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Kus on Eesti elurikkus?
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Miks elurikkust vaja on?
Loodusele endale Põllumehele Meile kõigile

Elurikas loodus 
säilib hästi TolmeldamineLooduslik 

kahjuritõrje
Elurikkus on ilus



Elurikkuse kadumise ökoloogika
● Inimese evolutsiooniline minevik

– heades tingimustes populatsiooni arvukus 
kasvab

– meie ahnusel ei ole evolutsioonlisi piire
● Eluslooduse evolutsiooniline minevik

– liigid on kohastunud mineviku 
keskkonnatingimustega, evolutsioon ei 
ennusta tulevikku

– evolutsioon on aeglane, kiired 
keskkonnamuutused viivad väljasuremisteni

– väljasuremised põhjustavad väljasuremisi
● Elusloodus ei tunne kaarti

– ei tea, kus on elupaigad, kus kaitsealad
– satub ka linna
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1968 Nüüd
2008 Nüüd

Muhu loopealsed Hiiumaa metsad

Vooremaa „loodus”



Väljasuremiskõvera painutamine
#BendingTheCurve

Leclère et al. 2020. Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature;   Living Planet Report 2020

Ajalooline

Looduskaitseline maakasutus, 
kaitsealad 40%

+ säästev tootmine
+ säästev tarbimine

Looduskaitseline maakasutus, 
kaitsealad 40 %

Senise olukorra
jätkumine
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Ökosüsteemid



Ökosüsteemid
● Ökosüsteem on mingi ala organisme 

ja nende keskkonda haarav suhete ja 
interaktsioonide võrgustik.
– Looduslikud ökosüsteemid – 

evolutsioon. Liigirikkad.
– Pool-looduslikud ökosüsteemid – 

imiteerivad looduslikke. Liigirikkad.
– Tehislikud e uudsed ökosüsteemid – 

erinevad oluliselt looduslikest, väga 
noored. Liigivaesed.



Mis teeb aiast tehisliku ökosüsteemi?
● Muruniitmine ei imiteeri ühtki 

looduslikku protsessi
● Aiapuude eluring ei imiteeri puude 

looduslikku eluringi
● Regulaarne mullaharimine ei 

imiteeri ühtki looduslikku protsessi.
● Lehtede riisumine ei imiteeri ühtki 

looduslikku protsessi.
● Hekipügamine(?)



Aed elurikkuse hoidjana







Kui palju me oleme aednikud, kuipalju 
vaatlejad?

● Rajada, istutada, manipuleerida või lasta 
teha osa tööst loodusel?

● Aiandus ja ökoloogia on kujunenud 
omamoodi vastanditeks.

● Igasugused tehislikud ökosüsteemid on 
liigiavesemad kui looduslikud ja 
tegelikult terviklike ökosüsteemidena ei 
toimi.

● „Omaviha” aianduses. „Mingid 
umbrohud seal kasvavad”, 
võõrtaimeliigid, rohepimedus.

● Aed kui kontrast üldise maastikuga.



Igaühe looduskaitse



Linnade haljasalad, eramaad, aiad, 
ettevõtete territooriumid jms kui 
elurikkuse kaitsealad

● Vabatahtlik
● Teaduslik lähenemine
● Riigi ja omavalitsuste poolt toetatud

– Teave ja nõustamine
– Seadusandlus ja kohalikud regulatsioonid 

(heakorraeeskirjad)
● Igaühe looduskaitse kui osa 

looduskaitsesüsteemist

Kontseptsioon



● maaomanike, ettevõtete ja 
omavalitsuste kaasamine 
looduskaitsesse

● elurikaste alade 
kavandamine maastiku 
tasandil





Looduskaitse
● Looduskaitse on kõigi 

loodusväärtuste kaitse
– kõik olendid
– kõik liigid
– kõik maastikud

● Harulduste kaitsmise tuhinas 
võivad tavalised liigid (ja tavalised 
kooslused) märkamatult hävida!

● Aiad on üks osa maastikust ja 
aialoodus üks osa meie loodusest!



Elurikka aia tunnused



Elurikka aia tunnused

1. kohaliku looduse eripära 
arvestamine aias

2. elurikkust soodustavad 
aianduslikud võtted



Kohaliku looduse eripära arvestamine aias
● Aed on loodud loodusesse, mitte 

alustatud puhtalt lehelt.
● Vähene sekkumine: pole liialt 

kuivendatud, raadatud, maastiku 
ümber kujundatud, piiratud.

● Piirkonnas levinud kohalike puu- ja 
põõsaliikide kasutamine, niitude 
säilitamine.

● Kohaliku maastikupildi väärtustamine.
● Pärandkultuuri hoidmine: vanad 

kiviaiad, vanad hooned.
● Aiaomanike teadlikkus.



Elurikkust soodustavad aianduslikud võtted. 
Vol 1

● Vanade surnud ja surevate puude 
sälitamine (õõnsused, lagupuit)

● Niitude rajamine (lilleniidud), kohalike 
looduslike liikide ja nende looduslike 
vormide kasutamine. Ettevaatust – 
üheaastaste lillesegude kasutamise 
nimetamine lilleniiduks on väär!

● Sügislehtede tarbetu riisumise 
vältimine

● Optimaalselt kaetud pinda (sillutist, 
asfalti, väliterrasse)

● Optimaalselt muruna hooldatavat 
pinda.



Ettevaatust - “lilleniit”



Elurikkust soodustavad aianduslikud võtted. 
Vol 2

● Loodussõbralikult lahendatud 
kompostimine, lindude pesakastid, 
putukahotellid, pääsukeste, piiritajate, 
varblaste, kärbsenäppide pesakohad 
jms.

● Tingimuste mitmekesisus aias.
● Looduslikud ja tehisveekogud aias, 

nende looduslikkus (paisutamine?)
● Traditsioonilised. maastikuhooldusvõtted 

(vikatiga niitmine, heinategu, loomade 
karjatamine)

● Aiaomanike teadlikkus



1. Midagi on jäetud tegemata!

Liigne korraarmastus vähendab elurikkust!



2. Tehtud on vähem!





3. Tehtud on loodussõbralikke tegusid!



Pesakastid



Minu aia
pesakastid



Putukahotellid ja putukate “omavoli”



Niidud ja lilleniidud













Mõned praktilised kitsaskohad
● Kõrge mullaviljakus
● Lubatud taimestiku 

maksimaalne kõrgus 
mitmetes omavalitsustes 15 
cm

● Seemneid pole kuskilt saada.
● Väiksete ja isoleeritud aladel 

ei kipu elurikkus pikalt 
püsima.

● Avalik arvamus.
● “Hirm” kaitsealuste liikide 

ees.
● Me ei oska heina teha.
● Me ei oska heinaga midagi 

teha.

hangreha
vikat



Lilleniitudest täpsemalt

● Külli Keerus, Nordic Botanical peaaednik
– Sauga Must Maja L 1. aprill kell 10
– Are huvikeskus L 1. aprill kell 14
– Tori Rahvamaja P 9. aprill kell 10 
– Sindi SotsiaaltöökeskusP 9. aprill kell 14



Tänan!
Projekt on sündinud koostöös:


