud väärtuste varieeruvus

Kuna KLV koguhinnangu andmiseks on kõik tunnused ümber arvutatud nii, et nende väärtused
jäävad võrdsesse vahemikku, siis on eri tunnuste panust koguhinde kujunemisse võimalik
hinnata otse varieeruvuste (dispersioonide) kaudu, st suurema varieeruvusega tunnused
mõjutavad lõpptulemust rohkem. Üldiselt iseloomustab valitud tunnuseid asjaolu, et väga
sagedased on null-väärtused, st antud tunnus kas ei esinenud või sai väga madala hinnangu.
56

Enamus indikaatoreid on hea varieeruvusega, väike on varieeruvus kahe indikaatori puhul hooldatud poollooduslikud kooslused ja allikasoode esinemine.
Erinevate KLV indikaatorite individuaalne mõju lõppväärtuse kujunemisele on erinevates
regioonides erineva kaaluga ja igal juhul põhjendatud. Seda kinnitab andmete
korrelatsioonimaatriks, mis näitab selgelt, et korrelatsioonid erinevate indikaatorite vahel on
üldiselt väga väikesed (Lisa 4) ja annab kinnituse et tunnused on sõltumatud.
KLV põllumajanduse määratlemiseks kasutatud indikaatorite laiapõhjalisust ja sisulist erinevust
on võimalik hinnata ka visuaalselt. Kõigi nelja indikaatorite grupi kõige kõrgema väärtusega
(> 90%) ruutude eraldamisel eristusid tulemused üksteisest nähtavalt (Joonis 17).

Joonis 17. Nelja indikaatorgrupi kõrgeima väärtusega (>90%) ruutude esinemine

Erinevate indikaatorgruppide maksimumid asuvad ruumiliselt erinevates kohtades ja kattuvused
on väga väikesed. See kinnitab, et koondväärtuse arvutamisel saavad kõrgeima väärtuse ruudud
kus esinevad mitmed erinevad indikaatorid ja määrav on erinevate kõrgete väärtuste koosmõju.
1.12. KLV PÕLLUMAJANDUSALADE INDIKAATORITE FAKTORANALÜÜS
Faktoranalüüsi kaudu saab leida mingi suurema hulga erinevate tunnuste hulgast nende tunnuste
omavahelised seosed. Teatud mõttes on tegemist informatsiooni koondamise ja
kokkusurumisega läbi tunnustevaheliste korrelatsioonseoste. See analüüsi meetod sobib juhul,
kui on kasutada suur hulk arvtunnuseid ühe ja sama omaduse mõõtmiseks ja need tunnused on
omavahel mingi mustri kohaselt korreleeritud.
KLV põllumajandusmaa lõppväärtuse kujunemises osaleb kakskümmend erinevat indikaatorit ja
nende erinevad kombinatsioonid (faktorid) kirjeldavad lõpptulemust erinevas mahus (Tabel 26).
Tabelis on toodud neli esimest indikaatorite kombinatsiooni, mis kokku kirjeldavad 42,5% KLV
lõpptulemusest.
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Tabel 26. Nelja esimese faktori panus KLV lõpptulemusse
Indikaator Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
0,036650
0,015751
0,008926
0,009544
GR1-1
0,049309
0,014234
0,009574
0,049731
GR1-2
0,000613
0,004391
0,004817
0,020491
GR1-3
0,022746
0,000008
0,025295
0,002770
GR1-4
0,390651
0,001414
0,000421
0,002942
GR1-5
0,207465
0,037749
0,000005
0,005201
GR2-1
0,180299
0,015026
0,013102
0,051794
GR2-2
0,015784
0,005771
0,037725
0,014264
GR2-3
0,181121
0,037874
0,017327
0,005704
GR2-4
0,135504
0,007644
0,000331
0,006827
GR2-5
0,081709
0,072193
0,000027
0,003288
GR3-1
0,090393
0,141055
0,107575
0,009931
GR3-2
0,110169
0,048799
0,000476
0,025770
GR3-3
0,182239
0,020225
0,001586
0,000129
GR3-4
0,204266
0,014834
0,005199
0,003492
GR3-5
0,289834
0,055382
0,001102
0,017968
GR4-1
0,054083
0,000372
0,001203
0,026530
GR4-2
0,314713
0,020991
0,004719
0,001605
GR4-3
0,165002
0,005739
0,016625
0,041665
GR4-4
0,023931
0,065404
0,031318
0,091662
GR4-5

Faktor 1 kirjeldab 17% KLV lõpptulemusest ja selle moodustavad peamiselt maastiku
mitmekesisuse indikaatorid (GR 3). Faktor 2 kirjeldab 11% KLV lõpptulemusest ja selle
moodustavad peamiselt teise indikaatorgrupi näitajad. Faktor 3 kirjeldab 8% lõpptulemusest ja
selle moodustavad peamiselt looduslike eelduste ja maastiku indikaatorid (GR 4). Faktor 4
kirjeldab 6% lõpptulemusest ja selle moodustavad erinevate indikaatorgruppide üksiknäitajad.
Kokkuvõttes faktoranalüüs kinnitab, et indikaatorid on valitud laiapõhjaliselt ja lõpptulemuse
kirjeldamises osalevad erinevad indikaatorid ja nende kombinatsioonid.
1.13. KLV PÕLLUMAJANDUSALADE MÄÄRATLEMISE METOODIKA TESTIMINE
VÄLITÖÖDEL
Metoodika välitöödel testimise eesmärk oli kontrollida, kas erineva KLV hindepunktidega
ruudud on välitingimustes visuaalselt eristuvad, st kas kõrge hindega ruutudes on tõepoolest
märgatavad suuremad elurikkust toetavad loodusväärtused.
Kontrollimiseks valiti 10 juhuslikku Jõgevamaa testala KLV ruutu, mis ei paikneks üksteisele
liialt lähedal (vältimaks võimalikku ruumilist autokorrelatsiooni maastiku omadustes) (Joonis
18). Külastamiseks valiti alad, mis esindasid KLV-väärtuse skaala kõiki osi, st oli nii madala kui
ka väga kõrge väärtusega ruute. Alasid külastati 2013. a novembris, tehes peatusi igas ruudus
vähemalt kolmes kohas.
Loomulikult ei ole ühekordse külastusega võimalik märgata kõiki ala iseloomustavaid omadusi,
kuid üldpildi ala väärtusest sai siiski ka sellise meetodiga. Pealegi pole põhjust arvata, et vaid
mõne hindepunkti võrra erinevad ruudud oleksid ka looduses täpselt järjestatavad, st pisut
kõrgema hindega ruut oleks selgelt äratuntav. Osad hindepunkti kujundavad tunnused on nagunii
lokaalse iseloomuga (näiteks konkreetse kaitsealuse liigi leiukoht on ju vaid väike maastikulaik
kogu ruudust), samuti võivad maakasutust või maastikku iseloomustavad näitajad olla visuaalselt
raskesti vaadeldavad (eristatavad).
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Joonis 18. Välitöödel külastatud KLV kontrollruutude paiknemine Jõgevamaal

Ühte kontrollimiseks valitud kõrge summaarse KLV väärtusega ruutu võrreldi nii põhikaardi kui
ka ortofoto alusel (Joonis 19). Eesti põhikaardi versioon jätab visuaalsel hinnangul väga
mitmekesise ja mosaiikse maastiku mulje. Ortofotolt on selgelt näha, et tegemist on siiski
põllumajanduslikus kasutuses oleva alaga, mida iseloomustab suur liigendatus, eri tüüpi
maastikuelementide rohkus ja paiknemine jõe lähedal. Viimane asjaolu mõjutab ilmselt nii
valdavat mullastiku tüüpi kui ka mulla niiskust ning üldist elurikkust antud ruudus.

Joonis 19. Suvaliselt valitud kõrge hinnangu saanud KLV ruut Eesti põhikaardina ja ortofotona

Üldise tulemusena võib kinnitada, et kõrgema KLV-hindega ruudud näisid olevat maastikuliselt
mitmekesisemad ning toetavat suuremat elurikkust. Madalama KLV-hindega aladel oli levinud
suuremate põldudega ühte tüüpi kasvatatava kultuuriga tavapärane põllumajandusmaastik.
Välitööde tulemused kinnitasid, et väljatöötatud hindeskaala tõepoolest kajastab ruutude
loodusväärtusi.
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KOGU EESTI KLV PÕLLUMAJANDUSALADE INDIKAATORITE
LÕPPVÄÄRTUSE LEIDMINE JA TÕLGENDAMINE
1.14. ÜLDINE STATISTILINE ANALÜÜS
Lähtuvalt pilootalade metoodikast ja selle testimise tulemustest, arvutati kõigi 20 indikaatori
andmestik kogu riigi territooriumil kõikides ruutudes, kus esines põllumajandusmaad.
Põllumajandusmaad sisaldavaid 1×1 km ruute on käesolevate andmete põhiselt kokku 35 314
(lisa 4).
KLV ruutude koondhindepunktide üle-eestiline jagunemine sarnaneb normaaljaotusele (Joonis
20), väärtused algavad ühest ja kõrgeimad väärtused lõppevad 75 hindepunktiga, maksimaalne
teoreetiline väärtuste summa oleks 100 hindepunkti.
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Joonis 20. KLV ruutude koondhindepunktide jagunemine üle-eestilisel analüüsil

KLV põllumajandusaladega seotud muutused on oluline indikaator nii MAK ühise seire ja
hindamise süsteemi osana kui riigisiseste põllumajandusliku elurikkuse väärtuste tunnustamiseks
ja kaitsmiseks, mistõttu on hea KLV põllumajandusalade määratlemisel ka teada nende väärtuste
piire.
Piiri määratlemiseks kõrge ja madala väärtusega alade (ruutude) vahel lähtuti algandmete
koguhulgast (35 314 ruutu) ja hindepunktide lõppväärtustest. Kasutati 10% protsentiile, mis
antud ruutude arvu juures eristab võrreldava ruutude arvu madalamate- ja kõrgema
hindepunktidega väärtustega ruutudest. Selle järgi kuuluvad madalate väärtuste hulka ruudud
väärtusega ≤16 hindepunkti (3501 ruutu ehk 9,9% kõikidest ruutudest) ja kõrgete väärtuste hulka
ruudud väärtusega ≥46 hindepunkti (3707 ruutu ehk 10,5% kõikidest ruutudest). Esimese
sammuna võrreldi KLV ruutude hindepunktide andmete jaotumist väärtusvahemike vahel
kolmes andmegrupis: kogu andmestik, 10% protsentiilidega leitud madalate väärtustega ja
kõrgete väärtustega ruutude andmestik (Joonis 21, Joonis 22, Joonis 23).
Vaadeldes kogu Eesti KLV indikaatorite hindepunkti valimit (Joonis 21), on selgelt jälgitav, et
suurima osatähtsusega on põllumajandusega seotud linnuliikide näitajad ja maastikku ning
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mullastikku kirjeldavad indikaatorid. Põllumajandustootmisega seotud indikaatorid on ühtlaselt
esindatud. Väikseima osatähtsusega on hooldatud PLK-de andmestik.
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Joonis 21. KLV indikaatorite osatähtsus kogu Eesti KLV andmestikust

