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Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise 
(KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. 
Pikaajalise uuringu eesmärk on indikaatorite seirega näidata, kas põllumajanduslik tootmine on 
kaitsnud või parendanud selle maa elupaigalist funktsiooni, samuti hinnata, kas mahepõllundus 
tugevdab bioloogilist mitmekesisust ning kas keskkonnasõbaliku majandamise tulemuseks on 
pesitsevate lindude mitmekesisuse ja arvukuse suurenemine. 

Metoodika 

2010.-2017. aastal viidi põllulindude seire läbi PMK poolt ette antud põllumajandustootjate 
maadel Lõuna- ja Kesk-Eesti piirkonnas. Kesk-Eesti piirkond hõlmas Jõgeva-, Järva- ja Lääne-
Virumaad ning Lõuna-Eesti piirkond Võru-, Valga- ja Põlvamaad. Kokku oli Kesk-Eestis 33 
ning ka Lõuna-Eestis 33 põllumajandustootja põldudel paiknevat seiretransekti (edaspidi ka 
(loendus)transekt, ettevõte, (seire)ala). 

2015. aastaks olid tootjatel lõppenud MAK 2007-2013 raames võetud keskkonnatoetuste 
kohustused ning võimalus oli taotleda uusi toetusi MAK 2014-2020 raames. Sellest tulenevalt 13 
seireala toetustüüp 2015. a võrreldes eelnevate aastatega muutus ning nende seirealade tulemusi 
2015. a  linnuseire põhianalüüsidesse ei kaasatud. 2015. a analüüsivalimisse jäi seega 53 ala, 
millest: 

 Kesk-Eestis 26 ala, sh 5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT ala; 

 Lõuna-Eestis 27 ala, sh 8 MAHE, 10 KSM ja 9 ÜPT ala. 

2016. aastast vahetati need 13 seireettevõtet välja, mille toetustüüp 2015. a võrreldes varasemaga 
muutus. Lisaks vahetati 2016. a välja veel neli ebasobivat seireala – peamiselt põhjusel, et 
põllumaa oli aastate jooksul muutunud püsirohumaaks. Kokku vahetati seega välja 17 seireala: 

 Kesk-Eestis 9 seireala, sh 8 MAHE ja 1 ÜPT ala;  

 Lõuna-Eestis 8 seireala, sh 5 MAHE, 1 KSM ja 2 ÜPT ala.  

Käesolev põhianalüüs käsitleb seega 2010.-2014. a ning 2016.-2017. a kohta 66 seireala ja 
2015. a kohta 53 seireala loendustulemusi. Aastate jooksul on erinevatel põhjustel ka väljaspool 
suurt seirevalimi muutust osad alad välja vahetatud – analüüsiste ei ole neid välja jäetud. 
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Seirevalimis olevad põllumajandusettevõtted jaotusid toetustüüpidest lähtudes piirkonnas 
järgnevalt:  

 11 mahepõllumajandusega tegelevat põllumajandusettevõtet (MAHE); 

 11 keskkonnasõbraliku majandamisega (KSM) tegelevat põllumajandusettevõtet (2009.-
2014. a MAK 2007-2013 KSM põhi- ja lisategevusega ning 2015.-2017. a MAK 2014-
2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetusega ettevõtted); 

 11 ÜPT (ühtset pindalatoetust saavat) põllumajandusettevõtet, st ettevõtted, mis ei olnud 
liitunud MAHE ja KSM kohustusega. 

Seireettevõtete väljavalimisel arvestati järgmiste teguritega: 

 Põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) taotlemine:  

o 2009. a valimi moodustamisel arvestati ka MAK 2004-2006 perioodil taotletud 
toetusi (MAHE gruppi valiti sellised põllumajandusettevõtted, millele taotleti ka 
MAK 2004-2006 perioodil MAHE toetust; KSM gruppi valiti sellised 
põllumajandusettevõtted, millele taotleti MAK 2004-2006 perioodil KST toetust; 
ÜPT gruppi valiti sellised põllumajandusettevõtted, millele ei taotletud ka MAK 
2004-2006 perioodil MAHE ega ka KST toetust); 

o 2015. a uute seireettevõtete valimisel arvestati võimalusel eelmises punktis 
toodud kriteeriumit ning lisaks MAK 2007-2013 perioodil taotletud toetusi 
(jälgiti, et MAK 2007-2013 perioodil taotleti sama tüüpi toetust); 

 keskmine põllu suurus ja PRIA põllumassiivi keskmine suurus valla kohta. Nö „äärmuslikud 
vallad“ jäeti valimi moodustamisel välja; 

 erinevad tootmissuurused (põllumajandusettevõtted suurusega <40 ha, 40-100 ha, >100 ha). 
Erineva suurusgrupiga põllumajandusettevõtete arvu valikul piirkonniti lähtuti võimalusel 
selliste põllumajandusettevõtete pindala osatähtsusest antud piirkonnas; 

 võimalus paigutada antud põllumajandusettevõtte haritavale maale sirgjooneliselt 1 km 
pikkune linnuseire transekt arvestades seejuures ka ümbritsevat maastikku. 

Lindude loendused toimusid igal aastal perioodil aprilli lõpp – juuni keskpaik. Loendamiseks 
kasutati 1 km pikkust ja 100 m laiust transekti ja transektloenduse metoodikat. Kõiki transekte 
külastati loendusperioodil kolm korda, et vähendada eri liikide pesitsusfenoloogilisest eripärast 
tuleneda võivat tugevalt alahinnatud loendustulemust. Andmete analüüsil alade lõikes kasutati 
iga liigi puhul nendest kolmest loendusest maksimaalset loendustulemust.  

Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid: pesitsevate paaride arv, pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta (et vähendada selle Eesti põllumajandusmaastiku kõige arvukama liigi mõju 
analüüsi tulemustele), pesitsevate liikide arv, kõikide liikide arv ja pesitsevate lindude Shannoni 
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mitmekesisuse indeks1 transekti kohta. Andmeid analüüsiti ja tulemused on esitatud nii 
seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos.  

Lähtuvalt pesitsusaegsest toiduvalikust võib linnud jagada loomtoidulisteks-putuktoidulisteks 
(nt aed-põõsalind, kiivitaja), segatoidulisteks (toituvad pesitsusajal nii loomsest kui ka taimsest 
toidust; nt metsvint, nurmkana) ning seemnetoidulisteks (nt karmiinleevike); detailne nimekiri on 
esitatud lisas (Lisa 1). Kuna majandamisviisid mõjutavad ka lindude toiduressursse (nt 
sünteetiliste pestitsiidide kasutamine vähendab lindudele toiduks olevate putukate ja 
umbrohuseemnete arvu ja mitmekesisust), analüüsiti jätkuvalt ettevõtete toetustüüpide lõikes ka 
erineva toiduvalikuga pesitsevate paaride arvu.  

Eri toetustüübiga ettevõtete ja piirkondadevaheliste erinevuste tuvastamiseks kasutati üldist ja 
üldistatud lineaarset mudelit2, kus analüüsi kaasati lisanäitajatena loendustransektide puhvrisse 
(100 m laiune ja 1 km pikkune ala) jääv maastikuelementide pindala ning põllukultuuride 
(linnuseire analüüsil mõeldakse selle all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised 
rohumaad) pindala. Maastikuelementide pindala kaasati põhjusel, et mitmed uurimused on 
näidanud maastikuelementide olulist mõju linnunäitajatele (Piha, 2007); (McMahon, 2008); 
(Marja et al., 2012). Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli 
väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui KSM ja 
ÜPT ettevõtetes. Kuna rohumaa on enamasti ekstensiivsemalt majandatud kui põllukultuurid, 
taheti erinevast maakasutusest tulenevat mõju eri toetustüübiga ettevõtete vaheliste erinevuste 
tuvastamisel kõrvaldada.  

