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Paliud viimaste aastate
uruinursed on niiidanud,
et tinaplevane
pollumaiandus
on tiks peamisi
ohte bioloogilisele
mitmekesisusele.

turmkana.

Ileise maailmas6ia jiirgne ning

I eriti l9?O-ndatel hoogustunud
t poilumajanduseintensiivistumi-

ne Euroopas on kaasa toonud ka PaI-
jude pdllumqjandusmaastike lindude
arvukuse languse.

Linnuliikide vdhenemine on seotud
laiaulahrslike muuhrstega maakasutu-
ses ja maastilm stn"rl<ttruri muutustega'
mille tagaia$el on tekkinud ulatusli-
kud homogeensed pdllumqiandusalad
ning vdhenenud lindudele sobivad
elupaigad. Poolavatud ja avatud p6l-

lumqjandusmaastikud katavad praegu

ligi poole Euroopasl Antud maastikel
on lindude mitmekesisuse siilitqiana
viiga tiihtis roll - need m6jutavad krni
65% linnualadest'

K6ige rohkem on viihenenud P6l-
lulindude mitmekesisus eelkdige
nendes riikides, kus p6llumqjandus on

viiga intensiirme (niiiteks Inglismaal
ja Saksamaal), kuid viihenemistrendi
on tiiheldatud enamikus EurooPa
riikides. Uleeuroopaline p6llulindude
indeks (fu'rmtand Bird fnder), mis
iseloomustab p6tlulindude arvukrrse
trendi, v6rreldes 1966. aasta tasemega'
on alates 19?0. aastatest pidevalt lan-
genud. Samas on teistes elupaikades

(rannikud, siseveekogud, metsad)
elavate lindude populatsioonide tren-
did kas oluliselt viihem langenud v6i
hoopis t6usnud.

Niiiteks aastatel 19?0-1990 nditas
Inglismaa 28 pdltumaiandusmaastilnr
linnuliigist valdav enamus langus-
trendi. Aastatel 1990-2000 tile Euroopa
jiilgitud 58 p6ltumajandusmaastiku
Iinnuliigist niitas 41 langustrendi,
seejuures 19 mirkimisvidrset. PaI-
jud neist liikidest moodustavad glo-

baalsest populatsioonist 25-7 4Vo' Ei

Iange mitte ainult pesitsevate, vaid

ka talvituvate lindude arvukus, sest
p6llumajandusmaastik on oluline
toitumispaik paliudele liikidele. See-
ga on tAiesti selge, et antud teemaga
tuleb viiga t6siselt tegelda, sest pal'
jude endeemsete (piiratud alal esine-
vate) liikide viiljasuremine nAiteks
Kagu-Aasias voi L6una-Ameerikas
on selgelt seotud P6llumaianduse
intensiivistumisega.

Uks maailma juhtivaid P6llulin-
dudele spetsialiseerunud ornitolooge
Paul Donald toob vdlja jdrgmised olu-
lised tegurid, mis p6hiustavad pollu-

majandusmaastike lindude arvukuse
langust.

I Suurenenud pestitsiidide kasuta-
mine ja sellest tingitud voimalik
toiduobjektide kadumine.

I TeraviljaP6ldude suurenemine,
seda eelk6ige rohumaade arvelt'

r Elupaikade mitmekesisuse vdhene-
mine ja poldude suurenemine, mis
on tingitud paremate j a tohusamate
masinate kasutuselev6tust.

r Hekkide, P66sasribade ja muude
mitte tileskuntavate eluPaikade
kadumine.

r Tbraviljade kulvi- ja l6ilmsaja muu-
tused ning talviste k6rreP6ldude
kadumine.

I Rohumaade mqjandamise intensii-
vistumine, P6ldude kuivendamine,
vdetiste suurenenud kasutamine'

I Heinateo asendumine silo valmis-
tamisega.

il K6rge bioloogilise mitmekesisu-
sega, kuid madala majandusliku
vAh'rtusega p6llumaade kasutusest
viilqjEitmine.

r Monokultuuride laiaulatuslik kas-
vatamine.