Vaadeldes kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) valimit, toob graafik (Joonis 22) ilmekalt välja, et
kõrgeima väärtusega ruutudes on esindatud kõik valitud indikaatorid, suurima osatähtsusega on
maastikku kirjeldavad indikaatorid ja põllumajandusega seotud linnuliikide näitajad. Üldjoontes
sarnaneb kõrgeima väärtusega indikaatorite jaotumine kogu Eestit kirjeldava andmestiku
jaotusega. Suurim erinevus avaldubki selles, et kõrgeima väärtusega ruutude puhul on kõik
indikaatorid ühtlaselt esindatud.
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Joonis 22. KLV indikaatorite osatähtsus kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutude valimist

Madalama väärtusega ruutude hindepunktidest moodustavad suurema osa linnuliikide indikaator,
mullastiku mitmekesisuse indikaator ja mullaviljakuse indikaator (Joonis 23). Teiste
indikaatorite osatähtsus jääb alla 7% ja hooldatud PLK-sid sisuliselt ei esine.
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Joonis 23. KLV indikaatorite osatähtsus madala väärtusega (<16 hindepunkti) KLV ruutude valimist

1.15. KLASTERANALÜÜS
Selleks, et saada ülevaade Eesti KLV ruutude koondhindepunktide väärtuste ruumilise jaotuse
kohta, viidi läbi klasteranalüüs. Mida selgemalt klastrid kõrgemate koondhindepunktidega grupis
ruumiliselt välja joonistuvad, seda kindlam võib olla, et indikaatorid on valitud laiapõhjaliselt ja
erinevates piirkondades moodustabki kõrgeima väärtuse erinevate indikaatorite koosesinemine.
Esimeses etapis analüüsiti indikaatorite omavahelist klasterdumist (seost) kõigi alade (Joonis
24), madala väärtusega (≤16 punkti; Joonis 25) ja kõrge väärtusega (üle 46 punkti; Joonis 26)
lõikes. Analüüs näitab, et sõltumata KLV väärtusgrupist on indikaatorid valdavalt üksteisest
sõltumatud ja seega ühe indikaatorgrupi (nt. maakasutuse ja põllumajandustootmise intensiivsust
iseloomustavad indikaatorid, looduskaitselised indikaatorid vmt.) mõju ei avaldu üldskoorile
ebaproportsionaalselt. Küll aga toimub indikaatorite grupeerumine erinevalt madala ja kõrge
väärtusega alade lõikes. Madala loodusväärtusega alade puhul on sagedamini ning tugevamalt
(väljendatuna eukleidilise kauguse alusel, eukleidiline kaugus siinjuures väljendab objektide
sarnasust) omavahel seotud indikaatorid GR2-2, GR4-2, GR3-5, GR1-2, GR3-4, GR1-1 ja GR25. Teiste indikaatorite puhul suuremat klastrit ei moodustu. Seega võib väita, et madala KLV
väärtusega ala puhul ei ole tulemust mõjutavat ühte juhtivat tegurit (indikaatorit) vaid see
kujuneb paljude indikaatorite koosmõjust. Suuremat tähelepanu tuleks KLV väärtuse tõstmiseks
pöörata eelnevalt loetletud tihedamalt klasterdunud indikaatoritele.
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Joonis 24. Indikaatoritevahelised eukleidilised seosed üle Eesti kõigis analüüsitud põllumajandusliku maa
esinemisega ruutudes

Joonis 25. Indikaatoritevahelised eukleidilised seosed madala väärtusega (≤16 hindepunkti) KLV
ruutudes üle-eestilisel analüüsil
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Joonis 26. Indikaatoritevahelised eukleidilised seosed kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutudes
üle-eestilisel analüüsil

K-keskmiste meetodil klasterdamine sobib grupeerimise meetodiks siis, kui objekte on palju.
Klastrite arv peaks olema piisav kui soovitakse saada tekkivate klastrite kirjelduse nende
tunnuste osas, mis on grupeerimise aluseks. Seetõttu on kõrge- ja madala väärtusega ruutude
ülepinnaliseks rühmitamiseks 20 indikaatori alusel kasutatud kolme klastrit. Madala väärtusega
ruutudes sisulist klasterdumist ei toimu (Joonis 27), erinevused on minimaalsed ja vaid kolm
indikaatorit on olulise klastritevahelise erinevusega. Seetõttu ei joonistu madalate
hindepunktidega KLV ruutude puhul välja ka selget ruumimustrit ja lisatud Joonis 28 kirjeldab
ainult madala väärtusega ruutude paiknemist.
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Joonis 27. Madala väärtusega (≤16 hindepunkti) KLV ruutude klastrid üle-eestilisel analüüsil

Joonis 28. Madala väärtusega (< 10 hindepunkti) KLV ruutude paiknemine

Madalama väärtusega KLV ruutude puhul moodustavad põhiosa tavapärased
põllumajandusmaastikud, kus maastikuline mitmekesisus ei ole suur ja massiivide arv ruudus
samuti mitte. Siia hulka kuuluvad Kesk-Eesti intensiivsemalt majandatud piirkonnad ja mujal
kuuluvad siia ka suurema pindalaga kuivendusalad. Ainuke selgemalt eristuv klaster on klaster 2,
kus võrreldes ülejäänud ruutudega on maastikuline mitmekesisus pisut suurem.
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Kõrgema väärtusega (≥46 hindepunkti) ruutude ruumiline klasterdumine (Joonis 29, Joonis 30)
on selgepiiriline. Klaster 2 puhul toimub eristumine eeskätt maakasutuslike indikaatorite alusel
ning pisut kõrgema maastikumeetrika väärtuste kaudu kuigi looduslikud mitmekesisuse eeldused
on tagasihoidlikud. Hästi joonistub välja ka klaster 3, kus domineerib PLK-de ja kaitsealuste
väärtuste suurem osatähtsus ja keskmisest madalam maastikuline mitmekesisus. Klaster 1 on
indikaatorite väärtustelt KLV-de hulgas enamasti keskväärtustele lähedane ja väiksema
hajuvusega kuid kõrgeima loodusliku mitmekesisuse eeldustega (grupp 4 indikaatorid).

Joonis 29. Kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutude klastrid üle-eestilisel analüüsil
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Joonis 30. Kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutude klastrite paiknemine

1.16. EESTI KLV PÕLLUMAJANDUSALADE LÕPPVÄÄRTUSTE
VISUALISEERIMINE
Ruutlahend annab universaalse võimaluse visualiseerida ja teha andmepäringuid kõikide 20
indikaatori osas kas eraldiseisvalt või omavahelises võrdluses. Lisaks võimaldab see näitajaid
analüüsida kas paari või grupi kaupa, kogu andmestik on salvestatud GIS-andmetena, kus
ruumiandmed on seotud indikaatorite tabelandmetega.
Eesti KLV hindepunktide jagunemine on visualiseerituna Joonis 31. Legend on koostatud
neljaastmelisena selliselt, et eristatud on madalad (<16 hindepunkti) ja kõrged (>46 hindepunkti)
hindepunktid.
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Joonis 31. Eesti KLV põllumajandusalade ruutude hindepunktide jagunemine

Selleks, et visualiseerida KLV hindepunkide lõppväärtuste jagunemist ÜPT ja PLK toetusaluste
PRIA põllumassiivide lõikes, omistati KLV ruudu lõppväärtus igale ruudu sisse jäävale PRIA
põllumassiivile (Joonis 32). Kõige kõrgema väärtusega (>46 hindepunkti) PRIA 2013. aasta
andmetel toetusaluseid põllumassiive on käesoleva töö andmetel ~113 000 ha, mis moodustab
kogu KLV analüüsis osalenud põllumajandusmaa massiivide pinnast 9,3%. Alla 16
hindepunktiga massiivide kogupindala on ~37 000 ha, mis moodustab kogu KLV analüüsis
osalenud põllumajandusmaa massiivide pinnast 3%. Väga madala hindepunkti väärtustega KLV
ruutudes on toetusaluste PRIA põllumassiivide pindala oluliselt väiksem.
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Joonis 32. Eesti KLV põllumajandusalade ruutude hindepunktide jagunemine PRIA põllumassiivide lõikes

1.17. EESTI KLV PÕLLUMAJANDUSALADE TULEMUSTE TÕLGENDAMINE KLV
PÕLLUMAJANDUSMAA TÜÜPIDE JÄRGI
KLV põllumajandusmaa moodustavad need alad Euroopas, kus põllumajandustegevus on
domineerivaks maakasutuseks ja kus põllumajandustegevus toetab või on seotud kas kõrge liigija elupaigarikkusega või leidub neil aladel Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku
kaitseväärtusega liike.
KLV põllumajandusmaa klassifitseerimisel lähtutakse Anderseni definitsioonist (Andersen,
2003), mille kohaselt jagatakse KLV maa kolme tüüpi:
Tüüp 1:

põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus

Poollooduslikke koosluseid esineb Eestis kokku 10 477 KLV ruudus (kokku ~122 000 ha)
(Joonis 33), neist 4 555 ruudus (~ 90 000 ha) on PLK-de osatähtsuse indikaator saanud
maksimaalse väärtuse ehk 5 hindepunkti. Kõrgema väärtusega KLV väärtusega KLV ruutudest
esineb PLK-sid 1911 ruudus.
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Joonis 33. PLK-de esinemine Eesti KLV põllumajandusaladel

Tüüp 2:

põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur
maastikuline mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus)

Maastikunäitajad kirjeldavad kogu KLV hindepunktide lõppväärtustest suure osa. Kuna
maastikunäitajaid esineb kõikides ruutudes rohkemal või vähemal määral, siis on nende mõju
lõppväärtusele paratamatult suur.
Kõrgema koondväärtusega (≥46 hindepunkti) ruutudest on maastikunäitajate osatähtsus selgelt
kõige suurem, varieeruvus sisemiselt toimub vaid ruutudes, kus esinevad suurepindalalised
PLK-d, mistõttu maastiku mosaiiksus on väiksem. Klasteranalüüs näitab, et kõrgema väärtusega
ruutudes on üldjoontes kõrged nii madalat tootmisintensiivsust kirjeldavad näitajad, kui ka
maastiku mitmekesisust kirjeldavad näitajad. Lähtudes sarnaselt kogu KLV väärtuslikumate
alade eristamise loogikast, on võimalik eristada kummagi grupi väärtuslikumad ruudud. Grupp 1
väärtuslikuma 10% väärtus on 10 hindepunkti ja Grupi 3 vastav väärtus on 21 hindepunkti, lisaks
on otstarbekas siia lisada ka Grupi 2, majandatavad PLK-d, kokku on selliseid ruute 1271
(~66 717 ha) (Joonis 34).
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Joonis 34. Eesti KLV põllumajandusalad, kus majandusintensiivsus on madal ja maastiku mosaiiksus on
kõrge

Tüüp 3:

põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste
liikide populatsiooni.