 

Tulemused 

Kesk-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Kesk-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2017 kokku 1768 pesitsevat 
põllulinnupaari 17 liigist. Sõltuvalt aastast kohati 148-260 pesitsevat paari ja 3-14 pesitsevat 
liiki. Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 373-792, liikide arv aga 17-32 (Lisa 2). 
2017. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 6 liiki ja 229 paari linde. Loendatud 
pesitsevate linnupaaride koguarv oli aastatel 2010-2013 küllaltki stabiilne (236-260 paari). 
Seejärel loendatud paaride arv langes, olles madalaim 2015. a (148 paari), mil analüüsi kaasati 
33 seireala asemel vaid 26 – seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelmiste seireaastatega ei 
muutunud. Pesitsevate paaride arv oli madal ka 2016. a. Seejärel 2017. a loendatud paaride arv 
jälle kasvas, kuid ei jõudnud veel 2010.-2013. a tasemele. Toitekülalistena registreeriti 
piirkonnas 2017. a 24 linnuliiki ja kokku 506 toitekülalisest lindu. 

                                                 
1 Shannoni mitmekesisuse indeks võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb; 
indeks on seda suurem, mida rohkem liike esineb ja mida ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk 
mida mitmekesisem on kooslus 

2 Üldine ja üldistatud lineaarne mudel (general/generalised linear model, GLM) - analüüsimeetod, kus uuritakse mingi 
tunnuse seoseid (võimalikku sõltuvust) klassifikaator- ja pidevate tunnuste ja nende omavaheliste koosmõjudega 
(üldistatud lineaarse mudeli puhul ei pea sõltuv tunnus olema normaaljaotusega, üldise lineaarse mudeli puhul peab) 
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Pesitsevatest liikidest domineeris Kesk-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
kõigil seireaastatel põldlõoke, kelle dominants oli kõrgeim KSM (olenevalt aastast 85-98%), 
seejärel ÜPT (78-91%) ning madalaim MAHE ettevõtetes (67-97%). Seejuures oli põldlõokeste 
dominants MAHE seirealadel 2015.-2017. a võrreldes aastatega 2010-2014 erakordselt kõrge 
(dominantsid 2010.-2014. a 67-81%, samas 2015.-2017. a 91-97%). 2015. a kohati Kesk-Eesti 
MAHE seirealadel vaid kahte pesitsevat liiki: põldlõokest ja kadakatäksi. Selliste tulemuste ühe 
põhjusena võib välja tuua asjaolu, et 2015. a analüüs sisaldas vaid 5 MAHE seireala tulemusi 
varasema 11 asemel. Samas 2016. ja 2017. a viidi seire läbi jälle 11 MAHE alal, sh kaheksal 
neist toimus seire 2016. a esimest korda (seoses seirealade väljavahetamisega lähtuvalt uuest 
MAK toetusperioodist). 

Järgnevateks liikideks dominantsidelt olid aastate 2010-2017 jooksul Kesk-Eesti seirealadel 
kiivitaja ja kadakatäks, keda leidus samuti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Ülejäänud liikidest 
oli arvukaim sookiur, keda kohati enamasti vaid MAHE aladel (v.a viimasel kolmel aastal), kuid 
paaril korral ka ÜPT aladel. Veel kohati 13 pesitsevat linnuliiki, kuid väga harva ja nende 
kohatud paaride osakaal oli väga madal: peamiselt kohati neid MAHE ning vahel ka ÜPT 
ettevõtetes, kuid mitte kordagi KSM ettevõtetes.  

Keskmised näitajad transekti kohta ja muutused aastate jooksul 

Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014-
2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2016. a osad seirealad välja. Kesk-Eesti seirevalim 
koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 33-st seireettevõttest, millest 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT 
ettevõtet. 2016. a vahetati välja 1 ÜPT ja 8 MAHE ettevõtet – seega jäi valimisse endistest 
MAHE seirealadest alles vaid 3. 2015. a analüüsitav seirevalim koosnes aga 26-st seirealast: 
5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT ala (teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja need jäid 
seega analüüsist välja). 

Keskmine pesitsevate paaride arv oli MAHE ja ÜPT aladel kõrgeim 2012. ja 2013. a ning KSM 
aladel 2010. a, millele järgnes kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 2016. aastani langustrend. 
2017. a kasvas pesitsevate paaride arv MAHE ja ÜPT ettevõtetes jälle 2010.-2013. a tasemele, 
KSM ettevõtetes jäi aga 2014.-2016. a tasemele. Teised neli linnunäitajat 2013. a võrreldes 
eelnevate aastatega kõigi kolme toetustüübiga ettevõtetes kasvasid, seejärel langesid aga jälle 
endisele tasemele või isegi madalamale. Eriti järsk keskmiste linnunäitajate langus toimus 
seireperioodil 2010-2017 MAHE seirealadel alates aastast 2014 (Joonis 1).  
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Joonis 1. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eesti piirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2017. a. N=33, v.a 2015. a, mil N=26 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2017 MAHE 
ettevõtetes mõnevõrra rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes (Lisa 3). Jättes analüüsist välja 
põldlõokese kui kõige arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes aastate peale 
kokku pesitsevaid paare peaaegu kolm korda rohkem kui KSM ja poolteist korda rohkem kui 
ÜPT ettevõtetes.  

Palju harvem kohati linde, kes on pesitsusajal peamiselt seemnetoidulised või segatoidulised – 
selliste linnuliikide nimekiri on ka palju lühem. Pesitsusajal seemnetoidulist liiki 
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karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul vaid MAHE ettevõtetes (kokku nelja paari). 
Segatoidulisi linnuliike kohati 2010.-2017. a kokku nelja paari MAHE ja seitset paari ÜPT 
ettevõtete seiretransektidel, KSM seirealadel aga mitte kordagi. 

Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2010.-2017. a linnuseire analüüsil leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju (Tabel 1): 

 pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 
KSM ettevõtetes ning 2014. ja 2017. a ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM 
ettevõtetes; 

 Shannoni mitmekesisuse indeks oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM 
ettevõtetes ning 2017. a ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 

Maastikuelementide pindala osas leiti 2013. a neljale linnunäitajale viiest oluline positiivne mõju 
ning mõned korrad ka varasematel aastatel. Põllukultuuride pindala osas leiti oluline negatiivne 
mõju viiel aastal pesitsevate paaride arvule põldlõokeseta ning mõnel korral ka teistele 
linnunäitajatele.  
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Tabel 1. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Kesk-Eesti piirkonnas 2010.-2017. a 
(analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid). N=33, v.a 2015. a, mil N=26 
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Pesitsevate 
paaride arv 

- - - - - - - - N - - - - - - - - - - - - - - - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

- - P P - - - - N - N N N N - - - M-K - - Ü-K - - Ü-K 

Pesitsevate liikide 
arv 

- - - P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kõikide liikide arv - - - P - - - - - - - N - - - N - - -  - - - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P - P P - - - - - - - - - N - - - M-K - - - - - Ü-K 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad; - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; N – statistiliselt oluline negatiivne 
seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt 
kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 
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Lõuna-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Lõuna-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2017 kokku 2547 pesitsevat 
põllulinnupaari 41 liigist. Sõltuvalt aastast kohati 254-372 pesitsevat paari ja 13-24 pesitsevat 
liiki (Lisa 4). Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 233-843, liikide arv aga 27-37. 
Aastal 2017 registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 13 liiki ja 272 paari linde, mis oli 
liikide arvu poolest sarnaselt aastaga 2016 seireperioodi 2010-2017 madalaim tulemus. 
Pesitsevate paaride arv oli 2015.-2017. a madalam kui eelnevatel seireaastatel. 2015. a oli see ka 
oodatav, kuna siis kaasati analüüsi vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate 
seirealadega ei muutunud (kokku 33 seireala asemel 27), samas 2016. ja 2017. a toimus seire 
jälle 33-l alal. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2017. a 30 linnuliiki ja kokku 843 
toitekülalisest lindu.  

Pesitsevatest liikidest domineeris Lõuna-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
kõigil seireaastatel põldlõoke. ÜPT ja KSM aladel oli põldlõokese dominants (olenevalt aastast 
46-61%) kõrgem kui MAHE ettevõtetes (30-52%). Arvukamalt olid esindatud veel kadakatäks, 
kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike ja soo-roolind – kõik need liigid olid mõne 
erandiga kõigil aastatel esindatud kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Lisaks oli kõigi seirealade ja 
-aastate peale esindatud veel 34 linnuliiki, keda kohati harvem. 

Keskmised näitajad transekti kohta ja muutused aastate jooksul 

Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014-
2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2016. a osad seirealad välja. Lõuna-Eesti seirevalim 
koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 33-st seireettevõttest, millest 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT 
ettevõtet. 2016. a vahetati välja 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet. 2015. a analüüsitav 
seirevalim koosnes aga 27-st seirealast: 8 MAHE, 10 KSM ja 9 ÜPT ala (teiste seireettevõtete 
toetustüüp oli muutunud ja need jäid seega analüüsist välja).  

Keskmine pesitsevate paaride arv oli seireperioodil 2010-2017 eri toetustüübiga ettevõtetes 
kõikuv, kuid viimastel aastatel siiski langustrendiga. Eriti hästi ilmnes langustrend ÜPT aladel 
pärast 2012. a ja MAHE aladel pärast 2014. a (Joonis 2). Küllaltki sarnased trendid ilmnesid ka 
teise kolme pesitsevate lindude näitajate osas. Kõikide liikide arv on püsinud stabiilsemana, v.a 
suur hüpe 2014. a MAHE ettevõtetes.  
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Joonis 2. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Lõuna-Eesti piirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2017. a. N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2017 kõige rohkem 
MAHE ja kõige vähem ÜPT ettevõtetes (Lisa 5). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui kõige 
arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastate peale kokku 
pesitsevaid paare poolteist korda enam kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.  



EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2007 – 2013 II TELJE PÜSIHINDAMINE  
 

10 
 

Pesitsusajal seemnetoiduliste või segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui 
loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Pesitsusajal kohati nii seemne- 
kui ka segatoiduliste liikide paare seireaastatel 2010-2017 kokku kõige rohkem MAHE ja kõige 
vähem ÜPT seirealadel.  

Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2010.-2017. a linnuseire tulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis mõnel juhul toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju (Tabel 2): 

 pesitsevate paaride arv oli 2010. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 
ettevõtetes ning 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes; 

 pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli MAHE ettevõtetes 2010. ja 2014. a oluliselt 
kõrgem kui ÜPT ning 2010. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 2015. a  oli 
näitaja KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes; 

 kõikide liikide arv oli 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Maastikuelementide pindala mõjutas 2010. ja 2016. a kõiki linnunäitajaid, v.a pesitsevate paaride 
arv, positiivselt. Lisaks leiti 2012. a pesitsevate paaride põldlõokeseta arvu ja 
maastikuelementide vahel oluline negatiivne seos. Põllukultuuride pindalal leiti 2011.-2017. a 
paljudel juhtudel olevat erinevatele linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati negatiivne. 
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Tabel 2. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2017. a (analüüsides 
võeti arvesse korraga kõik tegurid). N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

Näitaja 
Maastikuelementide pindala Põllukultuuride* pindala Toetustüüp 
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Pesitsevate 
paaride arv 

- - - - - - - - - - N - N N - N M-Ü - - - - K-M,Ü - - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

P - N - - - P - - N N N N N N N M-K,Ü - - - M-Ü K-M - - 

Pesitsevate liikide 
arv 

P - - - - - P - - - N - N N - - - - - - - - - - 

Kõikide liikide arv P - -  -   -  - P - - - - - - N - - - - -  - M-Ü - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P - - - - - P - - - N N N N - - - - - - - - - - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad; - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; N – statistiliselt oluline negatiivne seos; 
toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui 
paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 
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Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2017 kokku 4315 pesitsevat 
põllulinnupaari 43 liigist. Sõltuvalt aastast kohati 402-632 pesitsevat paari ja 13-25 pesitsevat liiki 
(Lisa 6). Toitekülalistest isendite koguarv kõikus vahemikus 702-1374, liikide arv aga 33-43. 
2017. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 15 liiki ning 501 paari linde. Viimasel 
kolmel seireaastal loendati vähem pesitsevate lindude paare ja liike kui varasematel seireaastatel. 
2015. a oli see ka oodatav, kuna siis kaasati analüüsi vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes 
eelnevate seirealadega ei muutunud (kokku 66 seireala asemel 53), samas 2016. ja 2017. a toimus 
seire jälle 66-l alal. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2017. a 40 linnuliiki ja kokku 1349 
toitekülalisest lindu.  

Pesitsevatest liikidest domineeris Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade peale kokku kõigil 
seireaastatel kõigi toetustüüpidega ettevõtetes põldlõoke. Dominantsid olid siiski mõnevõrra 
erinevad: KSM ja ÜPT ettevõtetes olenevalt aastast 62-75%, MAHE ettevõtetes aga 46-69%. 
Seejuures jäi põldlõokeste dominants perioodil 2010-2015 MAHE aladel vahemikku 46-59% ning 
kasvas 2016. a võrreldes 2015. aastaga ligi 13% võrra ja 2017. a veel 2 % võrra. Järgnevateks 
arvukamateks liikideks olid kadakatäks ja kiivitaja ning väiksema arvukuse ja osakaaluga järgnesid 
sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike, soo-roolind ja metskiur. Lisaks kohati mõlema piirkonna 
peale kokku eri toetustüübiga ettevõtetes veel 35 pesitsevat linnuliiki, kuid vähearvukalt. 

Keskmised näitajad transekti kohta ja muutused aastate jooksul 

Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014-
2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2016. a osad seirealad välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti 
seirevalim koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 66-st seireettevõttest, millest 22 MAHE, 22 KSM ja 
22 ÜPT ettevõtet. 2016. a vahetati välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 MAHE ettevõtet – seega vahetati 
rohkem kui pooled MAHE seirealad välja. 2015. a analüüsitav seirevalim koosnes aga 53-st 
seirealast: 13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT ala (teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja need 
jäid seega analüüsist välja). 