Piititud on uurida ka geneetiliselt

muundatud teravitjade moju lindu-

dele. Arvatakse, et GMO-de moju
p6llumajandusmaastike lindudele
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ei saa olla enam v5ga suur, sest niigi
suur langus p6llumajandusmaastike
linnuliikide populatsioonides on juba

toimunud. Siiski tuleb r6hutada, et
GMO-de tApseid mojusid eluslooduse-
le veel ei teata. Seetottu tuleks nende
kasvatamisel olla v5ga ettevaatlik ning
nende moju ei tohiks alahinnata.

Vanade EL-i liikmesriikide intensiiv-
se p6llumaj andustootmise tagqiiirj ed
(p6llumaj andusmaastike vaesustumine'
pa[ude liikide kadumine jmt) peaksid
valvsaks tegema ka poliitikakujunda-
jaid. Samas soodustab praegune {ihtne
potlumajanduspoliitika (The Common
Agncultutral. Polt'cy -CAP) pigem inten-
siivistumist. Paul Donaldi arvates v6ib
CAP-i moju p6llumajanduskeskkonna
mitmekesisusele olla uutes liikmesrii-
kides suurem kui vanades.

P6llulindude olukotd Eestis
Eesti lindude nimestikus on praegu
359 linnuliiki, sealhulgas 221 haude-
linde, kellest meil pesitseb regulaarselt
207 liiki. Pesitsevatest haudelindudest
kasutab 13 1 tiiki pollumqjandusmaas-
tikku suuremal v6i v5hemal m6dral
oma elutegevuseks. Meie p6llulinnud
voib jaotada klassidesse erinevalt:
1) puhtad pollulinnud, kes pesitsevad

ja toituvad pollumajandusmaasti-
kus (nt nurmkana, kiivitaja, Pold-
looke);

2) servaliigid, kes pesitsevad poldu-
dega piinevate kraavide kallastel
ja teede iiiires (nt kadakatdks, soo-
roolind, vosa-ritsiklind);

3) metsade ja puistute servades pe-
sitsevad liigid, kes kiiivad poldudel
toitumas (nt kaelustuvi, harakas,
talvike);

4) duealadel pesitsevad liigid, kes
kFrivad poldudel toitumas (nt suitsu-
p5iisuke, kuldnokk, P6ldvarblane) ;

5) liigid, kes kasutavad p6llumqian-
dusmaastikku riindel Puhkami-
seks ja toitumiseks (nt suur-lauk-
hani, rtii.it);

6) juhuslikud pesitsejad/toitujad
vifielusmaal (nt v5ikekajakas, 66-
netuvi, hallogija).

P6llumajandusliku maakasutuse moju

on koige otsesem ja tugevam Pollu-
maadel pesitsevatele liikidele. Valdav

osa neist lindudest kasutab elupaigana

ka rru-rud avamaastikku (mitmesugu-

seid lagedaid miirgalasid, Iooduslikke

v6i pool-looduslikke niitusid), aga kuna

selliste alade pindala on, v6rreldes
pollumajanduslikus kasutuses oleva

maaga, tAnapAeval tagasihoidlik, siis

on nende liikide stabiilse seisundi

tagamiseks oluline just viimane.

Euroopa Liidus reguleerib lindude
kaitset spetsiaalne linnudirektiiv, mille
kohaselt leidub uleeuroopalise tAhtsu-
sega p6llulinde Eestis kokku 31. Neist
valge-toonekurg, roo-loorkull, rukki-
rddk, sookurg, punaselgogija, tApikhuik
ja teder on meil esindatud suhteliselt
arwukalt, vAhem leidub viilja-Ioorkulli,
soo-loorkulli, p6ldtsiitsitEjat, sinirinda
janiidurtidi. Ktrllaltki arvukaltpeatuvad
riindel meie pollumajandusmaastikel ra-
bahani, suur-laukhani, valgep6sk-1agle,
tutkas, riitit ja vo6tsaba-vigle. Tirgevasti
on Eestis v5henenud viiikepistriku,
tutka ja siniraa arvukus. Need olid aas-
taid tagasi Eestis suhteliselt tavalised
haudelinnud.

Uues Eesti looduskaitseseaduses
on I kaitsekategooria 14-st liigist 8, II
kaitsekategooria 35-st liigist 13 ja III
kaitsekategooria 67-st liigist 36 seo-
tud pollumajandusmaastikuga. Need
numbrid nditavad, et vbga suur hulk
Eesti pollumajandusmaastike lindu-
dest vajab kaitset ja tAhelePanu.