Esimese kaitsekategooria taimeliikide leiukohti esineb kõrgema koondväärtusega KLV ruutudest
(≥46 hindepunkti) kokku 42 ruudus ehk 9%-l kogu leiukohtade arvust (leiukohti Eestis kokku
445). KLV hindepunktide mediaanväärtusest kõrgemates (≥31 hindepunkti) ruutudes esineb 119
esimese kategooria taimeliigi leiukohta, ehk 27% kogu leiukohtade arvust.
Esimese kategooria loomaliikide leiukohti esineb kokku 2014 ruudus, neist kõrgema
koondväärtusega (≥46 hindepunkti) ruutudes esineb 238 leiukohta ehk 12% kõikidest
leiukohtadest. KLV hindepunktide mediaanväärtusest (≥31 hindepunkti) suuremate väärtustega
ruutudes esineb 870 leiukohta ehk 43% kõikidest leiukohtadest. Grupi 2 väärtuslikuma 10% piir
on 13 hindepunkti. Liites esimese kategooria leiukoha ruudud ja Grupi 2 ≥13 hindepunkti
ruudud, saame kokku 3729 KLV ruutu (~ 114 344 ha; Joonis 35).
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Joonis 35. KLV ruudud kus looduskaitseväärtuste hindepunktide summa ületab väärtuslikuma 10% piiri
või esinevad I kategooria kaitsealused liigid

Kolmandat tüüpi KLV alad on määratletud põhjusega, et ka intensiivsem põllumajandus võib
lokaalselt toetada suurt hulka kaitseväärtusega liike, nagu näiteks talvituvaid või rändel olevaid
veelinde ja siia hulka kuuluvad Natura ja tähtsate linnualade (IBA-alad) põllud ja rohumaad.
Käesolevas töös pakutud Eesti määratluse kohaselt sisaldavad kõrgema väärtusega KLV ruutude
kaitsealuste taime- ja loomaliikide leiukohad enamikku lindude rännet toetavatest rannaniitudest,
seega võib lugeda kõrgema väärtusega KLV ruudud kooskõlas olevaks Anderseni
definitsiooniga KLV põllumajandusmaa tüüp 3 määratlusega.

KLV PÕLLUMAJANDUSALADE METOODIKA
KASUTAMISVÕIMALUSED
Looduskaitsepoliitika on oma olemuselt traditsiooniliselt keskendunud eelkõige bioloogilise
mitmekesisuse seisukohalt oluliste põllumajandusmaade „kaitsele“ ning vähem seda väärtust
säilitavale või soosivale madala intensiivsusega põllumajandus-tegevusele. Lisaks elurikkusele
on sellisel tootmistegevusel ka oluline roll muude ökosüsteemiteenuste (süsiniku sidumine,
veekaitse jm) pakkumisel ning nii geneetilise ressursside kui ka loodus- ja kultuuriväärtuste
säilitamisel ja mitmekesistamisel.
Lisaks põllumajanduslikule tootmisele suureneb KLV põllumajandusmaa roll üha enam
maapiirkondade keskkonnaalase ja sotsiaalkultuurilise eripära säilitamisel ja kujundamisel,
mistõttu on tähtis poliitikakujundajaid ja üldsust sel teemal teavitada.
Kuna KLV põllumajanduse määratlemise metoodika aluste väljatöötamisel on tegemist loodava
paindliku töövahendiga, siis nt sõltuvalt poliitilistest otsustest ja võimalike toetuste vajadustest
saab leida ka vastavad piirväärtused ning väärtusvahemikud ülepinnaliselt kõikide indikaatorite
summana. Siinjuures säilib alati võimalus vaadelda eraldiseisvalt ainult ühte indikaatorit
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kahekümnest (näiteks PLK) ja ülejäänud indikaatorite andmeid saab vajadusel kasutada
lisaväärtuse andmiseks.
1.18. MAAKASUTUS KLV RUUTUDES
Maakasutus toetustüüpide lõikes:

Mahepõllumajanduse toetusalune pind 2014. aastal KLV ruutudes oli 47 000 ha (kogu Eestis
132 802 ha), ehk 18% kogu kõrge väärtusega (KLV ≥46 hindepunkti) maakasutusest ja 35%
kogu Eesti mahetoetusalusest pinnast.
KSM toetusalune pind 2014. aastal oli 87 587 ha, ehk 34% kogu kõrge väärtusega (KLV ≥46
hindepunkti) maakasutusest ja 22% kogu Eesti KSM toetusalusest pinnast.
PLK toetusalune pindala 18 767 ha, ehk 7% kogu kõrge väärtusega (KLV ≥46 hindepunkti)
maakasutusest ja ~75% kogu Eesti PLK toetusalusest pinnast.
Mahe-, KSM- ja PLK toetusalused pinnad kokku moodustavad 59% kogu kõrge
loodusväärtusega (KLV ≥46 hindepunkti) maakasutusest. Mahe-, KSM- ja PLK toetusaluste
põldude keskmine suurus kogu KLV ≥46 hindepunkti ruutudes on 4,8 ha, terve Eesti vastav
näitaja on ~1 ha võrra suurem ehk 5,7 ha
Maakasutus kultuurigruppide lõikes

2014 aasta PRIA pindalatoetuste andmetel oli toetusalune pindala kõrge väärtusega (KLV≥46
hindepunkti) ruutudes kokku 257 336,5 ha. Kogu kõrge väärtusega KLV ruutude maakasutusest
kultuurigruppide lõikes (Joonis 36) moodustavad peamise osa pikaajaline rohumaa ja PLK-d
(40%) ja teravili (30%).
4%

3% 1%

Püsirohumaa ja PLK

1%

Teravili

7%

Liblikõieline

40%

Raps, rüps, sinep,
rõigas
Heintaim, kõrreline

16%

Teravili allakülviga
Mustkesa

28%

Muud kultuurigrupid

Joonis 36. Kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutude maakasutus PRIA 2014. a pindalatoetuste
andmetel kultuurigruppide lõikes

Pikaajalised- ja lühiajalised rohumaad ning PLK-d domineerivad saartel, rannikuvööndis,
suurematel jõeluhtadel ja kõrgustikel. Viljakamatel muldadel on suurem osatähtsus teravilja
kasvatusel, lühiajalistel rohumaadel ja rapsil (Joonis 37).
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Joonis 37. Kõrge KLV väärtusega (≥46 hindepunkti) maakasutus PRIA 2014. a andmetel

Põllumajandustootjaid kelle maad asuvad kasvõi osaliselt kõrge väärtusega (KLV ≥46
hindepunkti) ruutudes on kokku 8174, väikseim pindala 0,12 ha ja suurim pindala 4297 ha.
Keskmine ettevõtte suurus, mille maad asuvad kasvõi osaliselt kõrge väärtusega KLV
põllumajandusmaal on 95 ha.
Kokku on 3174 tootjat kelle maad asuvad ainult kõrge väärtusega KLV ruutudes, kõige enam
tootjaid on suurusgrupis <25 ha (Tabel 27).
Tabel 27. Kõrge KLV väärtusega (≥46 hindepunkti) ruutudes tegutsevate toetust saavate ettevõtete
suuruskassid
Tootjate
Pindala osa
Suurusgrupp
osa kõigist
Tootjate arv
Pindala ha
kogu
(ha)
tootjatest
pindalast (%)
(%)
< 25

2 983

25-50

140

50-75

31

75-100

6

100-150

6

150-200

6

200-250

1

250-500

1

Kokku

3 174

20 817

94
4
1
0
0
0
0
0
100

4 864
1 847
524
736
1 042
200
264

30 294
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69
16
6
2
2
3
1
1
100