Aastate jooksul toimusid suurimad muutused MAHE aladel, kus kõik keskmised pesitsevate 
lindudega seotud näitajad pärast 2013. a märgatavalt langesid (Joonis 3). Samuti langes MAHE 
aladel viimastel aastatel kõikide liikide arv. Pärast 2013. a ilmnes pesitsevate lindude näitajate 
puhul langustrend ka ÜPT aladel, kuid see ei olnud nii järsk kui MAHE aladel, kuna ÜPT aladel 
olid linnunäitajad varemalt alati palju madalamad – seega ei saanud ka langus nii suur olla. KSM 
aladel olid linnunäitajad seireaastate jooksul stabiilselt madalad, kuid pesitsevate paaride arvu osas 
(sh põldlõokeseta) samuti väikese langustrendiga. Kõikide liikide arv oli KSM ja ÜPT ettevõtetes 
küllaltki stabiilne, v.a 2013. a kõrgemad väärtused.  
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Joonis 3. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta piirkondade koosanalüüsil ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2017. a. N=66, v.a 2015. a, mil N=53 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2017 MAHE ettevõtetes 
kõige rohkem (kokku 1514 paari) ja ÜPT ettevõtetes kõige vähem (1278 paari) (Lisa 7). Jättes 
analüüsist välja põldlõokese kui kõige arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes 
seireaastate peale kokku pesitsevaid paare üle poolteise korra rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 
2015. a oli MAHE seirealade arv väiksem kui KSM ja ÜPT seirealade arv (MAHE 13, KSM 21 ja 
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ÜPT 19 seireala) – seega oleks 2015. a võrdse valimi korral MAHE näitajad ilmselt veel kõrgemad 
olnud. 

Pesitsusajal seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui 
loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Seemnetoidulist liiki 
karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul enim MAHE ettevõtetes – kokku 7 paari. KSM 
ettevõtetes kohati seireaastate jooksul vaid kahte ja ÜPT ettevõtetes ühte paari karmiinleevikesi. 
Segatoidulisi linnuliike kohati seireaastate 2010-2017 jooksul kokku 122 paari, sh kõige rohkem 
MAHE ettevõtetes. 

Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade andmete koosanalüüsil leiti, et kõigil juhtudel, v.a 
pesitsevate paaride arv 2017. a ja kõikide liikide arv 2010. ja 2013. a, olid näitajad Lõuna-Eestis 
oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis. Lisaks leiti järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline 
mõju (Tabel 3): 

 pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2010. ja 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt 
kõrgem kui ÜPT ja 2010. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 2015. a oli näitaja 
KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes; 

 kõikide liikide arv oli 2010. ja 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ja 
2014. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 

Maastikuelementide pindala korreleerus 2010., 2013. ja 2016. a mitmete linnunäitajatega 
positiivselt, samas 2012. a kõikide liikide arvuga negatiivselt. Põllukultuuride pindala korreleerus 
üle pooltel juhtudel oluliselt linnunäitajatega ning seos oli alati negatiivne (Tabel 3).  
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Tabel 3. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga, piirkonnaga ja ettevõtete toetustüübiga piirkondade koosanalüüsil 2010.-
2017. a (analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid). N=66, v.a 2015. a, mil N=53 

Näitaja 
Maastikuelementide pindala Põllukultuuride pindala Piirkond Toetustüüp 
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Pesitsevate 
paaride arv 

- -  - P  -  -  -  - N N N  -  - N  - N L-K L-K L-K L-K L-K L-K L-K  - -  -  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

P -  -  -  -  -  -  - N N N N N N N N L-K L-K L-K L-K L-K L-K L-K L-K M-K,Ü  -  -  - M-Ü K-M  -  - 

Pesitsevate 
liikide arv 

P - - P  -  - P  -  -  - N  - N N  -  - L-K L-K L-K L-K L-K L-K L-K L-K -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide 
arv 

P - N  -  -  - P  -  -  - N N  - N  -  -  - L-K L-K   - L-K L-K L-K L-K M-Ü  -  -  - M-K,Ü  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesi-
suse indeks 

P -  - P  -  - P    -  - N N N N N  - L-K L-K L-K L-K L-K L-K L-K L-K -  -  -  -  -  -  -  - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad; - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; N – statistiliselt oluline 
negatiivne seos; toetustüüpide- ja piirkondadevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines (vasakul pool sidekriipsu 
olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT, K – Kesk-Eesti, L – Lõuna-Eesti 
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Arutelu 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Aastatel 2010-2017 kohati seirealadel kokku 43 pesitsevat linnuliiki ning loendati 
4315 pesitsevat põllulinnupaari. Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli 
ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. 
Põldlõokeste dominants oli Kesk-Eestis kõrgem kui Lõuna-Eestis: olenevalt aastast kõigi 
ettevõtete peale kokku (toetustüüpe eristamata) vastavalt 76-93% ja 45-57% pesitsevatest 
paaridest. Lõuna-Eestis kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike, perioodi 2010-2017 peale 
kokku 41 pesitsevat linnuliiki, Kesk-Eestis vaid 17.    

Eri toetustüübiga ettevõtetest oli põldlõokese dominants Lõuna-Eestis kõigil seireaastatel ning 
Kesk-Eestis aastatel 2010-2014 MAHE ettevõtetes madalam kui KSM ja ÜPT ettevõtetes – 
MAHE ettevõtetes kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike. 2015.-2017. a oli aga Kesk-Eestis 
põldlõokeste dominants MAHE aladel väga kõrge – olenevalt aastast 91-97% (varasematel 
aastatel 67-81%). 2015. a kohati Kesk-Eesti MAHE aladel vaid kahte, 2016. a kolme ja 2017. a 
nelja pesitsevat linnuliiki, varasemalt olenevalt aastast 7-12 liiki. Kui 2015. a madalamate 
näitajate üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et sel aastal sisaldas analüüs vaid 5 MAHE seireala 
tulemusi varasema 11 asemel, siis 2016. ja 2017. a toimus seire jälle 11 Kesk-Eesti MAHE alal. 
Madalate pesitsevate lindude näitajate ja kõrge põldlõokeste dominantsi põhjused ei ole teada. 

Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus 
kohati perioodi 2010-2017 jooksul kokku vaid kolme pesitsevat linnuliiki: põldlõokest, kiivitajat 
ja kadakatäksi. Kesk-Eesti KSM loendustransektide puhvrites esines ka kõige vähem 
maastikuelemente. Laiemas plaanis vaadatuna oli Kesk-Eesti seiremaakondade põllumassiivide 
keskmine pindala, millel esines KSM toetusega põlde (aga ei esinenud MAHE toetusega põlde) 
palju kõrgem kui selliste põllumassiivide keskmine pindala, millel leidus vaid ÜPT toetusega 
põlde (KSM ja MAHE toetusega põlde ei olnud) või leidus MAHE toetusega põlde (aga ei olnud 
KSM teotusega põlde) – keskmised vastavalt 16 ha, 6 ha ja 8 ha (PRIA, 23.01.2018 andmetel); 
(PRIA, 31.01.2018 andmetel).  Lõuna-Eesti vastavad keskmised numbrid olid 9 ha, 3 ha ja 4 ha. 
Seega on Kesk-Eesti KSM seirealade madalama linnustiku mitmekesisuse põhjuseks ilmselt 
vähene maastiku mitmekesisus.  

