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KOKKUVÕTE 

Elupaigatüüp 6210 „Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja 
põõsastikud karbonaatsel mullal (*olulised käpaliste kasvukohad)“ on elupaikade direktiivi 
(92/43/EMÜ) kohaselt kaitstud ning hõlmab väga mitmesuguseid rohumaade elukooslusi, 
mis üldiselt kuuluvad fütotsönoloogilisse klassi Festuco-Brometalia. Kui tegemist on olulise 
käpaliste kasvukohaga, peetakse seda esmatähtsaks elupaigaks. 

Tegevuskava eesmärk on anda juhiseid meetmete võtmiseks, mis on vajalikud elupaiga 
soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks ja taastamiseks kogu levila piires Euroopa Liidus. 
Tegevuskava on mõeldud kõigile, kes on huvitatud kõnealuse elupaigatüübi kaitsmisest ja 
haldamisest ning on sellesse kaasatud, sealhulgas valitsusasutustele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele, kohalikele kogukondadele ja sidusrühmadele, elupaikade 
spetsialistidele jne. 

Poollooduslikke kuivi rohumaid ja põõsastikke karbonaatsel mullal leidub peaaegu kogu 
Euroopas, nii tasandikel kui ka mägipiirkondades. Need on Euroopa ühed kõige 
liigirikkamad taimekooslused ja on paljude kaitstud liikide (taimede, lindude, putukate ja 
muude selgrootute, roomajate ja imetajate) peamiseks elupaigaks. Kõnealuseid rohumaid 
peetakse eri liiki metsikute tolmeldajate, nagu liblikad, metsmesilased või sirelased, ning 
muude haruldaste või kaitstud liikide kaitsmisel esmatähtsaks. Neist on palju kasu ja nad 
osutavad mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid, sealhulgas CO2 säilitamine ja 
mullaerosiooni vältimine. 

Enamik rohumaadest on sekundaarse päritoluga, asendades endiseid soojalembeseid 
metsi, ning on tekkinud varasema ekstensiivse karjatamise ja/või niitmise tulemusel. 
Väikesed looduslikud rohumaad, mis tunduvad püsivat ka ilma karjatamiseta, tekivad siis, 
kui mets ei saa mulla omaduste tõttu kasvada, näiteks kui on tegemist kaljupaljandeid 
ümbritseva väga õhukese mullakihiga või ebastabiilse pinnasega järskudel nõlvadel, millele 
sageli lisandub kuiv mikrokliima. Kesk-Euroopas on mõned sellised rohumaad Vara-
Holotseeni ajastiku steppide jäänukid. 

Sellesse klassi kuuluvaid kuivi rohumaid leidub tavaliselt kuival, vett hästi läbilaskval ja 
toitainevaesel pinnasel, mis on neutraalne või aluseline.  

Vastavalt aruannetele, mille liikmesriigid esitasid 2013. aastal elupaikade direktiivi 
artikli 17 alusel, oli 2013. aastal selle elupaigatüübi kogupindala ELis1 ligikaudu 17 000 km2, 
selle kaitsestaatus oli kõikides biogeograafilistes piirkondades ebasoodne ja selle pindala 
on enamikus levilas vähenemas. Kõnealuse elupaiga seisund on üldiselt halvenenud ja 
tulevikuväljavaadete hinnangute kohaselt eeldatakse halvenemise jätkumist. 

Üle poole (57%) selle elupaiga pindalast kuulub Natura 2000 võrgustikku – 4437 ala 
kogupindalaga ligikaudu 9700 km2. Võrgustiku sees tundub kaitsestaatus olevat parem kui 
väljaspool Natura 2000 alasid. 

Peamised ohud ja survetegurid, mille tulemusel nende rohumaade seisund halveneb, on 
järgmised: 

 rohumaade majandamise lõpetamine. Suures osas elupaiga levilast toimuvat pindala 
vähenemist kiirendab see, et lõpetatakse karjatamine, mis ei ole sageli majanduslikult 

                                                 
1 Vastavalt aruannetele, mille liikmesriigid esitasid 2013. aastal elupaikade direktiivi artikli 17 alusel. 
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jätkusuutlik ja millest seetõttu loobutakse, ning rohumaad jäetakse suktsessiooni 
hooleks;  

 mõnes piirkonnas võib sellele toitainevaegusega kohanenud elupaigatüübile avaldada 
negatiivset mõju ka ülekarjatamine;  

 levila mõnes osas ohustab seda elupaika õhulämmastiku sadestumine; 

 ohuks võib olla ka invasiivsete taimeliikide sissetoomine ja levik, mida sageli 
põhjustavad muud tegurid, nagu maa majandamisest loobumine või eutrofeerumine;  

 elupaiga võivad kaotada või killustada muutused maakasutuses, näiteks põllumaaks 
muutmine või taristu ja karjääride rajamine. Selle elupaigatüübi kadumise põhjusena 
on nimetatud ka linnastumist linnastute lähipiirkondades, näiteks külade ja linnade 
ümbruses;  

 mõnes riigis peetakse sellele elupaigatüübile ohuks elupaiga killustumist ja 
ühendatuse nõrgenemist, millega mõnikord kaasneb selliste elupaigale tüüpiliste 
putukaliikide nagu niiduliblikate kadumine. 

Üldjuhul vajavad need rohumaad korrapärast majandamist ekstensiivse karjatamise või 
niitmise näol.  

Sõltuvalt rohumaa seisukorrast konkreetses piirkonnas on vajalikud kaitsemeetmed 
hooldus, taastamine ja taasloomine. 

Levila teatavates osades, kus rohumaa on kahjustunud või selle pindala vähenenud, on 
vajalikud taastamismeetmed soodsa pindala, struktuuri ja funktsioonide taastamiseks.  

Kuna poollooduslike rohumaade kaitse tagamiseks on vaja korrapärast niitmist või 
karjatamist, saab nende elupaikade kaitsmist ja hooldust rahastada peamiselt ELi ühise 
põllumajanduspoliitika kaudu. Rohumaade majandamise toetamisel on kasulik nii 
I sammas (otsetoetused põllumajandustootmise säilitamiseks, ökokavad ja nendega 
seotud eeskirjad, et tagada püsirohumaade kaitse) kui ka II sammas (maaelu arengu 
meetmed).  

Enamikus ELi liikmesriikides on eelkõige Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 
tähtsaim allikas, millest rahastatakse rohumaade majandamist elurikkuse säilitamiseks, 
rakendades muu hulgas põllumajanduse keskkonnameetmeid, pakkudes 
põllumajandustootjatele meetmete rakendamise alast koolitust ning investeerides 
taastamisse. Mitmes ELi liikmesriigis on rohumaade taastamiseks ja majandamiseks 
kasutatud struktuurifonde, peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondi.  

Tuleb siiski tunnistada, et siiani on selle elupaigatüübi taastamise peamiseks 
rahastamisallikaks olnud keskkonna ja kliimameetmete programm LIFE. 

Käesoleva tegevuskava üldeesmärk on tagada elupaiga soodsa kaitsestaatuse säilitamine 
ja taastamine keskpika kuni pika aja jooksul. 

Järgnevas tegevusraamistikus esitatakse erieesmärgid ja peamised meetmed selle 
üldeesmärgi saavutamiseks. 

Dokumendi järgnevates jagudes esitatakse üksikasjalikum teave kõnealuse elupaigatüübi 
staatuse ja kaitse eesmärgil majandamise kohta, sealhulgas tegevusraamistikku toetavad 
peamised soovitused.   

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_et
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TEGEVUSRAAMISTIK 
 
Käesolevas tegevusraamistikus kirjeldatakse ELi tegevuskava eesmärke ja peamisi 
meetmeid. Raamistiku aluseks on elupaigatüübi hinnang, ökoloogilised vajadused ja 
kirjeldus, liikmesriikide teatatud kaitsestaatus, ohud ja survetegurid, kaitse eesmärgil 
majandamise kogemused ja muu asjakohane teave, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt 
dokumendi asjakohastes jagudes. 
 
Tegevuskava üldeesmärk  

Tagada kõnealuse elupaiga soodsa kaitsestaatuse säilitamine ja taastamine keskpika ja 
pika aja jooksul (vastavalt 2030. ja 2050. aastaks) ning samuti soodsad tulevikuväljavaated, 
võttes arvesse survetegureid ja ohte. 
 
Erieesmärgid elupaiga kaitse tagamiseks keskpika aja jooksul 

1. Peatada elupaigatüübi 6210 pindala vähenemine ja vältida selle seisukorra 
halvenemist, tagades elupaiga allesolevate alade nõuetekohase majandamise. 

2. Kehtestada elupaigatüübi 6210 kaitse-eesmärgid biogeograafilisel ja riiklikul tasandil, 
et saavutada pikas plaanis soodne kaitsestaatus, ning tagada, et erikaitsealade jaoks 
kehtestatud kaitsealapõhised kaitse-eesmärgid on kooskõlas kõrgematel tasanditel 
seatud eesmärkidega. 