KOKKUVÕTE
Elurikkuse vähenemine on üks peamisi põhjuseid kõrge loodusväärtusega (KLV)
põllumajandusaladele tähelepanu pööramiseks. Ekstensiivne põllumajandustegevus on eriti tähtis
nö tavaliikide seisukohast, kelle elupaigad ja seetõttu ka kaitsekorraldus jääb kaitsealadest väljapoole. Kõige enam levinud definitsiooni kohaselt (Andersen, 2003) moodustavad KLV
põllumajandusmaa need alad Euroopas, kus põllumajandustegevus toetab või on seotud kas
kõrge liigi- ja elupaigarikkusega või leidub neil aladel Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku
kaitseväärtusega liike. Määratlus jaotab väärtuslikud põllumajandusalad kolmeks tüübiks.
Euroopa Komisjon on esile toonud KLV põllumajanduse toetamise vajaduse läbi erinevate
poliitiliste instrumentide (põllumajandus- ja keskkonnapoliitika toetused, nõuandeteenus jmt).
Ühiste juhiste koostamine KLV põllumajanduse määratlemiseks ning sobivate nõuannete
andmine
toetusmehhanismide
väljatöötamiseks
on
olnud
keeruline,
kuna
põllumajandustegevusest sõltuvad loodusväärtused varieeruvad riigiti oluliselt.
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) kaardistas 2008. a KLV põllumajandusalasid
üleeuroopaliselt. Peamiseks andmeallikaks kaardi koostamisel oli CORINE andmestik, kuid
lisaks kasutati Eesti KLV kaardi koostamisel Natura 2000, tähtsate linnualade ning liblikaliikide
paiknemise andmestikku ning PKÜ PLK andmebaasi. Antud uuringu kohaselt on KLV
põllumajandusmaadena Eestis määratletud enam kui 530 000 hektarit, kuid kaheldav on Eesti
KLV põllumajandusmaana määratletud alade tegelik ruumiline kokkulangemine kasutuses oleva
põllumajandusmaaga. Suurimaks puuduseks EEA KLV kaardi puhul on andmete täpsusklass
(väikseim kaardistatav üksus on 25 ha) ning see, et pole võimalik hinnata maakatte tegelikku
sõltuvust põllumajandustegevusest.
KLV põllumajandusaladega seotud muutused on oluline indikaator nii MAK ühise seire ja
hindamise süsteemi osana kui riigisiseste põllumajandusliku elurikkuse väärtuste tunnustamiseks
ja kaitsemiseks, mistõttu tuleb KLV põllumajandusalad igal riigil ise määratleda. Tuginedes
Eestis 2009. aastal tehtud KLV põllumajanduse situatsioonianalüüsile ning vajadusele
analüüsida ning määratleda põllumajandusmaadega seotud loodusväärtusi täpsemalt, leiti, et
määratlemisse peaks olema kaasatud laiapõhjalisem ekspertide grupp. Töögrupp moodustati
Põllumajandusuuringute Keskuse eestvedamisel ning selle üheks eesmärgiks oli välja töötada
Eesti konteksti sobivad põllumajandusmaade loodusväärtuste klassifitseerimise alused ning KLV
põllumajandusalade määratlemise metoodika
Käesoleva metoodika puhul on Eesti indikaatorite nimekirja koostamisel aluseks võetud
üleriigiliselt esinevad loodusväärtused (sh võimalusel ka seisund) ning ekspert-teadmiste põhised
hinnangud erinevaid loodusväärtusi säilitavate ning suurendavate majandamisvõtete kohta.
Toetudes erinevatele KLV põllumajandusega seotud teoreetilistele alustele ja Eesti andmestikku
analüüsides otsustati arvesse võtta kolme eri tüüpi indikaatoreid, millele 2015 aastal lisati lõpliku
väljavaliku tegemiseks veel üks grupp, kokku kasutati 4 gruppi indikaatoreid:
•
•
•
•

Maakasutuse ja tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid
Looduskaitselised indikaatorid
Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid
Looduslike eeldustega seotud indikaatorid
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Töö teostamiseks valiti seitset erinevat andmekogu, mida kasutati erinevate indikaatorite
arvutamisel (Eesti topograafiline andmekogu; PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
register, PRIA põllumajandusloomade register; digitaalne mullastikukaart; Eesti Looduse
Infosüsteem; Eesti haudelindude levikuatlas; Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poollooduslike
koosluste andmebaas).
Lähtudes võimalusest, et tulevikus võidakse kasutada liikmesriikide poolt koostatud KLV
põllumajandusalade valikut üleeuroopalise temaatilise andmekihi osana, otsustati Eesti KLV
põllumajandusalade määratlemisel kasutada olemasolevat Euroopa Keskkonna-agentuuri poolt
kõikidele liikmesriikidele koostatud 1×1 km ruutvõrgustikku. Edasiseks metoodika koostamiseks
valiti testalaks Jõgeva maakond, kus on esindatud nii intensiivne kui ka ekstensiivne
põllumajandus, maastikuline kompositsioon on reljeefist tulenevalt vaheldusrikas, mullastik
vahelduv ja kirju ning looduskaitselise informatsiooni olemasolu esinduslik.
Kuna rannikuvööndis ning sisemaal esinevad erinevad indikaatorid erinevas mahus, siis
indikaatorite üleriigilise jaotumise täpsemaks ülevaateks laiendati testalasid. Tulemuste ja
väärtuste jagunemiste võrdlemiseks valiti lisaks Jõgeva testalale üle-eestiliselt juhusliku valiku
meetodiga sisemaa ja rannajoonega lõikuvad ruudud. Indikaatorite testimine laiendatud
testaladel kinnitas ruutlahendi sobivust sellise ülesande lahendamiseks ja kinnitas valitud
indikaatorite laiapõhjalisust. Erinevates regioonides domineerisid erinevad indikaatorid, mis
viitab sellele, et KLV lõppväärtused moodustuvad erinevate indikaatorite koosmõju tulemusena
sõltumatult.
KLV indikaatorite väärtused arvutati 1×1 km suuruste ruutude põhiselt ainult
põllumajandusmaad sisaldavatele ruutudele. Ruutude lõppväärtuste arvutamisel arvestati iga
indikaatori puhul ainult nende ruutudega, mille andmed olid nullist suuremad. Üldjuhul jagati
indikaatorite andmed kolmeks väärtusvahemikuks ning väärtuste selgemaks eristamiseks anti
indikaatorite väärtusvahemikesse jaotunud ruutudele hindepunktid 1, 3 või 5 (erandiks olid
põllumajandusmaa loomkoormusega seotud indikaator ning kõik maastikugruppi ja loodusliku
eelduste gruppi kuuluvad näitajad, mille puhul anti hindepunktina ka väärtus 0). Lõpptulemusena
summeeriti ruudus kõikide indikaatorite hindepunktide väärtused.
Tegemist on ekspertsüsteemiga, seega on ka mitmete indikaatorite väärtusvahemikud ja neile
hindepunktide omistamine ekspertide ettepanekutest lähtuv, mitte alati statistiliste arvutuste
tulemus. Iga indikaatori kohta on metoodikas üldine indikaatori kirjeldus, kasutatud andmestik,
arvutuskäik ning märkused ja tähelepanekud indikaatori osas, mida arvesse võtta.
Esimese grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt
põllumajandusliku maakasutuse ja tootmise intensiivsust, valitud indikaatorid on:
•
•
•
•
•

kirjeldavad

Püsirohumaade osatähtsus põllumajandusmaast
Lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast
Põllumajandusmaa loomkoormus
Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus põllumajandusmaast
Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast

Teise grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad ruutude
looduskaitselist väärtust, valitud indikaatorid on:
•

PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast
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•
•
•
•

Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast
Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine
Kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline osatähtsus
I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide esinemine

Kolmanda grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad KLV ruudu
maastiku mosaiiksust ja mitmekesisust, valitud indikaatorid on:
•
•
•
•
•

Simpsoni mitmekesisusindeks
Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal
Valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal
PRIA põllumassiivide arv
PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus

Neljanda grupi moodustavad indikaatorid, mis kirjeldavad KLV ruutude potentsiaalseid eeldusi
suuremaks looduslikuks ja maastikuliseks mitmekesisuseks:
•
•
•
•
•

ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus KLV ruudus
Allikasoode arv KLV ruudus
Mullastiku mitmekesisuse indeks (Simpsoni indeksil põhinev)
Looduslike vooluveekogude (jõed, ojad) kogupikkus KLV ruudus
Põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet KLV ruudus

KLV põllumajandusmaa määratlemisel kontrolliti ka indikaatorite sobivust statistiliselt.
Tavaliselt valitakse keskkonnamõjude modelleerimisel tunnused rangelt määratletud statistiliste
kriteeriumite alusel (olulisuse hinnang), kuid antud juhul on tunnused valitud ekspertide poolt.
Seetõttu hinnati, kuidas ekspertide poolt valitud tunnused KLV hinnangut mõjutavad. KLV
indikaatorite koguhinnangu andmiseks on kõik tunnused ümber arvutatud nii, et eri tunnuste
panust koguhinde kujunemisse on võimalik hinnata varieeruvuse kaudu (st suurema
varieeruvusega tunnused mõjutavad lõpptulemust rohkem). Tunnuste võrdlusanalüüsi tulemus
näitas, et erinevate KLV indikaatorite individuaalne mõju lõppväärtuse kujunemisele on
erinevates regioonides erineva kaaluga ja igal juhul põhjendatud. Andmete
korrelatsioonimaatriks kinnitas, et tunnused on sõltumatud. Lisaks tunnuste võrdlemisele
kinnitas ka faktoranalüüs, et indikaatorid on valitud laiapõhjaliselt ja lõpptulemuse kirjeldamises
osalevad erinevad indikaatorid ja nende kombinatsioonid.
Metoodika välitöödel testimise eesmärk oli kontrollida, kas erineva KLV hindepunktidega
ruudud on välitingimustes visuaalselt eristuvad, st kas kõrge hindega ruutudes on tõepoolest
märgatavad suuremad elurikkust toetavad loodusväärtused. Välikontrolliks valiti 10 juhusliku
Jõgevamaa testala KLV ruudu alad, mis esindasid KLV-väärtuse skaala kõiki osi (oli nii madala
kui ka väga kõrge väärtusega ruute). Kokkuvõtva tulemusena võib kinnitada, et kõrgema KLVhindega ruudud näisid olevat maastikuliselt mitmekesisemad ning toetavat suuremat elurikkust.
Madalama KLV-hindega aladel oli levinud tavapärane põllumajandusmaastu suuremate
põllupindade ja ühte tüüpi kultuuriga. Välitööde tulemused kinnitasid, et väljatöötatud
hindeskaala tõepoolest kajastab ruutude loodusväärtusi.
Lähtudes vajadusest määratleda piir kõrge ja madala väärtusega alade (ruutude) vahel, lähtuti
algandmete koguhulgast (35 314 ruutu) ja hindepunktide lõppväärtustest. Üldjoontes sarnaneb
kõrgeima väärtusega indikaatorite jaotumine kogu Eestit kirjeldava andmestiku jaotusega.
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Suurim erinevus avaldubki selles, et kõrgeima väärtusega ruutude puhul on kõik indikaatorid
ühtlaselt esindatud.
Ülevaate saamiseks Eesti KLV ruutude koondhindepunktide väärtuste ruumilise jaotuse kohta
viidi läbi klasteranalüüs, mis näitas, et sõltumata KLV väärtusgrupist on indikaatorid valdavalt
üksteisest sõltumatud ja seega ühe indikaatorgrupi mõju ei avaldu üldskoorile
ebaproportsionaalselt. Hinnati ka seoseid madala ja kõrge väärtusega ruutudes.
Metoodika aluseks valitud ruutlahend annab universaalse võimaluse visualiseerida ja teha
andmepäringuid kõigi 20 indikaatori osas kas eraldiseisvalt või omavahelises võrdluses. Lisaks
võimaldab see näitajaid analüüsida kas paari või grupi kaupa, kogu andmestik on salvestatud
GIS-andmetena, kus ruumiandmed on seotud indikaatorite tabelandmetega.
Käesolevas metoodikas lähtutakse Eesti KLV põllumajandusmaa klassifitseerimisel
definitsioonist (Andersen, 2003), mille kohaselt jagatakse KLV põllumajandusmaa kolmeks
tüübiks:
Tüüp 1: põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus. Metoodika
väljatöötamisel leiti, et poollooduslikke koosluseid esineb Eestis kokku 10 477 KLV ruudus
(kokku ~122 000 ha).
Tüüp 2: põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandus-intensiivsus ja suur maastikuline
mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus). Maastikunäitajad kirjeldavad kogu KLV
hindepunktide lõppväärtustest suure osa. Eestis selle tüübi KLV põllumajandusalasid oli kokku
on 1271 ruutu (~66 717 ha).
Tüüp 3: põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste liikide
populatsiooni. Eestis selle tüübi all kokku 3729 KLV ruutu (~ 114 344 ha). Käesolevas töös
pakutud määratluse kohaselt sisaldavad kõrgema väärtusega KLV ruutude kaitsealuste taime- ja
loomaliikide leiukohad ka enamikku lindude rännet toetavatest rannaniitudest.
KLV põllumajanduse määratlemise metoodika aluste väljatöötamisel on tegemist loodava
paindliku töövahendiga, kus praktilisel rakendamisel saab vajadusel muuta piirväärtuseid ning
väärtusvahemikud ülepinnaliselt kõikide indikaatorite summana. Siinjuures säilib alati võimalus
vaadelda eraldiseisvalt ainult ühte indikaatorit kahekümnest (näiteks PLK) ja ülejäänud
indikaatorite andmeid saab vajadusel kasutada lisaväärtuse andmiseks.
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LISA 1. KLV põllumajandusmaade osatähtsus riigiti (puudu on Kreeka
andmestik) ja suhe kasutuses olevasse põllumajandusmaasse (UAA)
ning CLC põllumajandusmaa klassidesse (EEA, 2012)