Piirkondadevahelised erinevused 

2010.-2017. a keskmised linnunäitajad transekti kohta olid kõigil kaheksal aastal Lõuna-Eesti 
seirepiirkonnas statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas (v.a kolmel juhul). 
See tuleneb kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. 
2016. a oli näiteks seirealustes maakondades keskmine ÜPT taotletud pind taotleja kohta3 Kesk-
Eestis olenevalt maakonnast 77-109 ha, Lõuna-Eestis aga 31-51 ha (PRIA, 27.01.2017 
andmetel). Põllumassiivi keskmine pindala jäi 2017. a olenevalt seiremaakonnast Kesk-Eestis 

                                                 
3 Siin on arvestatud ÜPT toetust taotlevaid tootjaid, kelle tegevusmaakonnaks on märgitud üks seiremaakondadest 
ehk reaalselt võivad osad põllud asuda ka väljaspool seiremaakonda – viimane on lihtsalt tootja poolt märgitud 
põhitegevusmaakonnaks  
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vahemikku 8-11 ha, Lõuna-Eestis aga 4-6 ha (PRIA, 23.01.2018 andmetel); (PRIA, 31.01.2018 
andmetel). Püsirohumaade osakaal oli perioodil 2010-2016 Kesk-Eesti seirealustes maakondades 
olenevalt aastast keskmiselt 18-20%, Lõuna-Eestis aga 27-31% (PMK, 2017a) (PRIA, 
27.01.2017 andmetel). Sellest kõigest ilmneb jätkuvalt, et Lõuna-Eesti on mosaiiksem ja seal 
leidub rohkem linnustikule sobivaid elupaiku.  

Linnunäitajad toetustüübiti ja muutused aastate jooksul  

Keskmised pesitsevate lindude näitajad transekti kohta olid seireaastatel 2010-2013 paari 
erandiga nii piirkonniti eraldi kui ka Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondi koos analüüsides MAHE 
ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Lisaks transekti kohta keskmiste 
linnunäitajate võrdlemisele viidi põllulinnuseire andmetega läbi ka statistilised analüüsid, et 
tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates lähtuvalt ettevõtte toetustüübist. Analüüsi 
kaasati ka maastikuelementide ja põllukultuuride (haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a 
lühiajalised rohumaad) pindala loendustransekti puhvris (1 km x 100 m). Seireaastate 2010-2017 
andmeid aastate kaupa eraldi analüüsides leiti statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates eri 
toetustüübiga ettevõtete vahel siiski vaid üksikutel juhtudel (16 juhul 120-st). Seejuures leiti 
kümnel juhul 16-st, et näitaja oli MAHE seirealadel oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel 
– need olulised erinevused jäid aga seireaastatesse 2010-2014. 

2014. a toimus Kesk-Eesti MAHE alade keskmistes linnunäitajates järsk langus, mis jätkus 
2015. ja 2016. a – kohati langesid keskmised näitajad isegi madalamale kui KSM ja ÜPT 
ettevõtetes. 2017. a  pesitsevate paaride arv põldlõokeseta, pesitsevate liikide arv ja Shannoni 
mitmekesisuse indeks Kesk-Eesti MAHE aladel stabiliseerusid, pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta tõusis aga 2010.-2011. a tasemele. Lõuna-Eesti MAHE alade linnunäitajad olid 
2014. a sarnaselt varasemate aastatega kõrged, seejärel toimus aga 2015.-2017. a järsk langus, 
kuigi enamasti jäid MAHE alade keskmised näitajad erinevalt Kesk-Eestist siiski kõrgemaks kui 
KSM ja ÜPT aladel. 

Sarnaselt Kesk-Eesti MAHE aladele langesid pesitsevate lindude keskmised näitajad pärast 
2013. a ka Kesk-Eesti ÜPT aladel – 2017. a aga ÜPT aladel kõik pesitsejate keskmised näitajad 
veidi tõusid. Lõuna-Eesti ÜPT aladel ilmnes pesitsevate paaride arvus (ka põldlõokeseta) pärast 
2014. a langustrend. Väike langustrend ilmnes pärast 2013. a ka Lõuna-Eesti ÜPT alade 
pesitsevate liikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis.  

Kesk-Eesti KSM ettevõtetes on pesitsevate lindude keskmised näitajad läbi aastate olnud väga 
madalad ning olid ka viimastel aastatel stabiilselt madalad. Erandiks oli siiski pesitsevate paaride 
arv, mis sarnaselt MAHE ja ÜPT aladega oli alates 2014. aastast madalam kui varasematel 
seireaastatel. Lõuna-Eesti KSM aladel olid pesitsevate lindude keskmised näitajad aastati 
küllaltki kõikuvad, kuid viimastel aastatel samuti pigem väikese langustrendiga.  

Kõikide liikide arv (nii pesitsejad kui ka külastajad) Kesk-Eesti MAHE aladel viimastel aastatel 
langes, Kesk-Eesti ÜPT ja KSM aladel ning Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega aladel oli aga 
stabiilne.  
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Seireaastate 2010-2013 tulemused (Lõuna-Eestis ka 2014. a) viitasid, et MAHE ettevõtted on 
põllulindudele sobivam elupaik. Ühelt poolt olid MAHE alade mõnevõrra kõrgemad 
linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada enamust 
mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. Pesitsevate paaride arvu uurimisel lähtuvalt 
pesitsusaegsest toitumistüübist selgus, et seireaastate peale kokku kohati MAHE aladel lisaks 
loomtoidulistele lindudele rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui KSM ja ÜPT 
aladel – ilmselt leidub neile MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE seirealade kõrgemate 
linnunäitajate põhjuseks ilmselt asjaolu, et seireaastate 2010-2013 jooksul oli transekti puhvri 
pinnast (1 km x 100 m; seega sirgjoonelise transekti puhul 10 ha) Kesk-Eestis ÜPT ettevõtetes 
põllukultuuride all keskmiselt 8,4 ha, KSM ettevõtetes 8,0 ha ning MAHE ettevõtetes 3,2 ha; 
Lõuna-Eestis olid vastavad näitajad 6,4 ha, 6,8 ha ja 3,2 ha. Seega oli põllukultuuride alune pind, 
mis on enamasti intensiivsemalt majandatud kui rohumaad, suurem KSM ja ÜPT ettevõtetes. 
MAHE ettevõtetes oli aga transekti puhvrist keskmiselt koguni 7 ha ehk ~70% rohumaade all, 
mis on lindudele sobivam elupaik – ilmselt seetõttu olid seal ka linnunäitajad kõrgemad. 