3. Kehtestada ja rakendada elupaigatüübi 6210 suhtes kaitsemeetmed, sealhulgas 
elupaiga taastamine, et saavutada biogeograafilisel, riigi ja kaitseala tasandil kindlaks 
määratud kaitse-eesmärgid.  

4. Tagada elupaigatüübi 6210 ökoloogiline ühendatus kogu selle levila piires, sealhulgas 
taastades Natura 2000 võrgustikust väljaspool asuvad alad, kooskõlas biogeograafilisel 
ja riiklikul tasandil kindlaks määratud kaitse-eesmärkidega. 

5. Parandada teadmisi elupaigatüübi 6210 kohta, selle kaitsestaatuse hindamist ja 
seirekavasid. 

6. Toetada elupaiga tegevuskava rakendamist ning levitada ja jagada elupaigatüübi 6210 
kaitsmise ja majandamise alaseid teadmisi ja kogemusi. 

 
Järgnevas tabelis esitatakse peamised meetmed nende eesmärkide saavutamiseks ning 
selleks vajalikud vahendid ja teave, geograafiline ulatus, vastutajad ja rakendamise 
soovitatav ajakava. 
 
Meetmete rakendamise täiendavad juhised ja üksikasjad on esitatud tegevuskava eri 
jagudes, nagu on osutatud tegevusraamistikus. 
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TEGEVUSRAAMISTIK – ELi ELUPAIGA TEGEVUSKAVA – elupaigatüübi 6210 „Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja 
põõsastikud karbonaatsel mullal (*olulised käpaliste kasvukohad)“ soodsa kaitsestaatuse tagamine 

SKS = soodne kaitsestaatus   ÜPP = ühine põllumajanduspoliitika   LR = liikmesriik   N = lämmastik 

Eesmärk nr 1: peatada elupaigatüübi 6210 pindala vähenemine ja vältida selle seisukorra halvenemist, tagades allesolevate elupaikade 
nõuetekohase majandamise 
Peamised meetmed  Vajalikud tegevused, vahendid ja teave Geograafiline ulatus  Vastutajad Ajakava  

1.1 Toetada piisava rahastuse abil 
ekstensiivseid 
põllumajandussüsteeme ja -
tavasid, mis tagavad elupaiga 
asjakohase majandamise ja 
hoolduse (asjakohane karjatamis- 
või niitmisrežiim) (vt käesoleva 
dokumendi jaod 5.1, 5.2 ja 7.2). 

- Hinnata elupaiga kadumise ohtu ja teatada eeldatava 
võimaliku kadumise ulatusest ning sellest, kuidas 
probleem lahendada. Teha kindlaks elupaigad, mida 
ohustab majandamisest loobumine, majandamise 
intensiivistamine või selle elupaigatüübi jaoks sobimatu 
majandamine. 

- Teha kindlaks ja määrata prioriteetsed 
sekkumisvaldkonnad selle elupaiga säilitamiseks nii 
Natura 2000 aladel kui ka väljaspool. 

- Teha kindlaks võimalikud taastatavad alad, et 
kompenseerida pindala kadu alates elupaikade 
direktiivi jõustumisest. 

- Tagada, et ÜPP strateegiakava raames rahastatakse 
asjakohaseid meetmeid, mis on kindlaks määratud 
elupaiga tegevuskavas, eelkõige kindlakstehtud 
prioriteetsetes sekkumisvaldkondades:  

- töötada välja riiklikud ja piirkondlikud 
põllumajanduse keskkonnatoetuskavad elupaiga 
heas seisukorras hoidmiseks ja osalemise 
ergutamiseks; 

- toetusmeetmed põllumajandustootmisest 
saadava sissetuleku suurendamiseks; 

- toetada lambakasvatajaid ja -karjuseid, et vältida 
suurte lihasööjate rünnakuid ja hüvitada kahju; 

- osutada nõustamisteenuseid, mis toetavad 
sobivaid meetmeid. 

Kõik alad, kus see 
elupaik praegu esineb 
või kus seda on 
võimalik taastada, et 
saavutada soodne 
kaitsestaatus, eelkõige 
piirkonnad/alad, kus 
elupaika ohustab maa 
majandamisest 
loobumine või 
põllumajandustavade 
või maakasutuse 
muutus. 

Kehtib konkreetselt 
alade suhtes, kus 
peamine oht on 
seotud väikese 
karjatamiskoormuse ja 
maa majandamisest 
loobumisega (nt 
Hispaanias, Itaalias, 
Prantsusmaal, 
Saksamaal). 

Liikmesriikide 
looduskaitse- ja 
põllumajandusasutused. 
ÜPP strateegiakavade 
korraldusasutused, 
maaelu arengu 
asutused. 

Põllumajandustootjate 
ühendused, kohalikud 
algatusrühmad. 

Lühiajalised kuni 
keskmise 
pikkusega 
meetmed 
(järgmise 2–5 
aasta jooksul) 
ning täiendavad 
pikaajalised 
meetmed 
elupaiga 
taastamiseks 
(võivad hõlmata 
väljasurnud 
liikide 
taasasustamist 
loodusesse). 
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- Toetada paremat ühendust kariloomade omanike ja 
karjatamist vajavate alade vahel, luues kohalikud 
võrgustikud või muud suhtluskanalid ja toetades 
vajaduse korral kariloomade soetamist. 

1.2 Luua mehhanismid/vahendid, et 
vältida maakasutuse muutusi, mis 
võivad mõjutada elupaiku Natura 
2000 aladel ja väljaspool (vt 3.4.1). 

- Kehtestada ÜPP raames riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil asjakohased eeskirjad (tingimuslikkus, 
püsirohumaad, ökokavad jne), tagamaks, et ükski 
elupaik ei kao aladelt, kus seda esineb. 

- Ergutada liikmesriike laiendama ÜPP raames 
keskkonnatundlikuks püsirohumaaks määratud 
rohumaade ala, et see hõlmaks 100% selle 
elupaigatüübiga kaetud alast, eesmärgiga kaitsta seda 
kündmise ja põllumaaks muutmise eest. 

- Levitada teavet elupaiga tähtsuse, leviku ja kriitiliste 
alade kohta, et tagada selle kaitse ja ühendatus ning et 
maakasutuse muutumise võimalikku mõju elupaigale 
hinnataks nõuetekohaselt. 

- Lisada ÜPP strateegiakavasse (vt 7.2.1) 
ettevaatusabinõud, mis tagavad, et elupaiga alal ei 
rahastata ÜPP vahenditest ühtegi seda elupaika 
kahjustavat meedet, näiteks rohumaa ulatuslikku 
muutmist põllumaaks või intensiivsete 
maakasutustavade soodustamist. 

- Tagada, et alasid, mis on selle elupaiga kaitsmiseks 
olulised, ei taasmetsastata. 

- Tagada, et puuduvad praktilised või õiguslikud 
takistused taastamisele, näiteks kuiva rohumaa 
majandamisest loobumise tõttu toimunud 
suktsessiooni tulemusel kasvanud metsade kaitse või 
nende eest hüvitise maksmise eeskirjad. 

Liikmesriikide 
looduskaitseasutused. 
ÜPP strateegiakava 
korraldusasutused.  
 

Kohene meede 
(järgmise aasta 
jooksul) 

1.3 Töötada välja vahendid, et tagada 
elupaigale avalduva kahjuliku 
mõju, sealhulgas mitme tegevuse 

- Levitada teavet ja teha kättesaadavaks teave selle 
elupaiga tähtsuse, staatuse ja kriitiliste alade kohta 
ning tagada, et kavade ja projektide mõjuhinnangutes 

Liikmesriikide pädevad 
asutused, kes 
vastutavad mõju 

Kohene meede 
(järgmise aasta 
jooksul) 
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kumulatiivse mõju ja pidevalt 
toimuva tegevuse, nagu turism ja 
vaba aja veetmine, mõju 
nõuetekohane hindamine. 

 

ja asjakohastes hinnangutes võetakse nõuetekohaselt 
arvesse kaitse-eesmärke, mis on kehtestatud seoses 
selle elupaigaga Natura 2000 aladel ja väljaspool 
Natura 2000 asuvatel olulistel aladel (vt meede 2.2). 

- Toetada uusi (või kohandada olemasolevaid) 
elurikkusega seotud leevendus- ja 
kompensatsioonimehhanisme, mis takistavad või 
leevendavad elupaigatüübi 6210 kadumist 
arendustegevuse tõttu (nii taristu rajamine 
maapiirkondades kui ka valglinnastumine) ning tagavad 
elupaigatüübi seisundi paranemise. 

hindamise 
(keskkonnamõju 
strateegiline hindamine 
ja keskkonnamõju 
hindamine) ja 
asjakohase hindamise 
eest (elupaikade 
direktiivi artikli 6 
lõige 3). 

1.4. Rakendada meetmeid, mis 
tagavad lämmastiku sadestumise 
olulise vähenemise elupaigatüübi 
esinemise aladel (vt 3.4.1). 

- Teha kindlaks alad, mis on elupaigatüübi jaoks 
kriitilised seoses lämmastiku sadestumise ja 
eutrofeerumisega. 

- Rakendada meetmeid põllumajandusest ja muudest 
allikatest pärineva NH3 ja NOx heite vähendamiseks. 