Riik

Albaania
Austria
Bosnia ja
Herzegovina
Belgia
Bulgaaria
Sveits
Küpros
Tsehhi
Saksamaa
Taani
Eesti
Hispaania
Soome
Prantsusmaa
Horvaatia
Ungari
Iirimaa
Island
Itaalia
Liechtenstein
Leedu
Luxembourg
Läti
Montenegro
Makedoonia
Malta
Holland
Norra
Poola
Portugal
Rumeenia
Serbia
Rootsi
Sloveenia
Slovakkia
Türgi
UK
Kosovo
KOKKU

col1

col2

col3

col4

col5

Antud uuringuga
leitud KLV
põllumajandusmaa 2006, ha

Põllumajandusmaa
(CLC 2006
põllumajandusmaa + KLV alad),
ha

Kasutuses olev
põllumajandusmaa
UAA- EUROSTAT,
ha

KLV põllumajandusmaa
osatähtsus
(col1/col2), %

Lahknevus
(col2/col3), %

1,231,102
2,140,879

1,531,030
3,340,014

1,121,000
3,189,120

80.4
64.1

136.6
104.7

2,056,975

2,209,639

1,670,000

93.1

132.3

435,153
2,578,005
884,778
343,209
1,190,319
3,248,177
191,262
531,554
18,820,501
1,268,980
8,023,118
2,922,757
1,935,454
1,154,495
6,155,976
6,196,451
81
640,277
13,637
569,534
465,414
196,688
1,034
390,551
5,966,735
4,488,811
2,854,853
5,221,251
1,003,818
1,166,103
570,551
479,205
19,810,869
5,376,637
497,705
111,022,899

1,780,001
6,745,380
1,924,777
629,220
4,625,715
21,508,158
3,433,650
1,605,575
33,698,696
2,992,428
35,204,602
3,285,968
6,768,833
5,729,074
6,156,311
18,393,993
5,706
4,011,830
140,317
2,848,613
469,682
1,158,067
15,666
2,570,614
6,601,527
19,750,026
4,881,341
14,401,453
4,867,569
4,311,707
754,220
2,413,272
42,973,114
19,281,655
610,960
293,630,403

1,374,450
3,050,730
1,056,690
146,000
3,518,070
16,931,890
2,662,590
906,830
24,834,240
2,292,280
27,355,830
978,670
4,228,580
4,139,240
120,000
12,744,200
3,531
2,648,950
130,880
1,773,840
516,470
1,077,000
10,330
1,914,320
1,031,990
15,477,190
3,357,030
13,753,050
5,053,000
3,118,010
488,770
1,936,620
39,504,081
16,130,520
539,000
220,784,992

24.4
38.2
46.0
54.5
25.7
15.1
5.6
33.1
55.8
42.4
22.8
88.9
28.6
20.2
100.0
33.7
1.4
16.0
9.7
20.0
99.1
17.0
6.6
15.2
90.4
22.7
58.5
36.3
20.6
27.0
75.6
19.9
46.1
27.9
81.5
41.2

129.5
221.1
182.2
431.0
131.5
127.0
129.0
177.1
135.7
130.5
128.7
335.8
160.1
138.4
5130.3
144.3
161.6
151.4
107.2
160.6
90.9
107.5
151.7
134.3
639.7
127.6
145.4
104.7
96.3
138.3
154.3
124.6
108.8
119.5
113.4
160.9
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LISA 2. Potentsiaalsed KLV põllumajanduse näitajad ja nende andmeallikad Eestis 2009. aastal
(Koorberg, 2009)

Andmeallikas

Märkus andmete
kasutamise, esitlemise jmt
kohta

kasutuses oleva põllumajandusmaa osatähtsus valla
maakasutusest (Eesti
Põhikaart);

oluline oleks anda juurde kogu
põhikaardijärgne maakasutus (sh
metsade jmt looduslike elupaikade
osatähtsus), samas Eesti Põhikaardi põllumajandusmaa ja PRIA
põllumassiivide info ei lange kokku

PRIA toetuste register (näitajad väljendatavad massiivi-, tootja-,
valla, maakonna jmt tasandil)

Madal maakasutuse ja
tootmise intensiivsus

PRIA põllumassiivide register (näitajad
väljendatavad massiivi, valla,
maakonna jmt tasandil)

Potentsiaalsed KLV põllumajanduse näitajad Eestis
Suur poolloodusliku
taimestiku ja –
elementide
osatähtsus

Märkus andmete
kasutamise, esitlemise
jmt kohta

põllumassiivide suurus;
põllumassiivide servaindeks;

alla 5 ha põllumassiivide
osatähtsus kogu kasutatavast
põllumajandusmaast;
LFA põllumajandusmaa
osatähtsus kogu
põllumajandusmaast;

kaitsealadega piirnevad
põllumassiivid (saavad
lisaväärtuse);

PRIA põllumassiivide pindala LFA
valdades

püsirohumaade ja haritava
maa osatähtsus toetusalusest
põllumajandusmaast;
liblikõieliste osatähtsus
toetusalusest haritavast maast;
õlikultuuride osatähtsus
haritavast maast;

PRIA toetuste registri info baasil

mahepõllumajandustoetust
taotletava põllumajandusmaa
osatähtsus kogu kasutatavast
põllumajandusmaast ja
taotletavast
põllumajandusmaast;

kogu kasutatav põllumajandusmaa
= PRIA põllumassiivide registri
info, toetusalune maa = PRIA
toetuste registri info

mahepõllumajandustoetuse
aluse haritava maa osatähtsus
kogu piirkonna haritavast
maast;
alla 5 ha toetusaluse pinnaga
tootjate arv ja osatähtsus
kõigist taotlejatest ja
taotlusalustest pindadest;

Maastiku mosaiiksus

PRIA toetuste registri info baasil

PLK toetust saavate alade
kogupind, osatähtsus
põllumassiivist ning kogu
põllumajandusmaast;

kogu põllumajandusmaana
kasutada Eesti põhikaardi
põllumajandusmaad, kuna
EELIS kajastab ka PLK-sid,
mis jäävad PRIA põllumassiividest välja

PLK toetust saavate alade
ruumiline paiknemine
(nende lähedus PRIA
põllumassiividele);

PLK toetusalusele pinnale
genereeritakse 500 m puhver,
arvutatakse puhvriga lõikuvate
põllumassiivide arv, mis
saavad lisaväärtuse

püsirohumaade
osatähtsus põllumajandusmaast;

püsirohumaadena arvestada
PRIA toetusteregistri alune
looduslik rohumaa ja pikaajaline rohumaa + PLK toetust
saavad pinnad, toetatava
põllumajandusmaana
arvestada PRIA toetuste
registri pind + PLK toetusalune pind
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püsirohumaa pind (keskmine
põllu pind);
haritava maa pind (keskmine
põllu pind);
kultuuride arv kogu toetusaluse kasutatava põllumajandusmaa kohta;
kultuurigruppide arv
toetusaluse haritava maa
hektari kohta;
kultuurigruppide arv kogu
toetusaluse põllumajandusmaa hektari kohta;

Märkus andmete
kasutamise, esitlemise jmt
kohta
põllumassiivide suuruste ning
nendele vastavate servaindeksite
koos analüüsimisel tekiksid
vastavad klassid
kaitsealavõrgustikule
genereeritakse 500 m puhver,
arvutatakse puhvris sisalduvate ja
puhvriga lõikuvate põllumassiivide
arv
PRIA põllumassiividest
väljalõigatud elemendid ja nende
klassid, pindala ja esinemissageduse saab kätte põhikaardilt

PRIA toetuste registri info baasil

Statistikaamet (näitajad
väljendatavad vaid
üldistatuna)

TTI maheregister (andmed väljendatavad
tootja, massiiviide, valla jmt tasandil)

PRIA põllumajandusloomade
register (näitajad väljendatavad
tootja, valla, maakonna jmt tasandil)

ohustatud tõugu loomade arv,
struktuur ja osatähtsus kogu
piirkonna põllumajandusloomadest