Viimastel aastatel (Kesk-Eestis alates 2014. a ja Lõuna-Eestis alates 2015. a) pesitsevate lindude 
näitajad aga MAHE aladel langesid märgatavalt, mis läheb vastuollu eelmises lõigus toodud 
seletustega. Miks toimus MAHE alade linnunäitajates selline langus? Esimese põhjendusena 
saab tuua seirevalimi osalist muutust, millega seoses hõlmavad 2015. a analüüsitud andmed 
Kesk-Eestis vaid 5 ja Lõuna-Eestis 8 MAHE seireala andmeid (teistel aastatel alati mõlemas 
piirkonnas 11 ala) ning alates 2016. aastast Kesk-Eestis 3 vana ning 8 uue MAHE ala ja Lõuna-
Eestis 6 vana ja 5 uue MAHE ala andmeid. Võimalik, et uued alad on põllulindudele mingil 
põhjusel ebasoodsamad. Nt on Kesk-Eesti MAHE alade loenduspuhvris viimastel aastatel 
mõnevõrra suurenenud põllukultuuride osakaal, samas veidi kasvanud maastikuelementide 
pindala. Lõuna-Eesti MAHE alade loenduspuhvrites viimasel paaril aastal keskmine 
maastikuelementide pindala veidi vähenes, ÜPT ja KSM aladel jällegi veidi kasvas. 
Põllukultuuride osakaal ei ole Lõuna-Eesti loenduspuhvrites oluliselt muutunud.  

Samas toimus Kesk-Eesti MAHE aladel langus juba 2014. a, mil valim ei olnud veel muutunud 
ning langust täheldati ka ÜPT aladel, millest vahetati välja vaid üks ala. Eriti kõnekas seirevalimi 
muutusest tuleneva Kesk-Eesti MAHE alade näitajate languse põhjuse ümberlükkaja võiks aga 
olla see, et pesitsevate paaride arv langes Kesk-Eestis alates 2014. a ka KSM ettevõtetes, millede 
seast 2015. a ühtegi ala välja ei vahetatud. Lõuna-Eestis toimus MAHE aladel linnunäitajate 
langus eelkõige viimasel kolmel aastal, mil valim oli muutunud (5 uut ala), samas täheldati 
langust jällegi ka ÜPT aladel (vaid 2 uut ala) ja väikest langust viimasel paaril aastal ka KSM 
aladel (vaid 1 uus ala). Lisaks analüüsiti näitajaid vaid alade kohta, mis olid 2009.-2017. a igal 
aastal valimis (mõlemas piirkonnas oli selliseid alasid 21). Leiti, et ka vaid neid alasid arvesse 
võttes toimus ikkagi pesitsevate lindude näitajates Kesk-Eestis alates 2014. ja Lõuna-Eestis 
alates 2015. a langus. Järelikult ei ole põhjus seirevalimi muutus. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav 
haudelinnustiku punktloendus (Nellis, 2017). Selle tulemusel leiti aastate 1983-2017 
populatsiooniindeksite alusel stabiilse, kasvava ja kahaneva arvukusega liigid (liiga väheste 
andmetega liikide kohta ei saanud trendi leida). Seireaastate 2010-2017 jooksul MAK meetmete 
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põllulinnuseires kohatud 43-st pesitsevast liigist oli haudelinnustiku punktloenduse järgi 1 liik 
tugevalt kasvava, 4 liiki mõõdukalt kasvava, 16 liiki stabiilse ja 14 liiki mõõdukalt langeva 
trendiga4 (8 liigi kohta ei olnud võimalik trendi määrata). Seejuures on seitse Eesti 
haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt langeva trendiga põllulinnuliiki (põldlõoke, 
kadakatäks, sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike, metskiur ja võsa-ritsiklind) olnud MAK 
meetmete põllulinnuseires aastate jooksul kümne kõige arvukama liigi hulgas – seega, kui Eestis 
üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva trendiga, on arusaadav, et see kajastub ka põllulindude 
seires. See võib seletada langust keskmistes linnunäitajates transekti kohta viimastel aastatel. 
Kesk-Eestis kuulus 2010.-2017. a jooksul MAK meetmete põllulinnuseires kohatud 17-st 
põllulinnu liigist haudelinnustiku punktloenduse järgi koguni 9 mõõdukalt langeva trendiga 
liikide hulka ning Lõuna-Eestis 41-st kohatud liigist 13 liiki, millest koguni 7 kuulusid Lõuna-
Eesti seireettevõtetes 10 arvukaima hulka. Lisaks, kui vaadata mõne MAK meetmete 
põllulinnuseire arvukama põllulinnuliigi populatsiooniindekseid haudelinnustiku punktloenduse 
põhjal, selgub, et see oli kadakatäksil, sookiurul ja pruunselg-põõsalinnul 2015.-2017. a samuti 
palju madalam kui eelnevatel aastatel. See viitab, et viimastel aastatel on põllulindude olukord 
olnud ebasoodne ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete muutuste 
ärahoidmiseks.   

Põllukultuuride ja maastikuelementide pindala mõju 

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajatena analüüsi ka põllukultuuride (haritaval 
maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) pindala. Põllukultuuride pindala kaasati 
analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega 
suurem pind rohumaade all kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Samas leiti analüüsides (nii aastate 
kaupa eraldi kui ka koos) põllukultuuride pindalal tihti linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati 
negatiivne. See viitab, et mida rohkem oli linnuseire transektide all teravilja-, õlikultuuri- jm 
haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem oli seal lindude arvukus ja liikide arv. Samas ei 
tähenda see, et kogu ala peaks vaid rohumaa olema – oluline on kultuuride mitmekesisus, sest 
linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega põlde.  

Põllukultuuride oluline mõju linnunäitajatele leiti sagedamini Lõuna-Eesti seirepiirkonnas. 
Põhjuseks võis olla asjaolu, et Kesk-Eestis olid linnustiku näitajad väga madalad ning 
põllukultuuride pindala valitsevam kui Lõuna-Eestis, mistõttu oli olulist seost raske tuvastada 
(näitajate varieeruvus oli selleks liiga väike). 

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajana analüüsi maastikuelementide pindala. 
Seirealade valikul üritati linnutransekt paigutada põldude keskele ning vältida 
maastikuelementide sattumist transekti ümber paiknevasse loenduspuhvrisse (1 km x 100 m), 
kuid alati ei olnud see võimalik – eriti Lõuna-Eestis. 2010.-2017. a analüüside tulemusel leiti 
küll mitmetel juhtudel oluline positiivne maastikuelementide mõju linnunäitajatele, kuid 
sagedamini mitte. Põhjuseks võis olla see, et maastikuelementide pindala loendustransektidel oli 
tihti väga väike, et tuvastada olulisi seoseid – analüüsis võtsid nad aga osa toetustüüpide 
                                                 
4 Tugev kasv – oluline kasv, rohkem kui 5% aastast; mõõdukas kasv – oluline kasv, kuid mitte rohkem kui 5% aastas; 
stabiilne – olulist tõusu või langust ei esinenud; mõõdukalt langev – oluline langus, aga mitte rohkem kui 5% aastas 
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vahelisest erinevusest enda peale, kuna piirkonniti ja toetustüübiti nende pindala transektidel 
siiski mõnevõrra erines.  

 

Kokkuvõte  

 Seireaastate 2010-2017 jooksul loendati pesitsejatena Kesk-Eestis 1768, Lõuna-Eestis 
2547 ning kahe piirkonna peale kokku 4315 paari ning vastavalt 17, 41 ja 43 liiki. 
Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt 
avamaastikku eelistav põldlõoke. Järgnevateks arvukamateks liikideks olid kadakatäks ja 
kiivitaja ning väiksema arvukuse ja osakaaluga järgnesid sookiur, pruunselg-põõsalind, 
talvike, soo-roolind ja metskiur.  