- Rakendada riiklike heitkoguste vähendamise 
direktiivis ((EL) 2016/2284) NOx ja NH3 suhtes 
kehtestatud piirnormid. 

- Vaadata läbi piirkondlikud ja riiklikud õhukvaliteeti 
käsitlevad õigusnormid. 

- Vähendada ja reguleerida õhusaastet, seades 
pikaajaliseks eesmärgiks mitte ületada kriitilist 
saastekoormust/-taset, mis on ökosüsteemi 
taluvuspiiriks.  

Kõik elupaigatüübi 
esinemise alad, kus 
seda võivad mõjutada 
lämmastiku 
sadestumine ja 
eutrofeerumine, 
eelkõige mõnes riigis, 
nagu Belgia, Tšehhi 
Vabariik, Luksemburg, 
Madalmaad, 
Ühendkuningriik ja 
Saksamaa. 

Liikmesriikide pädevad 
asutused, kes 
vastutavad looduse, 
põllumajanduse ja 
saastekontrolli eest. 

Keskpikad 
meetmed 
(järgmise 
5 aasta jooksul) 

1.5. Kaitsta elupaiku nendega 
piirnevate intensiivse kasutusega 
alade mõju eest. 

- Luua elupaiga ja intensiivsema kasutusega rohumaa 
või põllumaa vahele puhvervööndid, et 
takistada/vähendada pestitsiidide ja herbitsiidide triivi, 
vähendada umbrohu / invasiivsete liikide levikut jne. 

Elupaigad, mida 
võivad tõenäoliselt 
mõjutada ümbritseval 
ala kasutatud 
kemikaalid ja väetised. 

Liikmesriikide pädevad 
asutused, kes 
vastutavad looduse ja 
põllumajanduse eest. 

Keskpikad 
meetmed 
(järgmise 
5 aasta jooksul) 
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Eesmärk nr 2: kehtestada elupaigatüübi 6210 kaitse-eesmärgid biogeograafilisel ja riiklikul tasandil, et saavutada pikas plaanis soodne 
kaitsestaatus, ning tagada, et erikaitsealade jaoks kehtestatud kaitsealapõhised kaitse-eesmärgid on kooskõlas nende kõrgematel tasanditel 
seatud eesmärkidega  
Peamised meetmed (vt peatükk 4.3) Vajalikud tegevused, vahendid, teave ja ressursid Geograafiline ulatus  Vastutajad Ajakava  

2.1. Määrata kaitse-eesmärgid ja 
strateegilised lähenemisviisid, et 
parandada elupaiga kaitsestaatust 
biogeograafilisel ja riiklikul 
tasandil (vt 4.3).  

- Võtta arvesse soodsa staatuse võrdlusväärtust 
(meetme 5.1 tulemus). 

- Analüüsida elupaiga ökoloogilist mitmekesisust, teha 
kindlaks tüüpilised elukooslused ja olulised alad, et 
kaitsta selle elupaigatüübi mitmekesisust kogu ELis. 

- Analüüsida kaitsestaatuse hinnanguid (kõik 
parameetrid) biogeograafilisel ja riiklikul tasandil ning 
vaadata need läbi. 

- Arutada rohumaade kaitse meetodeid, käsitlusviise ja 
strateegiaid biogeograafilistes õpikodades, luues 
töörühmad, milles osalevad asjaomaste riikide 
eksperdid ja kaitsealade haldajad. 

Kõik ELi 
biogeograafilised 
piirkonnad. 

Kõik ELi liikmesriigid, 
kus see elupaigatüüp 
esineb. 

Kõik selle 
elupaigatüübi jaoks 
määratud Natura 
2000 alad. 

Liikmesriikide 
looduskaitse- ja 
põllumajandusasutused. 

Biogeograafilise tasandi 
töörühmad. 

Riikide eksperdid. 

Lühiajaline 
meede (järgmise 
kahe aasta 
jooksul). 

2.2. Töötada välja riiklikud 
kaitsestrateegiad või -kavad selle 
elupaigatüübi kaitsmiseks ja 
taastamiseks (nt rohumaade 
kaitsestrateegiate raames).  

- Teha kindlaks taastamisvajadused, et vajaduse korral 
pindala, struktuuri ja funktsiooni parandada, ning 
peamiste ohtude ja survetegurite käsitlemise viisid. 

- Teha kindlaks prioriteetsed tegevusvaldkonnad 
piirkondlikul/riiklikul tasandil, sealhulgas esmatähtsad 
kaitsealad ja taastatavad alad, kus elupaiga ala on 
kadunud/vähenenud või selle seisukord halveneb, et 
aidata kaasa soodsa kaitsestaatuse saavutamisele 
biogeograafilises piirkonnas nii Natura 2000 võrgustikus 
kui ka väljaspool (vt 4.4 ja 5.5). 

- Koostada elupaigatüübi 6210 kaitsmist toetavate 
põllumajanduse keskkonnatoetuspakettide ja muude 
kavade tehnilised kirjeldused. 

Kõik ELi 
biogeograafilised 
piirkonnad. 

Kõik ELi liikmesriigid, 
kus see elupaigatüüp 
esineb. 

Kõik selle 
elupaigatüübi jaoks 
määratud Natura 
2000 alad. 

Liikmesriikide 
looduskaitse- ja 
põllumajandusasutused. 

Riikide eksperdid. 

Lühiajaline 
meede (järgmise 
kahe aasta 
jooksul). 

2.3. Vaadata läbi / kehtestada 
kaitsealapõhised kaitse-
eesmärgid Natura 2000 aladel, et 

- Analüüsida Natura 2000 võrgustiku rolli selle 
elupaigatüübi jaoks kehtestatud kaitse-eesmärkide 
saavutamisel biogeograafilisel ja riiklikul tasandil. 

Liikmesriikide 
looduskaitse- ja 
põllumajandusasutused. 

Lühiajalised kuni 
keskmise 
pikkusega 
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suurendada nende panust selle 
elupaigatüübi soodsa 
kaitsestaatuse saavutamisel 
riiklikul, biogeograafilisel ja ELi 
tasandil (vt 4.4). 

- Analüüsida iga Natura 2000 ala suhtelist tähtsust 
elupaigatüübi kaitse seisukohast. 

- Kui see on vajalik ja asjakohane, vaadata läbi või 
ajakohastada selle elupaigatüübi kaitse eesmärgid 
Natura 2000 aladel. 

Kõik ELi 
biogeograafilised 
piirkonnad. 

Kõik ELi liikmesriigid, 
kus see elupaigatüüp 
esineb. 

Kõik selle 
elupaigatüübi jaoks 
määratud Natura 
2000 alad. 

Natura 2000 alade 
haldajad. 
ÜPP strateegiakavade 
korraldusasutused, 
maaelu arengu 
asutused. 

Põllumajandustootjate 
ühendused, kohalikud 
algatusrühmad. 

Riikide eksperdid. 

meetmed 
(järgmise 2–5 
aasta jooksul). 

2.4. Teha kindlaks strateegilised 
meetmed väljaspool Natura 2000 
võrgustikku, võttes arvesse 
elupaiga katvust võrgustikus ja 
ühendatuse probleeme (vt 3.4.4, 
4.3, 5.4, 5.9 ja 6.3). 

- Analüüsida selle elupaigatüübi killustumise ja 
ühendatuse probleeme kogu levila piires 
(biogeograafilisel ja riiklikul tasandil). 

- Teha kindlaks selle elupaigatüübi jaoks olulised alad, 
mis asuvad väljaspool Natura 2000 alasid ja aitavad 
tagada võrgustiku sidususe, ning koostada nende 
andmik. 

Eesmärk nr 3: kehtestada ja rakendada elupaigatüübi 6210 suhtes kaitsemeetmed, sealhulgas elupaiga taastamine, et saavutada biogeograafilisel, 
riigi ja kaitseala tasandil kindlaks määratud kaitse-eesmärgid 
Peamised meetmed Vajalikud tegevused, vahendid, teave ja ressursid Geograafiline ulatus  Vastutajad Ajakava  

3.1 Võttes arvesse biogeograafilisel, 
riigi ja kaitseala tasandil 
kehtestatud kaitse-eesmärke, 
kehtestada ja rakendada 
konkreetsed kaitsemeetmed, 
sealhulgas elupaiga taastamine 
aladel, kus elupaigatüübi 6210 
seisukord on halvenenud ja kust 
see on kadunud (vt peatükk 5.2). 

- Teha kindlaks peamised meetmed, mida tuleb Natura 
2000 aladel ja väljaspool Natura 2000 alasid rakendada. 
- Töötada välja elupaiga majandamise suunised, 
vajaduse korral koos piirkondlike erinevustega, 
katsetada ja rakendada neid suuniseid. 
- Soodustada riiklikul või (liikmesriikide) 
biogeograafilisel tasandil asjakohaste elupaiga 
kaitsemeetmete kehtestamist Natura 2000 
majandamiskavades või muudes majandamist 
käsitlevates dokumentides ja luua mehhanismid nende 
rakendamiseks. 
- Teha kindlaks peamised alad, kus see elupaik vajab 
kaitset, ja rakendada neil aladel kohandatud 
majandamismeetmeid. 
- Teha kindlaks esmatähtsad alad, kus elupaik tuleb 
taastada, ja hinnata taastamise teostatavust.  
- Koostada ja rakendada rohumaa taastamiskavad. 