PRIA toetuste registri ja põllumajandusloomade registri info
baasil

N2000 põllumajandusmaa toetusaluse pinna
osatähtsus kogu toetusalusest põllumajandusmaast;

loomade arv ja tüübid vallas;
loomalautade arv vallas;

loomade arv ja toetusaluste
rohumaade osatähtsus (sh
püsirohumaad) vallas;
LÜ/haritava maa
kohta/püsirohumaa kohta;

põllumajandusmaa maakasutuse
kohta on olemas detailne info
ainult toetusaluse pinna osas,
samas loomade jaoks võidakse
kasutada kogu põllumassiivide
registris ja ka sealt väljaspool
olevaid pindu (nt PLK-d)

loomalautade karjatamispotentsiaal (nt 5 km raadiuses
olevate rohumaade hulk);

lautade ümber tekitatavad
puhvertsoonid on ülekattes, sellest
tekivad vead arvutustes

mahepõllumajandusmaa
struktuur;
mahetaimekasvatuse
osatähtsus kogu mahepõllumajandusmaast;
mahe segatootmise osatähtsus
kogu mahepõllumajandusmaast;

maheregistris kajastatav
maakasutuse struktuur (eriti
haritava maa, sh kultuuride
kogupinnad, ei pruugi kokku
langeda PRIA toetusteregistri
infoga

maheloomade osatähtsus,
struktuur kogu valla põllumajandusloomadega
võrrelduna;

kogu valla loomade seis PRIA
põllumajandusloomade registrist

kasutatud mineraalväetiste
kogused;
kasutatud orgaanilise väetise
kogused;
kasutatud keemiliste
taimekaitsevahendite kogused;
saagikus;
teatud tootmistüüpide
osatähtsus piirkonnas

täpsemate andmete saamisel
võimalik tulemusi esitleda
suurusgrupiti, tootmistüübiti,
piirkonniti, põllumassiivi tasandil
saadud info korral võimalik
kombineerida PRIA põllumassiivide ja toetusteregistri
infoga
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Maa-ameti
digitaalne
mullakaart
FADN

sisenditeks kulutatud summa
kogu põllumajandusmaa
(sisendeid kasutanud maa)
hektari kohta;
ettevõtjatulu;
netolisandväärtus;

PRIA põllumassiividele
jäävad mullaareaalid (nö
muldade kirjusus);

näitajad väljendatavad
tootmistüübiti, suurusklassiti,
pindade kohta jne

valla metsasuse, õuealade
osatähtsus kogu valla
territooriumist;

PMK PKT hindamise raames
kogutavad andmed

Muinsuskaitseameti
kultuurimälestiste
riiklik register

Eesti Põhikaart

turvasmuldade osatähtsus
PRIA põllumassiividest;
paepealsete muldade
osatähtsus PRIA
põllumassiividest;
erosiooniohtlike muldade
osatähtsus PRIA põllumassiividest;

väetiste kasutus 3-s piirkonnas
(Kesk-, Lääne- ja LõunaEestis) tootmistüüpide,
suurusklasside ja toetustüüpide keskmisena;
taimekaitsevahendite kasutus
3-s piirkonnas (Kesk-, Lääneja Lõuna-Eestis) tootmistüüpide, suurusklasside ja
toetustüüpide keskmisena;

põhikaardi loodusliku
rohumaa ja pikaajalise
rohumaa kogupindala
osatähtsus kogu Eesti
Põhikaardi põllumajandusmaast;

koos PRIA toetusaluse
pinnaga vaadeldes võiks
teatud ulatuses iseloomustada
PRIA põllumassiivide ja
toetusaluse pinna vahele
jäävat maad

pindalaliste objektide arv
ja osatähtsus kogu Eesti
Põhikaardi põllumajandusmaast;

pindalalisteks objektideks
võivad olla asulakohad,
külaase, kalmistud, muistsed
põllud jne

tulemusi saab näidata PRIA
toetusaluse pinna kohta (kogu
põllumajandusmaa, haritav maa,
kemikaalidega töödeldud maa jne)
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maastikuelementidest
kiviaiainformatsioonile on
võimalik lisa väärtust anda
läbi objekti kirjelduse;

lisaväärtusena saab näidata
puudega kiviaedasid

maastiku mitmekesisuseindeksid (nt Shannoni
indeks) vallatasandil;

indeksite leidmisel on
arvutusmahud väga suured

üksikobjektide ja pindalaliste
objektide arv ja osatähtsus
kogu põhikaardi põllumajandusmaast ja PRIA
põllumassiividest;

Keskkonnaregister (EELIS)

kaitsealade osatähtsus
valla pindalast;
kaitsealade osatähtsus
valla põllumajandusmaast
(nii põhikaardi kui ka PRIA
põllumassiivide registri
järgi);
Natura 2000 maismaa
osatähtsus (EELIS) kogu valla
pindalast;
Natura 2000 aladele jäävate
PRIA põllumassiivide ja PLKde osatähtsus (EELIS) kogu
valla pindalast.

Natura 2000 põllumajandusmaa osatähtsus
kogu kasutatavast põllumajandusmaast;
EELISE Natura 2000
aladele jäävate PLK-de
osatähtsus;

EELISE Natura 2000 aladele
jäävad põllumajandusmaad
saadakse PRIA põllumassiivide registrist

EELISE PLK-de
osatähtsus kogu valla
põllumajandusmaast.

Kogu põllumajandusmaana
kasutada Eesti Põhikaardi
põllumajandusmaad, kuna
EELIS kajastab ka PLK-sid,
mis jäävad PRIA põllumassiividest välja)

85

Kaitstavate loodusüksikobjektide arv ja
esinemissagedus põllumajandusmaal (Eesti
Põhikaart, PRIA
põllumassiivide register)

LISA 3. Põllumajandusmaaga seotud kaitsealused liigid
Ekspertarvamus (T. Talvi, T. Kukk). EELIS-e väljavõte KLV tööks 15.03.2012
Paksus kirjas Jõgevamaal esinenud kaitsealused liigid (loomad, linnud, kahepaiksed jm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Liigi nimetus
Anser erythropus (väike-laukhani)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Aquila clanga (suur-konnakotkas)
Aquila pomarina (väike-konnakotkas)
Aquila pomarina x Aquila clanga (väike
konnakotkas x suur konnakotkas)
Bubo bubo (kassikakk)
Bufo calamita (kõre)
Bufo viridis (rohe-kärnkonn)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Falco columbarius (väikepistrik)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Lagopus lagopus (rabapüü)
Margaritifera margaritifera (ebapärlikarp)
Mustela lutreola (naarits, euroopa)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Philomachus pugnax (tutkas)
Pteromys volans (lendorav)
Strix nebulosa (habekakk)
Accipiter gentilis (kanakull)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Alca torda (alk)
Alcedo atthis (jäälind)
Anas acuta (soopart)
Anthus campestris (nõmmekiur)
Anthus petrosus (randkiur)
Arenaria interpres (kivirullija)
Asio flammeus (sooräts)
Aspius aspius (tõugjas)
Aythya marila (merivart)
Boros schneideri (männisinelane)
Botaurus stellaris (hüüp)
Cepphus grylle (krüüsel)
Cucujus cinnaberinus (punalamesklane,
väike-)
Cygnus columbianus (väikeluik)
Cygnus cygnus (laululuik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Gallinago media (rohunepp)
Gavia arctica (järvekaur)
Hirudo medicinalis (kaan, kirju-)
Hydroprogne caspia (räusk)
Lacerta agilis (kivisisalik)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Larus minutus (väikekajakas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Luscinia svecica cyanecula (luha-sinirind)
Lymnocryptes minimus (mudanepp)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Myotis brandtii (tõmmulendlane)

KAT.
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat

52
53
54
55
56
57

I Kat

58

I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

86

Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Myotis daubentonii (veelendlane)
Myotis mystacinus (habelendlane)
Myotis nattereri (nattereri lendlane)
Nyctalus noctula (suurvidevlane)
Osmoderma eremita (põrnikas, eremiit-)
Parnassius mnemosyne (apollo,
mustlaik-)
Pelobates fuscus (mudakonn)
Phoca hispida (viigerhüljes)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Picus viridis (roherähn)
Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir)
Pipistrellus pipistrellus (kääbus-nahkhiir)
Plecotus auritus (suurkõrv)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Porzana parva (väikehuik)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Sterna sandvicensis (tutt-tiir)
Tetrao urogallus (metsis)
Triturus cristatus (harivesilik)
Unio crassus (jõekarp, paksukojaline)
Vespertilio murinus (hõbe-nahkhiir)
Vespertilionidae sp. (nahkhiirlane)
Accipiter nisus (raudkull)
Aeshna viridis (tondihobu, rohe-)
Anguis fragilis (vaskuss)
Aquila pomarina (väike-konnakotkas)
Bombus distinguendus (kimalane,
ristiku-)
Bombus hortorum (kimalane, aed-)
Bombus hypnorum (kimalane, talu-)
Bombus lapidarius (kimalane, kivi-)
Bombus lucorum (kimalane, maa-)
Bombus pascuorum (kimalane, põld-)
Bombus pratorum (kimalane, niidu-)
Bombus ruderarius (kimalane, tume)
Bombus schrencki (kimalane, Schrencki)
Bombus soroeensis (kimalane, soro-)
Bombus subterraneus (kimalane, uru-)
Bombus sylvarum (kimalane, metsa-)
Bombus terrestris (kimalane, karu-)
Bombus veteranus (kimalane, hall)
Bonasa bonasia (laanepüü)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Bufo bufo (harilik kärnkonn)
Buteo buteo (hiireviu)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Charadrius dubius (väiketüll)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Chersotis andereggii (nõlvaöölane, tume)
Chlidonias niger (mustviires)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Cinclus cinclus (vesipapp)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Cobitis taenia (hink)
Coenonympha hero (aasasilmik,
vareskaera-)
Columba oenas (õõnetuvi)
Cottus gobio (võldas)
Crex crex (rukkirääk)
Dendrocopos medius (tamme-kirjurähn)
Dendrocopos minor (väike-kirjurähn)
Dryocopus martius (musträhn)
Dytiscus latissimus (laiujur)
Erebia embla (tõmmusilmik, põhja-)
Euphydryas aurinia (mosaiikliblikas,
teelehe-)
Euphydryas maturna (mosaiikliblikas, suur-)
Falco subbuteo (lõopistrik)
Falco tinnunculus (tuuletallaja)
Falco vespertinus (punajalg-pistrik)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Formica aquilonia (kuklane, laane-)
Formica lugubris (kuklane, karu-)
Formica polyctena (kuklane, palu-)
Gallinula chloropus (tait)
Gavia stellata (punakurk-kaur)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Graphoderus bilineatus (tõmmuujur, lai)
Grus grus (sookurg)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Hirundo rustica (suitsupääsuke)
Jynx torquilla (väänkael)
Lacerta vivipara (arusisalik)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Lanius excubitor (hallõgija)
Leucorrhinia albifrons (rabakiil, valgelaup-)
Leucorrhinia caudalis (rabakiil, hännak-)
Leucorrhinia pectoralis (rabakiil, suur)
Lopinga achine (sõõrsilmik)
Loxia pytyopsittacus (männi-käbilind)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Lutra lutra (saarmas)
Lycaena dispar (kuldtiib, suur-)
Maculinea arion (nõmme-tähniksinitiib)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