Madalaim põldlõokese dominants leiti Lõuna-Eestis ja piirkondi koos analüüsides kõigil 
aastatel ning Kesk-Eestis perioodil 2010-2014 MAHE ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et 
seal kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015.-
2017. a oli aga Kesk-Eestis põldlõokeste dominants MAHE aladel väga kõrge ning kohati 
olenevalt aastast vaid 2-4 liiki (varasematel aastatel 7-12 liiki). 

Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, 
kus kohati perioodi 2010-2017 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki (põldlõoke, 
kiivitaja ja kadakatäks) – madala linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene 
maastiku mitmekesisus seirealustel põldudel (suured põllumassiivid ja vähe 
maastikuelemente).  

 2010.-2017. a linnunäitajad olid kõigil kaheksal aastal Lõuna-Eesti seirepiirkonnas 
statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas (v.a kolmel juhul). See 
tuleneb kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest, 
mistõttu leidub seal lindudele rohkem sobivaid elupaiku. Nt on Lõuna-Eestis keskmine 
põllumajandusettevõtte ja põllumassiivide pindala väiksem ning rohumaade osakaal 
kõrgem kui Kesk-Eestis.  

 Keskmised pesitsevate lindude näitajad transekti kohta olid 2010.-2013. a paari erandiga 
nii piirkonniti eraldi kui ka piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui 
KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2014. a toimus Kesk-Eesti ja 2015. a Lõuna-Eesti MAHE 
ettevõtete keskmistes linnunäitajates transekti kohta järsk langus, mis jäi püsima ka 
järgnevatel aastatel, v.a Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv, mis kasvas 2017. a seire 
algaastate (2009-2010) tasemele. Kohati langesid MAHE ettevõtete keskmised näitajad 
Kesk-Eestis isegi madalamale kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 

Kõigi pesitsevate lindude näitajate puhul võis sarnaselt MAHE ettevõtetega langustrendi 
täheldada ka mõlema piirkonna ÜPT ettevõtetes. KSM ettevõtetes ilmnes Lõuna-Eestis 
samuti väike langustrend, kuid mitte nii suur kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes. Kesk-Eesti 
KSM ettevõtetes olid näitajad kõigil aastatel stabiilselt madalad, kuid pesitsevate paaride 
arv langes alates 2014. a nagu ka MAHE ja ÜPT ettevõtetes.    
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Seireaastate 2010-2013 tulemused (Lõuna-Eestis ka 2014. a) viitasid, et MAHE 
ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühelt poolt olid MAHE ettevõtete 
mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE ettevõtetes 
on keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. MAHE aladel 
kohati lisaks pesitsusajal loomtoidulistele lindudele rohkem ka segatoidulisi ja 
seemnetoidulisi linde kui KSM ja ÜPT aladel – ilmselt leidub neile MAHE aladel 
rohkem toitu. Lisaks oli MAHE ettevõtete kõrgema linnunäitajate põhjuseks ilmselt 
väiksem põllumaa ja suurem lühiajaliste rohumaade osakaal loenduspuhvris (1 km x 
100 m). Rohumaad on aga lindudele sobivam elupaik.  

Viimaste aastate madalad linnunäitajad MAHE ettevõtetes on aga eelpooltooduga 
vastuolus. Samas ei toimunud langus ainult MAHE ettevõtetes. Kesk-Eestis langesid 
pesitsevate lindude näitajad alates 2014. a ka ÜPT ettevõtetes ning pesitsevate paaride 
arv ka KSM ettevõtetes. Lõuna-Eesti ÜPT ettevõtetes toimus samuti langus ning vähesel 
määral ka KSM ettevõtetes. Lisaks analüüsiti näitajaid vaid alade kohta, mis olid 2009.-
2017. a igal aastal valimis (mõlemas piirkonnas oli selliseid alasid 21). Leiti, et ka vaid 
neid alasid arvesse võttes toimus ikkagi pesitsevate lindude näitajates Kesk-Eestis alates 
2014. ja Lõuna-Eestis alates 2015. a langus. Järelikult ei ole põhjus seirevalimi muutus. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames 
läbiviidav haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010-2017 jooksul MAK 
meetmete põllulinnuseires kohatud 43-st liigist kuulusid arvukamad enamasti 
haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt langeva arvukusega liikide hulka – 
seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva trendiga, on arusaadav, et see 
kajastub ka põllulindude seires. Kesk-Eestis kuulus 2010.-2017. a jooksul kohatud 17-st 
põllulinnu liigist koguni 9 mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka ning Lõuna-Eestis 
41-st kohatud liigist 13 liiki, millest koguni 7 kuulusid Lõuna-Eesti seireettevõtetes 
10 arvukaima hulka. Lisaks, kui vaadata mõne MAK meetmete põllulinnuseire arvukama 
põllulinnuliigi populatsioonindekseid haudelinnustiku punktloenduse põhjal, selgub, et 
see oli kadakatäksil, sookiurul ja pruunselg-põõsalinnul 2015.-2017. a samuti palju 
madalam kui eelnevatel aastatel. See viitab, et viimased aastad on põllulindudele olnud 
ebasoodsad ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete muutuste 
ärahoidmiseks. 

 Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajatena analüüsi ka põllukultuuride 
(haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) ja maastikuelementide 
pindala. Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli 
väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui KSM 
ja ÜPT ettevõtetes. Leiti, et mida rohkem oli linnuseire transektide all teravilja-, 
õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem oli seal lindude arvukus ja 
liikide arv. Samas ei tähenda see, et kogu ala peaks vaid rohumaa olema – oluline on 
kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate 
kultuuridega põlde.  
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2010.-2017. a analüüside tulemusel leiti ka mitmetel juhtudel oluline positiivne 
maastikuelementide mõju linnunäitajatele, kuid sagedamini mitte. Põhjuseks võis olla 
see, et maastikuelementide pindala loendustransektidel oli tihti väga väike, et tuvastada 
olulisi seoseid – analüüsis võtsid nad aga osa toetustüüpide vahelisest erinevusest enda 
peale, kuna piirkonniti ja toetustüübiti nende pindala transektidel siiski mõnevõrra erines.  
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LISA 1. LINDUDE PESITSUSAEGNE JAOTUMINE TOITUMISTÜÜBI 
(PEAMISE TOIDUVALIKU) JÄRGI 

Loom- /putuktoidulised Segatoidulised Taimtoidulised 

Hallrästas Metsvint Karmiinleevike 

Harakas Ohakalind   

Kadakatäks Põldvarblane   

Kiivitaja Põldvutt   

Kõrkja-roolind Nurmkana   

Laulurästas Talvike   

Metskiur Kaelustuvi   

Pruunselg-põõsalind Rohevint   

Punarind     

Põldlõoke     

Rasvatihane     

Rukkirääk     

Sookiur     

Soo-roolind     

Suurkoovitaja     

Tikutaja     

Vihitaja     

Võsa-ritsiklind     

Ööbik     

Salu-lehelind     

Aed-põõsalind     

Jõgi-ritsiklind     

Nõmmelõoke     

Suitsupääsuke     

Väike-käosulane     

Kivitäks     

Musträstas     

Punaselg-õgija     

Linavästrik     

Väiketüll     

Põhjatihane     

Aed-roolind     

Sooräts     

Väike-põõsalind   
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LISA 2. KESK-EESTI SEIREPIIRKONNA LINNUSTIKU ÜLDISELOOMUSTUS 2010.-2017. A 