Kaitsemeetmed: kõik 
alad, kus see 
elupaigatüüp esineb. 

Elupaiga taastamine: 
kindlakstehtud 
esmatähtsad alad, kus 
tuleb võtta 
piirkondliku/ riikliku 
tasandi meetmeid 
(ajalooline levila). 
Alad, kus elupaik on 
hiljuti kadunud või 
selle seisukord 
halvenenud. Eelkõige 
riikides ja 
piirkondades, kus on 
kadunud oluline osa 
ajaloolisest alast. 

Liikmesriikide 
looduskaitse- ja 
põllumajandusasutused. 

ÜPP strateegiakavade 
korraldusasutused, 
maaelu arengu 
asutused. 

Põllumajandustootjad, 
kohalikud 
algatusrühmad. 

Lühiajalised kuni 
keskmise 
pikkusega 
meetmed 
(järgmise 2–5 
aasta jooksul). 



 

9 

- Toetada taastamis- ja kaitsemeetmeid: 
põllumajanduse keskkonnatoetuskavad ja muud 
toetuskavad, sealhulgas investeeringumaksed ja 
kollektiivsete meetmete toetamine, et suurendada 
põllumajandustootmisest saadavat sissetulekut (ÜPP I 
ja II sammas ja muud vahendid). 
- Soodustada kohalikult toetatavaid väikesemahulisi 
projekte, mille eesmärk on elupaiga taastamine või 
kaitsmine kogu selle levila piires. 

- Viia sisse tulemuste jälgimine ja hindamine. 

3.2 Taasluua elupaik sobivatel aladel 
(vt 5.3). 

- Hinnata elupaiga taasloomise teostatavust. 
- Koostada ja rakendada vastavalt vajadusele rohumaa 
taasloomise kava. Viia läbi niiduliikide valikuline 
asustamine rohukamara inokulantide, külvamise, 
taasistutamise või värske heina laotamise abil. Tagada 
piirkonnale iseloomulikud seemned ja taimne materjal 
rohumaa taasloomiseks. 
- Osutada tehnilist abi (mulla- ja taimeeksperdid, 
ökoloogid jne) elupaiga taasloomiseks. 
- Tagada taasloomise rahastamine: riiklikud ja ELi 
vahendid. 

Riigid ja piirkonnad, 
kus on kadunud 
oluline osa ajaloolisest 
alast ja/või kus tuleb 
rakendada meetmeid 
killustumise 
vähendamiseks, et 
saavutada soodne 
kaitsestaatus. 

Liikmesriikide 
looduskaitse- ja 
põllumajandusasutused. 

Põllumajandustootjad, 
kohalikud 
algatusrühmad. 

Lühiajalised kuni 
keskmise 
pikkusega 
meetmed 
(järgmise 2–5 
aasta jooksul). 

 

Eesmärk nr 4: tagada elupaigatüübi 6210 ökoloogiline ühendatus kogu selle levila piires, sealhulgas taastades Natura 2000 võrgustikust 
väljaspool asuvad alad, kooskõlas biogeograafilisel ja riiklikul tasandil kindlaks määratud kaitse-eesmärkidega 
Peamised meetmed Vajalikud tegevused, vahendid, teave ja ressursid Geograafiline ulatus  Vastutajad Ajakava  

4.1. Võttes arvesse biogeograafilisel, 
riigi ja kaitseala tasandil 
kehtestatud kaitse-eesmärke, 
kehtestada väljaspool Natura 2000 
alasid asuva rohelise taristu kaitse 
kava, hõlmates elupaiga 
taastamise kahjustatud ja kadunud 
aladel, mis on elupaiga ja sellega 

- Analüüsida elupaiga killustumist ja teha kindlaks 
ühendatuse jaoks esmatähtsad alad.  

- Meetme 2.4 tulemused. Analüüsida väljaspool 
Natura 2000 võrgustikku asuva ala rolli killustumise 
vähendamisel ja parandada selle elupaigatüübi 
ühendatust. 

Ühendatuse seisukohast 
olulised kindlakstehtud 
alad elupaigatüübi kogu 
levila piires ja levimise 
alal kõikides 
biogeograafilistes 
piirkondades. 
 

Liikmesriikide 
looduskaitseasutused, 
EAFRD ja ERFi 
korraldusasutused. 

Põllumajandustootjad, 
kohalikud 

Lühiajalised kuni 
keskmise 
pikkusega 
meetmed 
(järgmise 2–5 
aasta jooksul). 
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seotud liikide ökoloogilise 
ühendatuse jaoks olulised (vt 5.4). 

- Töötada välja ja rakendada strateegia, kava või 
programm, et parandada elupaiga alade ja asjaomaste 
seotud liikide vahelist ökoloogilist ühendatust. 

 
 

algatusrühmad, 
asjaomased  
sidusrühmad. 

Riikide eksperdid. 
4.2. Rakendada meetmeid edasise 

killustumise vältimiseks, 
hooldades või taastades sobivaid 
alasid. 

- Rakendada meetmete 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 ja 3.2 raames 
asjakohased hooldus- ja taastamismeetmed. 

- Pakkuda rahastust riiklikest ja ELi vahenditest ning 
toetada meetmeid, mis on vajalikud killustumise 
vältimiseks ja ühendatuse parandamiseks. 

 

Eesmärk nr 5: parandada teadmisi elupaigatüübi 6210 kohta, selle kaitsestaatuse hindamist ja seirekavasid  
 
Peamised meetmed  Vajalikud tegevused, vahendid, teave ja ressursid Geograafiline ulatus  Vastutajad Ajakava  

5.1. Kavandada ja rakendada levila, 
pindala, struktuuri ja funktsioonide, 
suundumuste ja 
tulevikuväljavaadete hindamise 
ühtlustatud meetodid, mis 
võimaldavad võrrelda kaitsestaatusi 
eri riikides, võttes arvesse elupaiga 
varieeruvust selle loodusliku levila 
piires (vt 6.1, 6.2, 6.3). 

- Jagada ja arutada elupaigatüübi tõlgendust ning 
vaadata see läbi koos liikmesriikidega, näiteks ELi 
tasandil korraldatud biogeograafilistes õpikodades või 
üritustel. 

- Võrrelda ja jagada liikmesriikides kasutatavaid 
meetodeid ning koostada kokkulepitud standardite ja 
meetodite kogum kaitsestaatuse hindamiseks ja 
seireks kõikides riikides, mida levila hõlmab. 

- Määrata soodsa staatuse võrdlusväärtused. 

Elupaigatüübi kogu levila 
ja levimise ala. 
Biogeograafilised 
piirkonnad ja riigid, kus 
see elupaigatüüp esineb. 

Liikmesriikide 
looduskaitseasutused.  

Riikide eksperdid. 

Lühiajalised kuni 
keskmise 
pikkusega 
meetmed 
(järgmise 2–5 
aasta jooksul). 

5.2. Töötada välja standardmeetodid 
seda elupaigatüüpi mõjutavate 
ohtude ja survetegurite 
kindlakstegemiseks ja 
kvantifitseerimiseks 
(vt 6.1, 6.2, 6.3). 

- Määrata kindlaks seda elupaigatüüpi mõjutavate 
ohtude ja survetegurite hindamise metoodika. 
Analüüsida olemasolevaid meetodeid. 

- Leppida kokku seda elupaigatüüpi mõjutavate 
ohtude ja survetegurite hindamise ühised 
standardid. 

 

Eesmärk nr 6: toetada tegevuskava rakendamist ning levitada ja jagada elupaigatüübi 6210 kaitsmise ja majandamise alaseid teadmisi ja 
kogemusi 
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Peamised meetmed  Vajalikud tegevused, vahendid, teave ja ressursid Geograafiline ulatus  Vastutajad Ajakava  

6.1. Töötada välja 
kommunikatsioonistrateegia ning 
toetada tegevuskava rakendamist 
ja kooskõlastamist.  

- Levitada ja arutada tegevuskava piirkondlikel ja 
riiklikel üritustel (nt Natura 2000 käsitlevad 
biogeograafilised seminarid ja üritused, 
põllumajanduse õpikojad jne). 

- Lisada kõik seda elupaigatüüpi käsitlevad 
asjaomased kaitsemeetmed Natura 2000 
tähtsusjärjestatud tegevusraamistikku (2021–2027). 

- Toetada ühiseid eesmärke ja kooskõlastatud 
meetmeid kooskõlas elupaigatüüpi 6210 käsitleva ELi 
elupaiga tegevuskavaga. 

- Toetada ELi tasandil ekstensiivse loomakasvatuse 
positiivset rolli elurikkuse kaitsmisel ja teavitada 
sellest. 

- Luua osalusmehhanismid, et edendada 
põllumajandustootjate kaasamist, teadlikkuse 
suurendamist ja sidusrühmade motiveerimist 
eesmärgiga toetada selle elupaigatüübi asjakohast 
majandamist. 