Eestis on p6llulindudele seni suhte-
liselt v5he tiihelepanu pooratud ning
harastusornitoloogide seaski on met-
sa- ja veelindude jiilgimine olnud popu-
laarsem kui p6llulindude vaatlemine.
P6hjusi voib olla mitmeid, t6en5oliselt
nii vAhesed teadmised pollulindudest
kui ka fakt, et p6llumajandusmaastik
ise ei ole k6ige atraktiivsem vaatlus-
keskkond. Eesti Ornitoloogiauhing
on p6llulindude tAhtsustamiseks
teinud mitmeid algatusi - nditeks on
p6llu1inde nimetatud aasta linnuks

(rukkiriiirl< 1995., suurkoovitqja 1996.'
kiiviteja 2001., valge-toonekurg 2004-
ja hiinilane 2004. aastal).

Spetsiaalseid p6llulindudele suu-
natud uuringuid ja projekte on Eestis
kahjuks vAhe liibi viidud. Aastatel
2001-2003 teostatud suuremahulise
Balti riikide pollutindude uuringu
kii,igus leiti, et niliteks nurmkana ja
poldvutti oli Eesti uurimisaladel oluli-
seltvlihem, v6neldes Leedu ja LAtiga.
Samas esines kiivitaiat, suurkoovitqjat,
poldlookest ja poldtsiitsitajat Eestis
tunduvalt rohkem kui naaberriikides.
Samuti toi see uuring selgelt vAlja,
et mida enarn oli maastikul teravi[a,
seda vdiksem oli lindude liigirikkus'
ning neil aladel, kus oli rohkelt maas-
tikuelemente (kivihunnikuid, hekke,
puistusid, kraavikaldaid jmt), leiti
rohkem isendeid.

2005. aastal alustati Eestis PMK
koordineeritava pollumaj andusliku
keskkonnatoetuse (PKT) hindamise
raarnes pikaqj atise p6llulindude uurin-
guga. Andmeid kogutakse nii keskkon-
nasobraliku tootmisega kui ka mahe-
tootmisega tegelevate tootj ate maadel
ning v6rdlusena viiakse uuringut 15bi
veel PKld mittetaotlenud tootjate
seas (valdavalt uhtset pindalatoetust
saavate tootjate maadel). 66 linnuseire
loendustransekti paiknevad V6rumaal,
Jogeva-/Tartumaal ja Saaremaal, igas
piirkonnas on valimis 22 pollumajan-
dustootjat.

Ornitoloog Jaanus Eltsi analtiusitud
PKT linnuseire 2006. aasta tulemuste
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kohaselt on 5 P6llumajandusmaas-
tikul enim pesitsevat linnuliiki Ees-

tis poldl6oke (dominantliik 42,8Eo),
kadakatiiks (l0,4Vo), talvike (6,4Vo),

pruunselg-po6 satind (5,BVo) iakiivitai a
(4,3%).Need linnuliigid on ka meie
p6llumaj andusmaastikele k6ige ttiti-
pilisemad liigid.

2007. aasta senised tulemused
nditavad, et J6gevamaal on poldloo-

kese osatdhtsus viimase aastaga veelgi
suurenenud ning moodustab jub a 617o
pesitsevatest liikidest. Samuti loendati
Jogeva piirkonnas eelmise aastaga vor-

reldes pesitsejatena 4liiki vAhem ning

madalam oli ka pesitsevate paaride

koguhulk. Poldl6oke koos kiivitaja,
kadakatAksi, pruunselg-poosalinnu
ning talvikesega moodustavad Joge-
va piirkonna pesitsevast linnustikust
70-86%. mis on v6ga suur osakaal'
See on aga ebasoovitav tendents, sest

viitab linnustiku mitmekesisuse vae-

sustumisele.
On huvitav m5rkida, et V6rumaa

linnuloenduste iildtulemused on

2A07. aastal eelmise aastaga v6rreldes
oluliselt paremad, sest pesitsevate
liikide arv transektidel on t6usnud 9