147
148
149
150
151
152
153

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

184
185
186
187

87

Misgurnus fossilis (vingerjas)
Motacilla citreola (kuldhänilane)
Motacilla flava (hänilane)
Natrix natrix (nastik)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Ophiogomphus cecilia (vesihobu, rohe-)
Oxyporus mannerheimii (seenesultan, must)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Phragmatobia luctifera (karuslane, hahk-)
Picus canus (hallpea-rähn)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Porzana porzana (täpikhuik)
Rallus aquaticus (rooruik)
Rana arvalis (rabakonn)
Rana esculenta (veekonn)
Rana lessonae (tiigikonn)
Rana ridibunda (järvekonn)
Rana temporaria (rohukonn)
Riparia riparia (kaldapääsuke)
Serinus serinus (koldvint)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Sternula albifrons (väiketiir)
Strix aluco (kodukakk)
Strix uralensis (händkakk)
Sylvia nisoria (vööt-põõsalind)
Tadorna tadorna (ristpart)
Tetrao tetrix (teder)
Thymallus thymallus (harjus)
Tringa glareola (mudatilder)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Triturus vulgaris (tähnikvesilik)
Turdus viscivorus (hoburästas)
Upupa epops (vaenukägu)
Vertigo angustior (pisitigu,
vasakkeermene)
Vertigo genesii (pisitigu, väike)
Vertigo geyeri (pisitigu, luha-)
Vipera berus (rästik)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

Liigi nimetus
Aconitum lasiostomum (käoking, kollane)
Asplenium septentrionale (raunjalg, põhja-)
Asplenium viride (raunjalg, rohe-)
Astragalus arenarius (hundihammas, liiv-)

KAT
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat

5

Botrychium matricariifolium (võtmehein,
haruline)

I Kat

6
7
8

Botrychium virginianum (võtmehein, virgiinia)
Buxbaumia viridis (hiidkupar, roheline)
Cerastium alpinum (kadakkaer, mägi-)

I Kat
I Kat
I Kat

1
2
3
4

9

Coeloglossum viride (õõskeel, rohekas)

I Kat

10
11

Crepis mollis (koeratubakas, pehme)
Cystopteris sudetica (põisjalg, sudeedi)

I Kat
I Kat

12

Dactylorhiza praetermissa (sõrmkäpp, lääne-)

I Kat

13
14

Dactylorhiza ruthei (sõrmkäpp, Ruthe)
Epipogium aphyllum (pisikäpp, lehitu)

I Kat
I Kat

15

Equisetum x trachyodon (osi, karedahambaline)

I Kat

16
17
18
19
20
21
22
23

Fissidens arnoldii (tiivik, tömbilehine)
Isoetes echinospora (lahnarohi, muda-)
Juncus squarrosus (luga, nõmm-)
Laserpitium prutenicum (kareputk, ahtalehine)
Ligularia sibirica (kobarpea, harilik)
Littorella uniflora (järvikas, silm-)
Najas flexilis (näkirohi, nõtke)
Oxytropis campestris (lipphernes, mägi-)

I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat

24

Peucedanum oreoselinum (piimputk, mägi-)

I Kat

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Polystichum aculeatum (astelsõnajalg, ogane)
Polystichum braunii (astelsõnajalg, Brauni)
Polystichum lonchitis (astelsõnajalg, odajas)
Pulmonaria angustifolia (kopsurohi, sinine)
Radiola linoides (pisilina)
Ranunculus lanuginosus (tulikas, vill-)
Saxifraga adscendens (kivirik, püst-)
Seligeria patula (seligeeria, kolmis-)
Swertia perennis (sannikas, püsik-)

I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat
I Kat

34

Ajuga pyramidalis (akakapsas, püramiidjas)

II Kat

35
36
37

Ajuga reptans (akakapsas, roomav)
Alisma gramineum (konnarohi, väike)
Allium vineale (lauk, nurm-)

II Kat
II Kat
II Kat

38

Alyssum montanum subsp. gmelinii (kilbirohi,
Gmelini)

II Kat

39

Anacamptis pyramidalis (koerakäpp,
püramiidjas)

II Kat

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Andreaea rupestris (kivi-lõhiskupar )
Anomodon rugelii (tuhmik, kurruline)
Arctium nemorosum (takjas, salu-)
Arenaria procera (liivkann, palu-)
Artemisia maritima (meripuju)
Asplenium ruta-muraria (raunjalg, müür-)
Asplenium trichomanes (raunjalg, pruun)
Bazzania trilobata (kolmehõlmaline batsaania)
Berula erecta (haneputk, oja-)
Bidens radiata (ruse, kiirjas)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

50

Botrychium multifidum (võtmehein, kummeli-)

II Kat

51
52
53

Brachythecium turgidum (lühikupar, turd-)
Bromus benekenii (luste, varju-)
Bryum marratii (pungsammal, meri-)

II Kat
II Kat
II Kat

54

Bupleurum tenuissimum (jänesekõrv, peen)

II Kat

55

Carex disperma (tarn, õrn)

II Kat

88

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Carex extensa (tarn, rand-)
Carex glareosa (tarn, klibu-)
Carex heleonastes (tarn, turvas-)
Carex irrigua (tarn, sagris-)
Carex mackenziei (tarn, põhja-)
Carex rhizina (tarn, jalg-)
Carex rhynchophysa (tarn, nokk-)
Catoscopium nigritum (mustpeasammal)
Cephalanthera longifolia (tolmpea, valge)
Cephalanthera rubra (tolmpea, punane)
Cerastium pumilum (kadakkaer, madal)
Ceratophyllum submersum (kardhein, sile)
Chaerophyllum temulum (varesputk, uimastav)
Cinna latifolia (nestik, laialehine)
Circaea lutetiana (nõiakold, pori-)
Cochlearia danica (merisalat, taani)
Corallorhiza trifida (koralljuur, kõdu-)
Corydalis intermedia (lõokannus, vahelmine)
Cruciata glabra (ristmadar, kevad-)
Cyperus fuscus (lõikhein, pruun)
Cypripedium calceolus (kuldking, kaunis)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

77

Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
(sõrmkäpp, täpiline)

II Kat

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Dactylorhiza russowii (sõrmkäpp, Russowi)
Dianthus superbus (nelk, aas-)
Dichelyma capillaceum (kiilsirbik, juus-)
Dichelyma falcatum (kiilsirbik, vesi-)
Dicranum viride (kaksikhammas, roheline)
Dracocephalum ruyschiana (tondipea, sile)
Elatine hydropiper (vesipipar, mõru)
Elymus farctus (orashein, rand-)
Encalypta mutica (tanukas, könt-)
Equisetum scirpoides (osi, alss-)
Equisetum x moorei (osi, vits-)
Eriophorum gracile (villpea, sale)
Eryngium maritimum (ogaputk, rand-)
Festuca altissima (aruhein, mets-)
Frullania tamarisci (kariksammal, tamarisk-)
Gentiana pneumonanthe (emajuur, sinine)
Geranium columbinum (kurereha, kivi-)
Geranium lucidum (kurereha, läikiv)
Gladiolus imbricatus (kuremõõk, niidu-)
Glyceria lithuanica (parthein, kahar)
Gymnadenia odoratissima (käoraamat, lõhnav)
Halimione pedunculata (soolmalts, hall)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Hedera helix (luuderohi, harilik)
Helichrysum arenarium (käokuld, harilik)
Herminium monorchis (muguljuur, harilik)
Holcus mollis (mesihein, pehme)
Hydrocotyle vulgaris (vesipaunikas, loim-)
Hypericum montanum (naistepuna, mägi-)
Isoetes lacustris (lahnarohi, järv-)
Jovibarba globifera (liivsibul, võsu-)
Juncus subnodulosus (luga, tömbiõieline)
Koeleria macrantha (haguhein, sale)
Lactuca sibirica (piimikas, siberi)
Lathyrus niger (seahernes, must)
Liparis loeselii (hiilakas, soo-)
Listera cordata (käopõll, väike)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

115
116
117
118
119

Lobelia dortmanna (lobeelia, vesi-)
Lophozia perssonii (lõhiksammal, Perssoni)
Lycopodiella inundata (sookold, harilik)
Malaxis monophyllos (soovalk, ainulehine)
Moehringia lateriflora (ida-võsalill)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

120

Myriophyllum alterniflorum (vesikuusk,
vahelduvaõiene)

II Kat

121

Najas marina subsp. intermedia (näkirohi,
vahelmine)

II Kat

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Neckera crispa (õhik, kurd-)
Onobrychis arenaria (esparsett, liiv-)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Orchis mascula (käpp, jumala-)
Orchis morio (käpp, aru-)
Orchis ustulata (käpp, tõmmu)
Oxytropis pilosa (lipphernes, karvane)
Pinguicula alpina (võipätakas, alpi)
Plagiopus oederiana (Oederi põiksammal)
Plagiothecium undulatum (põikkupar, lainjas)
Pleurospermum austriacum (roidputk, austria)
Poa alpina (nurmikas, alpi)
Polygonum oxyspermum (kirburohi, rand-)
Porella cordaeana (Corda porella)
Porella platyphylla (porella, suurelehine)
Potamogeton trichoides (penikeel, juus-)
Prunus spinosa (laukapuu)
Pterogonium gracile (katiksammal, sale)
Pulsatilla patens (karukell, palu-)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

141

Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus
(tulikas, salu-)

II Kat

142

Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis (robirohi,
saaremaa)

II Kat

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Rhynchospora fusca (nokkhein, tume)
Rhytidium rugosum (kurdsammal)
Rubus arcticus (murakas, soo)
Sagina maritima (kesakann, rand-)
Salix repens (paju, hane-)
Samolus valerandi (randpung, liht-)
Saxifraga hirculus (kivirik, kollane)
Schoenus nigricans (sepsikas, mustjas)
Scirpus radicans (kõrkjas, juurduv)
Selaginella selaginoides (selaginell, koldjas)
Silene chlorantha (põisrohi, palu-)
Sorbus rupicola (pihlakas, tuhk-)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat

155

Sparganium angustifolium (jõgitakjas,
lamedalehine)