- Soodustada kohalike asutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, poliitikakujundajate ja muude 
asjakohaste valitsusasutuste koolitamist ja nende 
teadlikkuse suurendamist poollooduslike rohumaade 
tähtsusest elurikkuse jaoks ning väärtustest ja 
teenustest, mida need ühiskonnale annavad. 

Kõik riigid ja piirkonnad, 
kus see elupaigatüüp 
esineb. 

Liikmesriikide 
looduskaitseasutused. 

Riikide eksperdid. 

 

Lühiajalised 
meetmed 
(järgmise 
2 aasta jooksul). 

6.2. Vahetada liikmesriikide ja 
piirkondade vahel teavet 
riiklike/piirkondlike tegevuskavade 
ning majandamise, kaitsmise ja 
taastamise kogemuste kohta. 

- Luua eksperdirühmad kogemuste vahetamiseks.  

- Korraldada õpikodasid, biogeograafilisi seminare ja 
seotud üritusi ning osaleda neis. 

- Soodustada ja levitada parimaid tavasid ja algatusi, 
mis tulevad kasuks elupaigatüübile kogu selle levila 
piires. 

Liikmesriikide 
looduskaitse- ja 
põllumajandusasutused.  
Maaelu arendamise 
asutused. 

Lühiajalised 
meetmed 
(järgmise 
2 aasta jooksul). 
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6.3. Töötada välja elupaiga 
majandamise ja kaitsmise suunised 
ja head tavad ning reklaamida 
neid. 

- Toetada eksperdirühmi, õpikodasid ja 
biogeograafilisi üritusi, et töötada välja suunised ja 
edendada häid tavasid. 

- Töötada välja suunised ja jagada neid 
põllumajandustootjatele ja asjaomastele 
sidusrühmadele ning toetada nende rakendamist. 

Riikide eksperdid. 
Põllumajandustootjad, 
kohalikud 
algatusrühmad. 
Asjaomased 
sidusrühmad.  
 

Lühiajalised 
meetmed 
(järgmise 
2 aasta jooksul) 

6.4. Töötada välja sarnased 
lähenemisviisid toetuskavades (nt 
seoses eesmärkidega ja toetuse 
liikidega, stiimulitega jne). 

- Analüüsida finantsvajadusi, toetuskavasid ja 
stiimuleid koos rahastamise eksperdirühmadega ELi 
rahastamise kavandamise protsessis. 

- Koostada piirkondlikud kavad. 

- Töötada välja koostööprojektid. 

Lühiajalised 
meetmed 
(järgmise 
2 aasta jooksul) 
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1. SISSEJUHATUS JA TAUST 
 
ELi loodust, rahvast ja majandust käsitlevas tegevuskavas (COM(2017) 198 final) seadis 
Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega eesmärgiks töötada välja ELi 
tegevuskavad kahe kõige ohustatuma ELi elupaigatüübi jaoks ning toetada nende 
rakendamist. 

Käesoleva tegevuskava eesmärk on anda juhiseid elupaikade direktiivi2 alusel kaitstud 
elupaigatüübi 6210 „Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja 
põõsastikud karbonaatsel mullal (*olulised käpaliste kasvukohad)“ soodsa kaitsestaatuse 
säilitamiseks ja taastamiseks. 

Need rohumaad, mida leidub peaaegu kogu Euroopas nii tasandikel kui ka 
mägipiirkondades, on ühed kõige liigirikkamad taimekooslused Euroopas ning seal 
kasvavad paljud haruldased ja ohustatud liigid. 

Tegevuskava on mõeldud kõigile, kes on huvitatud kõnealuse elupaigatüübi kaitsmisest ja 
haldamisest ning kaitsemeetmete rakendamisest ja on sellesse kaasatud, sealhulgas 
valitsusasutustele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kohalikele kogukondadele ja 
sidusrühmadele, elupaikade spetsialistidele jne.  

Seda tegevuskava kasutatakse eeldatavasti järgmiselt: 

- vajalike dokumentide koostamiseks ELi ja riikide tasandil ning selleks, et kehtestada, 
edendada ja rakendada meetmeid põllumajanduspoliitika raames (nt põllumajanduse 
keskkonnatoetuskavad), keskkonna ja kliimameetmete programmist rahastatud 
projektide raames ning muude keskkonnaalaste poliitikameetmete ja tegevuste 
raames (nt et võidelda eutrofeerumisega, lämmastiku sadestumisega jne); 

- kaitsealade haldajad kasutavad seda viitematerjalina kaitsemeetmete väljatöötamisel 
ja rakendamisel ning teadmistebaasina, et rohumaade majandamist paremini mõista. 

Kuna kuivade rohumaade probleemid ja kaitse eesmärgil majandamise vajadused on 
üldiselt sarnased, saab tegevuskava kasutada ka selliste muude rohumaa elukoosluste 
majandamiseks, mis ei kuulu täpselt selle elupaigatüübi määratluse alla. 

Euroopa Komisjon on varem avaldanud selle elupaigatüübi majandamise suunised3. 
Tegevuskavaga täiendatakse ja ajakohastatakse nendes suunistes esitatud teavet ning 
selles on püütud käsitleda kõiki asjakohaseid aspekte, võttes arvesse elupaiga 
geograafilises levilas valitsevaid erinevaid tingimusi. 

Tegevuskavas kirjeldatakse seda elupaigatüüpi, selle levikut ja kaitsestaatust ning suhteid 
teiste elupaigatüüpide ja liikidega, mis on ELi loodusdirektiivide4 alusel kaitstud. Selles 
uuritakse peamisi ohte ja survetegureid ning esitatakse peamised meetmed nendega 

                                                 
2 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta 
(EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7). 
3 Vt Natura 2000 elupaikade majandamine: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm  
ja eelkõige elupaigatüübi 6210 „Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad“: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf. 
4 Elupaikade direktiiv (92/43/EMÜ) ja linnudirektiiv (direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7)). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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toimetulemiseks. Tegevuskavas välja pakutud meetmete eesmärk on selle elupaigatüübi 
kaitse ja taastamine, kui see on vajalik, ning samuti teadmiste ja seire parandamise 
vajaduse rahuldamine. 
 
1.1 Tegevuskava geograafiline kohaldamisala  

Käesolev tegevuskava hõlmab kõiki Euroopa Liidu biogeograafilisi piirkondi ja liikmesriike, 
kus see elupaigatüüp esineb. Vastavalt biogeograafiliste piirkondade loeteludele 
(ajakohastatud 2018. aasta aprillis5) esines elupaigatüüpi 6210 kahekümne viies 
liikmesriigis ja seitsmes biogeograafilises piirkonnas. Mõnes riigis esineb seda 
elupaigatüüpi rohkem kui ühes biogeograafilises piirkonnas, nagu on näidatud järgnevas 
tabelis.  
 
Tabel 1. Liikmesriigid, kus vastavalt loeteludele esineb elupaigatüüpi 6210 

Piir-
kond 
Liikmes-

riik AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Liikmesriikide akronüümid. AT: Austria; BE: Belgia; BG: Bulgaaria; CZ: Tšehhi Vabariik; DE: Saksamaa; DK: 

Taani; EE: Eesti; ES: Hispaania; FI: Soome; FR: Prantsusmaa; HR: Horvaatia; HU: Ungari; IE: Iirimaa; IT: 
Itaalia; LT: Leedu; LV: Läti; LU: Luksemburg; NL: Madalmaad; PL: Poola; PT: Portugal; RO: Rumeenia; SE: 
Rootsi; SI: Sloveenia; SK: Slovakkia; UK: Ühendkuningriik. 

Biogeograafiliste piirkondade akronüümid. ALP: Alpide piirkond; ATL: Atlandi piirkond; BLS: Musta mere 
piirkond; BOR: boreaalne piirkond; CON: kontinentaalne piirkond; MED: Vahemere piirkond; PAN: 
Pannoonia piirkond. 

  

                                                 
5 Loetelud, kättesaadavad aadressil: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-

natura-2000-network. 

Joonis 1. Liikmesriigid igas biogeograafilises piirkonnas, kus 

elupaigatüüp esineb
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2. MÄÄRATLUS, KIRJELDUS JA ÖKOLOOGILINE ISELOOMUSTUS  

2.1 Elupaiga määratlus ja kirjeldus 

Euroopa Liidu elupaikade tõlgendamise käsiraamatu (EK, 2013) kohaselt koosneb 
elupaigatüüp 6210 taimekooslustest, mis kuuluvad fütotsönoloogilise klassi Festuco-
Brometea kahte seltsi: stepistunud või subkontinentaalsed rohumaad (Festucetalia 
valesiacae-selts) ning okeaanilisemate ja lähisvahemereliste piirkondade rohumaad 
(Brometalia erecti- või Festuco-Brometalia-selts). Viimasel juhul eristatakse primaarseid 
Xerobromion-liitkonna kooslustega rohumaid ja sekundaarseid (poollooduslikke) 
Mesobromion-liitkonna (või Bromion-liitkonna) kooslustega rohumaid, millele on 
iseloomulik püstluste (Bromus erectus) esinemine6.  