liigi v5rra, m6neti suurenenud on ka
pesitsevate paaride arv. Eriti suur muu-

itu ott toimunud kulastavate liikide
arvukuses, sest registreeritud liikide
arv on t6usnud ligi kaks korda ning

sama suur t6us on olnud ka isendite

arvu osas. Veelgi mhrkimisvaarsem on
kahe aasta erinevus kogu linnustiku
osas, sest tdnavu registreeriti V6ru piir-

konna transektidel tildse kokku 62 Uiki

ning see on 20liiki rohkem kui eelmi-
sel aastal. Samuti o1i oluliselt t6usnud
kohatud. isendite aw. MArkimist vdArib

veel fakt, et talvikese osatdhtsus V6ru
piirkonna pesitsevas li-nnustikus on
pidevalt ja tihtlaselt t6usnud. See on

hea nAitaja, sest talvike on tundlik
p6llumaj anduse intensiivistumise
suhtes.

2006. aasta tile-eestilised seiretule-
mused naitavad, et pesitsevate liikide
ning ka transektil kohatud koigi lin-

dude mitmekesisus oli Saaremaal suu-

rem kui Mandri-Eestis. Ka olid Saare-
maal k6rgemad tulemused L0 hektari
kohta nii pesitsevate kui kiilastatavate
liikide arvu osas. Need on siiski ltihi-

kese perioodi seiretulemused, mistottu
l6plikke jirreldusi ei tohi uhelgi juhul

veel teha. R6hutadatuleb, et antud lin-

nuseire uuringus vaadeldakse hetkel

ainult pollulindude arvukust, nende
mitmekesisust ja asustustihedust'
Samas ei anna see vastuseid paljudele

teistele olulistele kusimustele, nagu

kui suur on erinevate liikide kurnade
suurus, palju leidub lindudel uldse
toitu, milline on poegade ellujiiAmus
jne. Koik needtegrrridvoivad aga olu-

list moju avaldada lindude edasisele
pesitsusedukusele.

$oouitusi linnus6bralikule
p0llumehele
Po[umaiandustootmise
planeerimine
Kasvatama peab erinevaid kultuure

ja liike. Kasuks tuleb liblik6ieliste ja

k6rreliste heintaimede kasvatamine'

Viljapoldude servadesse jdtta mitme-

aastaste heintaimedega ribasid'

Taimekaitse
Thimekaitse puhul tasub taimekaitse-

vahendeid kasutada vastavalt tegeli-

kele vajadusele, valtida iilepritsimist,

mis on kallis ja m6ttetu. trritsida ei tohi

tuulise ja vihmase ilmaga. Pestitsiide

ei v6i kasutada p6llupeenardel, kalda-

voondis, loodussaarekestel ja nende

timbruses. P6lluservad tuleb j5tta

m6ne meetri laiuselt Pritsimata'

Niitmine
Haijaskesa, pdllupeenraid, kaitseri-

basid ja looduslikke rohumaid tuleb

v6imaluse korral niita alates juuli

keskpaigast. Niitma peab keskelt iah-

ku voi servast serva meetodil' Vitltida

servadest sissepoole ja odsel niitmist'

Karjatamine
Karjatamisega saab hooldada ka

metsaservi, kraavipervi ja veekogude

kaldaalasid. Okastraadi asemel on hea

kasutada kivist voi puust piirdeid' Viil-

tida iiiga suurt karjatamiskoormust'

Viiirtustikud maastikuelemendid
pollumaj andusmaastikus
Need on servaalad (n5iteks metsa

ja p611u serv, kusjuures eluslooduse

mitmekesisuse seisukohalt on parem

mitte j6rsk Pollu-metsa serv, vaid

Ad:ristatud p6osastikuga), veekogude

kaldavoondid, alleed, hekid, hekipoS-

sad, kiviaiad, polispuud, p6llusaared,

taluhooned ja -6ued.

Voimalused loodusliku mitmekesisu-

se suurendamiseks
I P6lluservadesse jdetud liigirikkad

taimestikuribad.
r Sobivate tingimuste puhul rajada

uusi p66sasribasid, tiike ja m5rg-

alasid.
; Sootmispaigad talvituvatele lin-

dudele.
r Pesakastidlindudele.
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Talvike.