Näitaja Toetustüüp 
Pesitsejad Toitekülalised 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pesitsejate 
paaride / 

Toitekülaliste 
isendite arv  

Kõik 250 236 260 253 203 148 189 229 792 373 448 784 453 408 432 506 

ÜPT 75 75 85 80 65 52 65 79 114 131 173 245 132 130 183 139 

KSM 87 72 76 79 63 63 57 64 335 129 112 256 93 178 100 227 
MAHE 88 89 99 94 75 33 67 86 343 113 163 283 228 100 149 140 

Liikide arv 

Kõik 10 13 9 14 9 4 3 6 25 17 19 32 20 19 19 24 

ÜPT 4 6 4 8 4 4 2 4 12 9 10 18 10 9 8 8 

KSM 3 3 3 3 2 3 2 2 15 11 11 21 13 12 10 17 
MAHE 9 11 9 12 7 2 3 4 19 7 9 20 13 9 12 13 
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LISA 3. PESITSEVATE PAARIDE ARV ETTEVÕTETE TOETUSTÜÜPIDE 
JA TOITUMISGRUPPIDE LÕIKES KESK-EESTI SEIREPIIRKONNAS 
2010.-2017. A 

Pesitsusaegne 
toitumistüüp 

Toetustüüp Kokku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Loomtoiduliste 
lindude arv 

MAHE 623 86 88 97 92 74 33 67 86 
KSM 561 87 72 76 79 63 63 57 64 
ÜPT 569 74 74 85 79 64 51 65 77 
Kokku 1753 247 234 258 250 201 147 189 227 

Loomtoiduliste 
lindude arv 
põldlõokeseta 

MAHE 113 24 18 17 29 13 3 2 7 
KSM 41 9 2 5 12 1 5 4 3 
ÜPT 68 6 8 12 17 5 4 7 9 
Kokku 222 39 28 34 58 19 12 13 19 

Seemnetoiduliste 
lindude arv 

MAHE 4 1 1 1 1 0 0 0 0 
KSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÜPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kokku 4 1 1 1 1 0 0 0 0 

Segatoiduliste 
lindude arv 

MAHE 4 1 0 1 1 1 0 0 0 
KSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÜPT 7 1 1 0 1 1 1 0 2 
Kokku 11 2 1 1 2 2 1 0 2 
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LISA 4. LÕUNA-EESTI SEIREPIIRKONNA LINNUSTIKU ÜLDISELOOMUSTUS 2010.-2017. A 

Näitaja Toetustüüp 
Pesitsejad Toitekülalised 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pesitsejate 
paaride / 

Toitekülaliste 
isendite arv  

Kõik 357 317 372 347 343 254 285 272 582 329 483 233 721 785 544 843 

ÜPT 99 94 115 111 97 72 77 69 390 99 133 68 143 473 311 175 
KSM 118 116 125 100 109 108 100 91 97 116 282 60 424 153 80 505 
MAHE 140 107 132 136 137 74 108 112 95 114 68 105 154 159 153 163 

Liikide arv 

Kõik 20 17 22 17 24 19 13 13 30 33 32 27 37 35 33 30 
ÜPT 10 11 13 15 13 14 7 7 15 15 17 19 19 19 20 19 
KSM 10 10 14 9 14 12 9 10 14 18 17 17 19 15 20 16 
MAHE 16 14 18 14 20 11 11 10 20 24 22 15 28 22 21 21 
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LISA 5. PESITSEVATE PAARIDE ARV ETTEVÕTETE TOETUSTÜÜPIDE 
JA TOITUMISGRUPPIDE LÕIKES LÕUNA-EESTI SEIREPIIRKONNAS 
2010.-2017. A 

Pesitsusaegne 
toitumistüüp 

Toetustüüp Kokku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Loomtoiduliste 
lindude arv 

MAHE 891 133 97 124 129 127 72 104 105 
KSM 830 112 109 121 97 103 104 96 88 
ÜPT 709 97 90 113 107 92 69 76 65 
Kokku 2430 342 296 358 333 322 245 276 258 

Loomtoiduliste 
lindude arv 
põldlõokeseta 

MAHE 512 91 59 68 79 72 44 52 47 
KSM 355 42 46 64 37 50 46 37 33 
ÜPT 326 48 45 56 50 38 36 30 23 
Kokku 1193 181 150 188 166 160 126 119 103 

Seemnetoiduliste 
lindude arv 

MAHE 3 1 0 2 0 0 0 0 0 
KSM 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
ÜPT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kokku 6 1 1 2 0 0 2 0 0 

Segatoiduliste 
lindude arv 

MAHE 52 6 10 6 7 10 2 4 7 
KSM 35 6 7 4 3 6 2 4 3 
ÜPT 24 2 3 2 4 5 3 1 4 
Kokku 111 14 20 12 14 21 7 9 14 
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LISA 6. LÕUNA-EESTI SEIREPIIRKONNA LINNUSTIKU ÜLDISELOOMUSTUS 2010.-2017. A 

Näitaja Toetustüüp 
Pesitsejad Toitekülalised 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pesitsejate 
paaride / 

Toitekülaliste 
isendite arv  

Kõik 607 553 632 600 546 402 474 501 1374 702 994 1017 1174 1193 976 1349 
ÜPT 174 169 200 191 162 124 142 148 504 230 306 313 275 603 494 314 
KSM 205 188 201 179 172 171 157 155 432 245 394 316 517 331 180 815 
MAHE 228 196 231 230 212 107 175 198 438 227 231 388 382 259 302 303 

Liikide arv 

Kõik 21 22 23 22 25 19 13 15 39 37 33 40 40 43 40 40 
ÜPT 10 13 13 17 14 15 7 8 19 18 19 26 23 22 22 23 
KSM 10 10 14 9 14 12 9 10 22 24 21 29 24 23 24 25 
MAHE 17 19 19 19 20 11 11 11 28 24 23 28 31 25 27 26 
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LISA 7. PESITSEVATE PAARIDE ARV ETTEVÕTETE TOETUSTÜÜPIDE 
JA TOITUMISGRUPPIDE LÕIKES KESK- JA LÕUNA-EESTI 
SEIREPIIRKONNAS 2010.-2017. A 

Pesitsusaegne 
toitumistüüp 

Toetustüüp Kokku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Loomtoiduliste 
lindude arv 

MAHE 1514 219 185 221 221 201 105 171 191 
KSM 1391 199 181 197 176 166 167 153 152 
ÜPT 1278 171 164 198 186 156 120 141 142 
Kokku 4183 589 530 616 583 523 392 465 485 

Loomtoiduliste 
lindude arv 
põldlõokeseta 

MAHE 625 115 77 85 108 85 47 54 54 
KSM 396 51 48 69 49 51 51 41 36 
ÜPT 394 54 53 68 67 43 40 37 32 
Kokku 1415 220 178 222 224 179 138 132 122 

Seemnetoiduliste 
lindude arv 

MAHE 7 2 1 3 1 0 0 0 0 
KSM 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
ÜPT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kokku 10 2 2 3 1 0 2 0 0 

Segatoiduliste 
lindude arv 

MAHE 56 7 10 7 8 11 2 4 7 
KSM 35 6 7 4 3 6 2 4 3 
ÜPT 31 3 4 2 5 6 4 1 6 
Kokku 122 16 21 13 16 23 8 9 16 

 

 

 

 

 

 

 