Seda taimestiku tüüpi peetakse esmatähtsaks, kui tegemist on olulise käpaliste kasvualaga, 
kus esineb rikkalikult käpaliste liike, vähemalt ühe käpaliste liigi märkimisväärne 
populatsioon, mida peetakse asjaomase riigi territooriumil haruldaseks või (väga) 
ohustatuks, või üks või mitu käpaliste liiki, mida peetakse asjaomase riigi territooriumil 
haruldaseks või väga haruldaseks. 

Täiendav teave elupaiga määratluse kohta vastavalt Euroopa Liidu elupaikade 
tõlgendamise käsiraamatule ja teistele klassifikatsioonisüsteemidele (EUNIS ja Euroopa 
taimestiku kontrollnimekiri) on esitatud 1. lisas. 

Elupaigatüübi 6210 rohumaad on üks liigirikkamaid taimekooslusi Euroopas taimeliikide 
arvu poolest pindalaühiku kohta – paljudes piirkondades on rohkem kui 80 taimeliiki m2 
kohta (WallisDeVries jt, 2002, Chytrý jt, 2015). Toitainevaestel rohumaadel, eelkõige 
niidetud poolkuivadel aluselise mullaga rohumaadel, esineb alla 100 m2 suurustel aladel 
maailma mastaabis rekordiline arv taimeliike (selts Brachypodietalia pinnati Festuco-
Brometea-klassis) (Janišová jt, 2011, Wilson jt, 2012, Dengler jt, 2012, Chytrý jt, 2015). 

 

                                                 
6 Tuleb siiski märkida, et ELi elupaikade tõlgendamise käsiraamatu (2003) EUR25 versiooni lisati 
elupaigatüüp 6240* ning see hõlmab sõnaselgelt Festucion vallesiacae-liitkonna kooslustega Lähis-
Pannoonia stepistunud rohumaid, mis varem kuulusid täielikult elupaigatüübi 6210 alla. 
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Bromion erecti taimekooslused, mida Biele Karpaty mäeahelikus (Valgetes Karpaatides) 
hooldatakse niitmisega (Iveta Škodová). 

Seda tüüpi elukooslust iseloomustavad paljud erinevad kõrrelised ja rohttaimed, mille 
hulgas on vähemalt mõõdukalt esindatud lubjarikast pinnast eelistavad liigid. Mõnda liiki 
seostatakse kõrgtaimestikuga, teisi metsaservade ja -lagendikega; mõned liigid on 
iseloomulikumad avatud rohumaadele, kus kasvab nii kõrge kui ka madal taimestik. 
Kuivemate ja äärmuslikemate tingimustega alltüüpide puhul kasvab kõrgemate taimede 
vahel või väikestel peaaegu paljastel maalappidel palju väga liigirikkaid rakistaimede 
(Cryptogamae) kooslusi (samblad ja samblikud). 

Enamik rohumaadest on sekundaarse päritoluga, asendades endisi soojalembeseid metsi, 
ja on tekkinud varasema ekstensiivse karjatamise tulemusel. Kesk-Euroopas on mõned 
sellised rohumaad Vara-Holotseeni ajastiku steppide jäänukid (Chytrý jt, 2007). Väikesed 
looduslikud rohumaad esinevad kohtades, kus mets ei saa mulla omaduste tõttu kasvada, 
näiteks kui on tegemist kaljupaljandeid ümbritseva väga õhukese mullakihiga või 
ebastabiilse pinnasega järskudel nõlvadel (Ellenberg ja Leuschner, 2010), ja need tunduvad 
püsivat ka ilma karjatamiseta (nt Poolas). 

Nendel rohumaadel kasvab väga palju haruldasi ja ohustatud liike, sealhulgas mõned 
elupaikade direktiivi II lisas loetletud liigid (nt Slovakkia karukell (Pulsatilla slavica), 
Gentianella anglica). Samuti väärivad märkimist selle elupaigaga seostatavad selgrootud 
loomad, eelkõige liblikad ja muud selgrootud. Nende hulka kuuluvad elupaikade direktiivis 
loetletud liblikaliigid, nagu II lisas nimetatud stepi-võiliblikas (Colias myrmidone) ja IV lisas 
nimetatud nõmme-tähniksinitiib (Maculinea arion). See elupaik on väga tähtis eri liiki 
metsikute tolmeldajate, nagu metsmesilaste või muude kiletiivaliste, kärbseliste (nt 
sirelased, röövkärblased, kägukärblased) ning päeva- ja ööliblikate kaitsmisel (vt jagu 2.4 
seotud liikide kohta ja jagu 2.2 hüvede ja ökosüsteemi teenuste kohta). 

2.1.1 Esmatähtsa elupaiga kindlaksmääramine 
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Vahemere piirkonnas on esmatähtis elupaigatüüp 
6210 „Festuco-Brometalia-kooslustega 
poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud 
karbonaatsel mullal (* olulised käpaliste kasvukohad)“ 
erakordselt rikkalik putukõieliste (Ophrys), käpa 
(Orchis, Neotinea) ja tolmpea (Serapias) 
perekondadesse kuuluvate käpaliste kasvukoht. 

Käpaliste rohkuse poolest on tuntud ka mõned 
Karpaatides asuvad rohumaa elukooslused, mis on 
umbes 20 käpaliste liigi elupaigaks (Jongepierová, 
1995). 

Lätis käsitatakse neid rohumaid esmatähtsa 
elupaigana, kui seal kasvavad järgmised käpaliste 
liigid: hall käpp (Orchis militaris), tõmmu käpp (O. 
ustulata), arukäpp (O. morio), jumalakäpp (O. 
mascula) (Auniņš, 2013). 

Esmatähtsa elupaigatüübi 6210* kindlaksmääramise 
keerukus võib olla seotud käpaliste populatsioonide 
lühiealisusega mõnes piirkonnas. Näiteks Iirimaal 
registreeriti poollooduslike rohumaade uuringu käigus 
ühel aastal mesilasõie (Ophrys apifera) ja kärbesõie 
(Ophrys insectifera) muljetavaldav rohkus, kuid 
järgmisel aastal leiti käpalisi vähe või üldse mitte 
(O’Neill jt, 2013). 

 

Mesilasõis (Ophrys apifera) (Ján 
Šeffer) 

Mõne ala määramine käpalisterikkaks esmatähtsaks elupaigaks *6210 ja teiste määramine 
elupaigaks 6210, mis ei ole esmatähtis, kätkeb endas ohtu, et viimased võivad tegelikult 
olla käpalisterikkad alad, kus on parajasti käpaliste õitsemise „puhkeperiood“. 

Selle elupaigatüübi kahe variandi seire ja majandamise lähenemisviis peaks olema 
ettevaatlik ja kõikehõlmav ning kõiki alasid tuleks käsitada võimalike käpalisterikaste 
elupaigatüübi 6210* aladena ja neid asjakohaselt majandada; samuti võib rakendada 
äraootavat lähenemisviisi, määrates elupaigatüübi 6210* alad alles pärast mitmel 
järjestikusel aastal toimunud seiret. Viimase lähenemisviisi puhul on oht, et olulised 
käpaliste kasvukohad on käpaliste seemnete idanemisele võsastumise ja maa 
majandamisest loobumise põhjustatud negatiivse mõju tõttu kahjule vastuvõtlikumad 
ning sellised kasvukohad võivad ebasobiva või puuduliku majandamise tõttu kaduda enne, 
kui nende tegelikust tähtsusest aru saadakse. 

2.1.2 Suktsessiooni dünaamilised etapid 

Majandamise lõdvenedes kasvavat võsa ja puittaimi käsitatakse samuti elupaigatüübi 6210 
osana.  

Elupaiga tõlgendamine ja kaardistamine soojalembeste metsaservakoosluste ja 
soojalembeste põõsastaimede mosaiigis on üldiselt problemaatiline. Sellised mosaiigid on 
väga tavalised ja tekivad vahel suktsessiooni tagajärjel. ELi elupaikade tõlgendamise 
käsiraamatus soovitatakse tõlgendada elupaigatüüpi 6210 pigem laialt, hõlmates ka 
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mõned rohttaimede metsaservakooslused (näiteks verev kurereha (Geranion sanguinei)) 
kui soojalembeste taimeliikide peamised kasvukohad ning nende rohumaadega seotud 
pealetungivad põõsastikud. 

2.1.3 Riikide ja piirkondade vahelised erinevused. Tõlgendamisprobleemid 

Elupaigatüüp 6210 hõlmab paljusid erinevaid rohumaa elukooslusi, mis üldiselt kuuluvad 
fütotsönoloogilisse klassi Festuco-Brometalia. Näiteks Prantsusmaal tunnustatakse 39 
alltüüpi (Besettitti jt, 2005). 

Kuna seda liiki taimestiku kohta puuduvad rahvusvaheliselt standarditud teadmised, 
käsitletakse ELi elupaikade tõlgendamise käsiraamatus (EK, 2013) järgmisi elupaigatüüpe: 

- 6210 Poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal ja 6210* 
olulised käpaliste kasvukohad;  

- 6240* Lähis-Pannoonia stepistunud rohumaad ning  
- 6250* Pannoonia stepistunud rohumaad lössil.  