II Kat

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Sparganium gramineum (jõgitakjas, ujuv)
Spergularia media (sõlmhein, lääne-)
Suaeda maritima (soodahein, rand-)
Taxus baccata (jugapuu, harilik)
Thesium ebracteatum (linalehik, püst-)
Tortella rigens (keerdsammal, jäik)
Trifolium campestre (ristik, lamav)
Trisetum sibiricum (koldkaer, siberi)
Tritomaria quinquedentata (sagarsammal, suur)
Veronica dillenii (mailane, nõmm-)
Vicia lathyroides (hiirehernes, väikeseõiene)
Vicia tenuifolia (hiirehernes, peenelehine)
Viola elatior (kannike, kõrge)
Viola pumila (kannike, pisi-)
Viola selkirkii (kannike, laane-)

II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
II Kat
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Agrimonia pilosa (maarjalepp, karvane)
Allium ursinum (lauk, karu-)
Anastrophyllum hellerianum (ebatähtlehik, Helleri)
Angelica palustris (emaputk)
Anthyllis coccinea (koldrohi, veripunane)
Antitrichia curtipendula (rippsammal, longus)
Armeria maritima (merikann, roosa)
Bryum neodamense (tõmmu pungsammal)
Cardamine hirsuta (jürilill, kare)
Cladium mariscus (mõõkrohi, lääne-)
Colchicum autumnale (sügislill, harilik)
Cornus suecica (kukits, rootsi)
Cotoneaster niger (tuhkpuu, must-)
Cruciata laevipes (ristmadar, karvane)
Dactylorhiza baltica (sõrmkäpp, balti)
Dactylorhiza fuchsii (sõrmkäpp, vööthuul-)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

187

Dactylorhiza incarnata (sõrmkäpp,
kahkjaspunane)

III Kat

188

Dactylorhiza incarnata f. ochrantha (sõrmkäpp,
kahkjaspunane)

III Kat

189

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca
(sõrmkäpp, kahkjaspunane)

III Kat

190

Dactylorhiza incarnata var. hyphaematodes
(sõrmkäpp, kahkjaspunane)

III Kat

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Dactylorhiza maculata (sõrmkäpp, kuradi-)
Dianthus arenarius (nelk, nõmm-)
Diphasiastrum complanatum (vareskold, mets-)
Diphasiastrum tristachyum (vareskold, nõmm-)
Diphasium sp.
Draba muralis (kevadik, müür-)
Draba nemorosa (kevadik, mets-)
Epipactis atrorubens (neiuvaip, tumepunane)
Epipactis helleborine (neiuvaip, laialehine)
Epipactis palustris (neiuvaip, soo-)
Euonymus europaea (kikkapuu, harilik)
Goodyera repens (öövilge, roomav)
Gymnadenia conopsea (käoraamat, harilik)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

204 Gymnocarpium robertianum (kolmissõnajalg, pae-)

III Kat

205
206
207
208

Hamatocaulis vernicosus (kurdsirbik, läikiv)
Hornungia petraea (kaljukress)
Huperzia selago (ungrukold, harilik)
Iris sibirica (võhumõõk, siberi)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

209

Lathyrus japonicus subsp. maritimus (seahernes,
rand-)

III Kat

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

Lemna gibba (lemmel, küür-)
Leucobryum glaucum (valvik, harilik)
Listera ovata (käopõll, suur)
Lunaria rediviva (kuukress, mets-)
Lycopodium clavatum (kold, karu-)
Malus sylvestris (õunapuu, mets-)
Myrica gale (porss, harilik)
Neckera pennata (õhik, sulgjas)
Neottia nidus-avis (pesajuur, pruunikas)
Nuphar pumila (vesikupp, väike)
Nymphaea alba (vesiroos, valge)
Nymphaea candida (vesiroos, väike)
Nymphaea sp. (vesiroos)
Orchis militaris (käpp, hall)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

224 Orobanche bartlingii (soomukas, põdrajuure-)

III Kat

225 Orobanche elatior (soomukas, suur)

III Kat

226 Orobanche pallidiflora (soomukas, ohaka-)

III Kat

Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga227
kuuskjalg)

III Kat

228
229
230
231
232
233
234
235
236

Petasites spurius (katkujuur, villane)
Phyteuma spicatum (rapuntsel, tähk-)
Platanthera bifolia (käokeel, kahelehine)
Platanthera chlorantha (käokeel, rohekas)
Platanthera sp.
Potentilla fruticosa (põõsasmaran, harilik)
Pulsatilla pratensis (karukell, aas-)
Pyrus pyraster (pirnipuu, mets-)
Rhynchostegium murale (nokksammal, müür-)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

237

Saussurea alpina subsp. esthonica
(soojumikas, eesti)

III Kat

238
239
240
241
242
243

Scabiosa columbaria (tähtpea, tui-)
Scapania apiculata (skapaania, süstjas)
Serratula tinctoria (paskhein, värv-)
Sisymbrium supinum (unilook, madal)
Sphagnum inundatum (turbasammal, loigu)
Sphagnum lindbergii (turbasammal, Lindbergi)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat

244

Sphagnum quinquefarium (turbasammal,
viierealine)

III Kat

245 Sphagnum wulfianum (turbasammal, Wulfi)
246

Tetragonolobus maritimus (asparhernes,
niidu-)

247 Thalictrum lucidum (ängelhein, ahtalehine)
Thamnobryum alopecurum (põõsassammal,
248
kähar)
249 Tortula lingulata (keerik, keeljas)
250 Trifolium alpestre (ristik, alpi)
251 Ulmus laevis (künnapuu)
252 Vicia cassubica (hiirehernes, püstine)
253 Vincetoxicum hirundinaria (angervars, lood-)
254 Viola uliginosa (kannike, lodu-)
255 Warnstorfia tundrae (vasksirbik, tundra)

III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
III Kat
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Lisa 4. KLV ruutude statistika
Korrelatsioonimaatriks
GR1-1 GR1-2 GR1-3 GR1-4 GR1-5 GR2-1 GR2-2 GR2-3 GR2-4 GR2-5 GR3-1 GR3-2 GR3-3 GR3-4 GR3-5 GR4-1 GR4-2 GR4-3 GR4-4 GR4-5
GR1-1
GR1-2
GR1-3
GR1-4
GR1-5
GR2-1
GR2-2
GR2-3
GR2-4
GR2-5
GR3-1
GR3-2
GR3-3
GR3-4
GR3-5
GR4-1
GR4-2
GR4-3
GR4-4
GR4-5

1
0,11
0,03
0,11
0,02
0,00
0,07
0,06
-0,04
0,01
0,16
0,17
0,18
0,25
0,27
0,07
0,00
0,07
0,02
-0,02

0,11
1
0,06
0,09
-0,02
-0,20
-0,09
0,14
-0,17
-0,09
0,09
0,15
0,12
0,22
0,29
0,12
0,00
0,00
0,00
-0,19

0,03
0,06
1
0,03
-0,02
-0,05
-0,02
0,05
-0,05
-0,02
-0,02
0,00
-0,02
0,04
-0,01
0,01
0,00
-0,03
-0,01
-0,03

0,11
0,09
0,03
1
0,02
-0,09
-0,03
0,06
-0,08
-0,02
0,10
0,17
0,06
0,16
0,20
0,05
-0,01
0,02
-0,01
-0,03

0,02
-0,02
-0,02
0,02
1
-0,02
-0,07
0,03
0,03
0,01
0,07
0,14
-0,09
0,02
0,05
0,02
0,05
0,07
0,11
0,04

0,00
-0,20
-0,05
-0,09
-0,02
1
0,46
-0,12
0,49
0,29
0,04
-0,13
0,02
-0,11
-0,16
-0,17
0,01
-0,04
0,10
0,25

0,07
-0,09
-0,02
-0,03
-0,07
0,46
1
-0,05
0,38
0,26
0,07
-0,04
0,03
-0,05
-0,02
-0,14
-0,01
-0,07
-0,01
0,20

0,06
0,14
0,05
0,06
0,03
-0,12
-0,05
1
-0,11
0,01
0,06
0,12
0,06
0,10
0,15
0,03
-0,01
-0,08
-0,01
-0,14

-0,04
-0,17
-0,05
-0,08
0,03
0,49
0,38
-0,11
1
0,38
0,03
-0,17
-0,06
-0,13
-0,16
-0,06
0,03
0,03
0,05
0,19

0,01
-0,09
-0,02
-0,02
0,01
0,29
0,26
0,01
0,38
1
0,09
-0,02
0,03
-0,02
-0,05
-0,04
0,02
0,00
0,04
0,14
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0,16
0,09
-0,02
0,10
0,07
0,04
0,07
0,06
0,03
0,09
1
0,30
0,42
0,39
0,41
0,14
0,03
0,18
0,09
-0,01

0,17
0,15
0,00
0,17
0,14
-0,13
-0,04
0,12
-0,17
-0,02
0,30
1
0,28
0,45
0,47
-0,08
-0,02
-0,07
0,12
0,05

0,18
0,12
-0,02
0,06
-0,09
0,02
0,03
0,06
-0,06
0,03
0,42
0,28
1
0,47
0,53
0,22
0,01
0,17
0,07
-0,04

0,25
0,22
0,04
0,16
0,02
-0,11
-0,05
0,10
-0,13
-0,02
0,39
0,45
0,47
1
0,72
0,28
0,02
0,17
0,11
-0,11

0,27
0,29
-0,01
0,20
0,05
-0,16
-0,02
0,15
-0,16
-0,05
0,41
0,47
0,53
0,72
1
0,30
0,01
0,14
0,06
-0,17

0,07
0,12
0,01
0,05
0,02
-0,17
-0,14
0,03
-0,06
-0,04
0,14
-0,08
0,22
0,28
0,30
1
0,09
0,40
0,13
-0,23

0,00
0,00
0,00
-0,01
0,05
0,01
-0,01
-0,01
0,03
0,02
0,03
-0,02
0,01
0,02
0,01
0,09
1
0,08
0,06
0,00

0,07
0,00
-0,03
0,02
0,07
-0,04
-0,07
-0,08
0,03
0,00
0,18
-0,07
0,17
0,17
0,14
0,40
0,08
1
0,12
-0,06

0,02
0,00
-0,01
-0,01
0,11
0,10
-0,01
-0,01
0,05
0,04
0,09
0,12
0,07
0,11
0,06
0,13
0,06
0,12
1
0,02

-0,02
-0,19
-0,03
-0,03
0,04
0,25
0,20
-0,14
0,19
0,14
-0,01
0,05
-0,04
-0,11
-0,17
-0,23
0,00
-0,06
0,02
1