Need elupaigad määratleti kahe kriteeriumi alusel: i) fütogeograafiliselt oluliste 
(sub)kontinentaalsete ja Pannoonia liikide olemasolu ning ii) geoloogilise aluspinna tüüp. 
Nende kolme tüübi koosseis on aga suures osas kattuv, mis muudab nende kasutamise 
looduskaitses ja teaduslikul eesmärgil keerukaks. Floristilise koosseisu alusel on mõnikord 
raske eristada, millisesse elupaigatüüpi Festucion valesiacae-liitkonna rohumaad 
kuuluvad. Sellel tulemusel tõlgendatakse ELi eri liikmesriikides sama elupaigatüüpi 
erinevalt (Mucina jt, 2016). 

Konkreetse rohumaa liigitamine elupaigatüübiks 6210 või 6240* ei ole alati 
ühetimõistetav7. See probleem esineb näiteks Poola-Saksamaa piiril (Alam-Oderi orus). 
Poolas otsustati elupaigatüüpi 6240* riiklikku loetellu üldse mitte kanda ja seetõttu on kõik 
soojalembesed rohumaad liigitatud elupaigatüübiks 6210. Sama oru Saksamaa-poolses 
küljes on väga sarnased rohumaad liigitatud elupaigatüübiks 6240*. Selle tulemusena on 
Saksamaa rohumaad esmatähtsad elupaigad, samas kui Poola rohumaad ei ole. Eksperdid 
on seadnud kahtluse alla Poola lähenemisviisi järjepidevuse naaberriikide 
lähenemisviisidega (Jermaczek, 2008, Jermaczek-Sitak, 2012, Barańska jt, 2014b).  

Prantsusmaa ja Itaalia tõlgendavad erinevalt Stipo capillatae-Poion carniolicae kooslustega 
subkontinentaalseid stepistunud rohumaid, mida Prantsusmaal käsitatakse elupaigatüübi 
6210 osana, kuid Itaalias elupaigatüüpi 6240* kuuluvana. 

Slovakkias, Rumeenias ja ümbritsevates riikides ei ole Kesk-Euroopa kuiva- ja 
soojalembeste rohumaakoosluste klassifikatsioon elupaiga tasandil ühtne ega selge.  

Kirde-Euroopas on selle elupaigatüübi levila põhjapoolne piir ja enamikku tüüpilistest 
liikidest, mille alusel elupaigatüüpi 6210 Euroopa Liidu elupaikade tõlgendamise 
käsiraamatus kirjeldatakse, seal ei esine. Ka see võib tekitada tõlgendamisprobleeme. 

                                                 
7 ELi elupaikade tõlgendamise käsiraamatus kattub selle elupaigatüübi (6210) määratlus osaliselt Lähis-
Pannoonia stepistunud rohumaade elupaigatüübi (6240*) omaga või vähemalt ei ole neid kahte tüüpi 
piisavalt selgelt eristatud. Elupaigatüüp 6240* lisati hiljem ELi laienemisprotsessi ajal, kõrvaldamata 
kattuvust elupaigatüübi 6210 muutmata määratlusega.  
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Lisaks tõlgendatakse Vahemere piirkonna ja parasvöötme floristiliste erinevuste tõttu 
mõnda kuiva rohumaa elupaigatüüpi sageli valesti ja teatavate rohumaade õige kategooria 
määramisel esineb raskusi (Apostolova jt, 2014).  

Üksikasjalikum teave selle elupaigatüübi tõlgendamise ja määratluse kohta eri 
klassifitseerimissüsteemide kohaselt on esitatud 1. lisas. 
 
2.1.4 Järeldused ja soovitused 

 Oluline on elupaigatüübi tõlgendust jagada ja vaadata see koos riikidega ELi tasandil 
korraldatud biogeograafilistes õpikodades või üritustel läbi. Tõlgenduse ühtlustamine 
kõigis liikmesriikides ei ole tõenäoline; liikmesriigid ja riikide eksperdid peaksid siiski 

olema teadlikud teistes riikides kasutatavatest tõlgendustest. Edendada tuleks selliste 
elupaiga kindlaksmääramist näitlikustavate põhiandmete vahetamist nagu 
fütotsönoloogilised andmed, kasvukohtade kirjeldused ja fotod. ELi tasandil võiks 
kehtestada asjaomase andmevahetuse standardid. Selle küsimuse puhul tuleksid ka 
kasuks arutelud biogeograafiliste piirkondade ühisseminaridel (mitte vaid ühekaupa). 

 Samuti on soovitatav vaadata läbi elupaigatüüpide 6210 ja 6240 määratlus ELi 
elupaikade tõlgendamise käsiraamatus.  

 Kuna elupaik moodustab sageli osa dünaamilisest taimkatte mosaiigist, tuleks 
majandamise kavandamisel arvesse võtta laiemat ruumilist konteksti (st kogu 
mosaiiki). Elupaiga kaitse kavandamisel ei tohiks piirduda elupaigatüübi 6210 
allesjäänud maalappidega.  
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2.2 Ökoloogilised vajadused 

Selle elupaigatüübi struktuuri ja floristilisi omadusi mõjutavad tugevalt kliimategurid, 
topograafilised omadused, pinnasetingimused ja majandamistavad. Selleks et kehtestada 
kaitsemeetmed, mis tagavad elupaiga soodsa kaitsestaatuse, nagu on nõutud elupaikade 
direktiivi artikli 6 lõikes 1, on esmatähtis mõista peamisi ökoloogilisi vajadusi, mis võivad 
riiklikul ja kohalikul tasandil erineda.  

2.2.1 Pinnas (sealhulgas vee ja toitainete olemasolu) 

Pinnast peetakse kõige tähtsamaks teguriks, mis määrab taime- ja loomaliikide koosseisu 
elupaigas. Pinnase niiskusesisaldus on üks kõige tähtsamaid keskkonnategureid, millest 
sõltub Festuco-Brometea klassi taimestiku varieeruvus. 

Üldjuhul leidub sellesse klassi kuuluvaid kuivi rohumaid kuival, vett hästi läbilaskval 
pinnasel, mis on neutraalne või aluseline. Neid esineb nii õhukese kui ka paksu mullakihiga 
aladel, lubjarikkal aluskaljul ja lubjakivipinnal ning väga väikese karbonaadisisaldusega ja 
neutraalse reaktsiooniga liivmullal.  

Mõned kuiva rohumaa tüübid võivad tekkida ka happelisel pinnasel (Chytrý jt, 2007) ja 
samuti võib neid harva leiduda aluselisel vulkaanilisel kivimil (Škodová jt, 2014) või 
haruldastel karbonaatsetel vulkaanilistel kaljupaljanditel (Saksamaal Badbergis). 

Kesk- ja Põhja-Euroopas on selle elupaigatüübi esinemise peamised tegurid pinnase väike 
toitainesisaldus ja suvised põuaperioodid. Vahemerelises kliimas esinevad need 
elukooslused tavaliselt ainult orupõhjades niiskel pinnasel (kõrge põhjaveetase) (nt 
Hispaanias); pikenev suvine põud ja mullaerosioon võivad oluliselt muuta elukoosluse 
struktuuri ja floristilist koosseisu, suurendades põuale vastupidavate liikide osakaalu (nt 
Itaalias). 

2.2.2 Topograafia 

Need rohumaad esinevad valdavalt Kesk- ja Põhja-Euroopas madalatel kuni keskmistel 
kõrgustel (nt 200–400 m), kuid Lõuna-Euroopas võib neid esineda kõrgemal, näiteks 
Hispaanias (400–2000 m kõrgusel), Itaalias, Saksamaal ja Rumeenias (mäestikualadel 
Alpide piirkonnas 300–800 m kõrgusel). 

Seda elupaigatüüpi leidub avatud tasandikel, mäenõlvadel või soojadel lõuna- või 
läänepoolsetel kallakutel (nt Slovakkias, Luksemburgis, Poolas), jõeorgude nõlvadel, 
kuhjeterrasside kõrgemas osas ja päikeselistel metsaveertel (Leedus).  

2.2.3 Kliima 

Korduv sademete vähenemine ja/või temperatuuri langus pika aja jooksul võib muuta 
floristilist koosseisu, mille tagajärjel vahetuvad seonduvad loomaliigid.  

 

2.3 Seotud elupaigad 

Elupaigatüübiga 6210 on seotud või puutuvad kokku muud elupaigatüübid, mis võivad 
mõjutada selle majandamist. Mõned elupaigad on seotud elupaigatüübiga 6210 
dünaamiliselt ja ökoloogilise suktsessiooni tulemusel või moodustavad elupaikade 
mosaiike.  
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Kuna kuivade rohumaade keskkonnatingimused on pidevas muutumises, annab 
elupaigatüübi 6210 taimkate sageli teed teistele taimestikutüüpidele, sealhulgas luited (nt 
2130* „Rohttaimedega kinnistunud rannikuluited (hallid luited)“), võserikud (40A0* 
„Subkontinentaalsed Pannoonia võserikud“, 5130 „Hariliku kadaka (Juniperus communis) 
kooslused“), mitut tüüpi rohumaad ja niidud (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 
62A0, 6410) ning aluselised madalsood (7230), ja need võivad olla paljanduvate 
paeplaatide (paesillutiste) (8240*) keeruka elupaigatüübi lahutamatu osa. Lisateave 
elupaigatüüpide kohta, mis võivad olla elupaigatüübiga 6210 seotud või sellega kokku 
puutuda, on esitatud 1. lisas. 

Mosaiike moodustada võivate elupaigatüüpide hulka kuuluvad ka soojalembesed 
metsaservakooslused (näiteks verev kurereha (Geranion sanguinei)) ja erinevad kuivad 
metsaelupaigad, nagu 9150, 9170 ja 91G0, ning mõned vahemerelised, Daakia ja Illüüria 
tammemetsad ja tamme-valgepöögi metsad, sealhulgas looduslikud „stepistunud“ 
mosaiigid puupiiril koos Quercetalia pubescentis-kooslusega soojalembeste 
tammemetsadega. 
 

 
Hariliku kadaka alamliik Juniperus communis subsp. communis lubjakivipinnasel asuval kuival 
rohumaal Alam-Austrias (Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Seotud liigid 

Selle elupaigatüübiga on tihedalt seotud mõned elupaikade direktiivi II, IV ja V lisas ning 
linnudirektiivi I lisas nimetatud liigid ja nende kaitsmiseks tuleb kasutada konkreetseid 
majandamismeetodeid. See elupaigatüüp on eriti tähtis selgrootute jaoks, sh selliste 
tolmeldajate jaoks nagu paljud kiletiivaliste seltsi astlaliste rühma kuuluvad liigid ning 
kärbse- ja liblikaliigid. Allpool on loetletud mõned asjakohased liigid.  

Taimed 
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Poolkuivadel rohumaadel kasvab rikkalikult haruldasi ja kaitstud taimeliike, sealhulgas 
kolm elupaikade direktiivi II lisas loetletud liiki. 

Gentianella anglica on Ühendkuningriigis endeemne haruldane üheaastane taim. See 
kasvab karbonaatse mullaga rohumaadel, peamiselt järskudel lõunapoolsetel nõlvadel, 
kuhu päike paistab kauem ja kus mullakiht on väga õhuke (2–5 cm) ning viljakus seega väga 
madal (WCC, 1999). Enamikus kohtades kuulub taimestik elupaigatüüpi 6210. Taim kasvab 
paljal maapinnal või õhukesel rohukamaral, mida õhukesel kuival pinnasel karjatatavad ja 
seda tallavad loomad avatuna hoiavad. Paksemal rohukamaral jääb see taim varju ega 
suuda võistelda teiste, jõulisemate liikidega. Alates 1970. aastast on G. anglica arvukus 
märkimisväärselt vähenenud, peamiselt kriitkivist aluskivimil asuvate vanade rohumaade 
üleskündmise ja väetamise tõttu ning ülejäänud rohumaadel karjatamisest loobumise 
tõttu. 

Pulsatilla slavica* on Poolas ja Slovakkias Lääne-Karpaatides kasvav endeemiline liik, mis 
on loetletud elupaikade direktiivi II lisas esmatähtsa liigina. Slovakkias leidub seda taime 
rohuga kaetud kaljunõlvadel ja reliktsetes männimetsades ning harva ka künklikul 
maastikul kuni subalpiinses vööndis pae- ja dolomiitpinnasel kasvavates pöögimetsades. 
Poolas on olulise ohuna nimetatud selle taime korjamist. Slovakkias ohustab seda liiki 
elupaikade kadumine kinnikasvamise ja metsastamise (peamiselt hariliku männi (Pinus 
sylvestris) ja musta männiga (P. nigra)), mullaerosiooni ja matkaradade ümbruse tallamise, 
taimede korjamise ning kivimurdude tõttu (Mereďa ja Hodálová, 2011). 

Himantoglossum adriaticum on Euroopas endeemne haruldane käpaline, mis on paljudes 
riikides ohustatud liik. See kasvab karbonaatsel mullal looduslikel ja poollooduslikel 
kuivadel ja mesofiilsetel rohumaadel või hõredates metsades ning selle kasvukoht piirdub 
väikese alaga Aadria mere rannikul Kesk- ja Kagu-Euroopas. H. adriaticum kasvab kõige 
sagedamini rohumaadel, mida võib iseloomustada kui Festuco-Brometea-klassi 
sekundaarset suktsessiooni (Bódis jt, 2018). Seda taime ohustab mitu tegurit, sealhulgas 
põllumajanduse intensiivistamine, metsa majandamine, maa majandamisest loobumine, 
invasiivsed liigid ja korjamine. See liik esineb kaitstud aladel kogu levila piires ning 
soovitatav on populatsioonide pidev seire (Dostalova jt, 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  



 

24 

Linnud 

Need rohumaad on elupaigaks paljudele ohustatud või haruldastele linnuliikidele, 
sealhulgas paljudele linnudirektiivi I lisas loetletud liikidele. Kõnealuseid rohumaid 
kasutavad pesitsusajal jahimaana paljud röövlinnud, nagu Falco biarmicus (kõnnupistrik), 
Pernis apivorus (herilaseviu), Circaetus gallicus (madukotkas) ja Circus pygargus (soo-
loorkull), ja seetõttu on tähtis tagada nende saakloomade, nagu väikeimetajate ja kanaliste 
olemasolu. Rikkalik toidulaud on kuivadel rohumaadel talvituvate röövlindude jaoks 
esmatähtis. Kõik röövlinnud vajavad jahipidamiseks suurt avatud ala, kus on sobiva 
kõrgema taimestikuga puhkealad (Croft ja Jefferson, 1999). 

Paljud värvulised, sealhulgas Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja), Sylvia nisoria (vööt-
põõsalind), Lullula arborea (nõmmelõoke) ja Lanius collurio (punaselg-õgija), kasutavad 
seda elupaika pesitsemiseks ja puhkamiseks ning põllumajandustavade muutused on neid 
tugevalt mõjutanud. I lisas loetletud lindudest kasutavad neid rohumaid pesitsemiseks 
veel Burhinus oedicnemus (jämejalg) ja Calandrella brachydactyla (välja-väikelõoke).  

See elupaik on tähtis ka muude linnuliikide jaoks, nagu Lanius excubitor (hallõgija), 
Emberiza cia (mägitsiitsitaja), Emberiza citrinella (talvike) ja Caprimulgus europaeus (harilik 
öösorr). 

Neid linnuliike mõjutavad otseselt elupaiga kadumine, killustumine ja selle seisundi 
halvenemine põllumajanduse muutuste tõttu. Kui elupaika ei majandata 
põllumajanduslikust tegevusest loobumise tõttu või kui põllumajandustootmist 
intensiivistatakse, sealhulgas kasutades rohkem pestitsiide, kunstväetisi ja läga, väheneb 
selgrootute arv. Selle tähtsa talvise toiduallika vähenenud kättesaadavuse tõttu on lindude 
arv nende linnuliikide levilas ELis kõikjal vähenenud ja vähenemine jätkub. Lisaks häirivad 
inimesed pesitsusajal linde ja põhjustavad paljunemise ebaõnnestumise. 
 
Selgrootud 

Elupaigatüüp 6210 on väga tähtis eri liiki metsikute tolmeldajate (nagu metsmesilased või 
kiletiivalised) ning päeva- ja ööliblikate kaitsmiseks. Sellele elupaigale on tüüpilised paljud 
mesilased, herilased, tirtslased, ritsiklased, röövkärblased (Asilidae), sirelased (Syrphidae), 
kägukärblased (Bombyliidae) ning muud putukad ja ämblikud ja seetõttu on ka paljud 
erinevad rööv- ja parasiitselgrootud sellele elupaigale tüüpilised liigid.  

Karbonaatse mullaga rohumaadel elab eriti palju sipelgaliike, sest neile meeldib 
liigendatud ja paljanditega aasade soe ja kuiv keskkond. Selles elupaigas leidub ka 
rikkalikult mullaelustikku – lülijalgseid, ümarusse, putukavastseid, vihmausse. 
Karjatatavatel rohumaadel (karjamaadel) on palju erinevaid selgrootuid saprofaage ehk 
kõdutoidulisi (putukad, lestad, ümarussid), kes sõltuvad kariloomade väljaheidetest.  

Samuti on need rohumaad olulised nektari ja õietolmu allikad paljudele 
generalistlikumatele putukatele. Õitsemisperioodil külastavad rohumaid paljud erinevad 
liblikad ja muud õiekülastajad – mardikad, mesilased ja herilased, ripstiivalised, sirelased 
ja muud kärbselised. Uuringus, milles esitati Ühendkuningriigis kasvavate erinevate 
õitsevate liikide levikut ja nektaritootlust käsitlevad koondatud andmed (Baude jt, 2016), 
leiti, et karbonaatse mullaga rohumaa on üks elupaiku, mis toodab suurima koguse 
nektarit pindalaühiku kohta kõige mitmekesisematest taimsetest allikatest. 
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Märkimist väärivad selle elupaigaga seostatavad liblikaliigid, sealhulgas mitu eriliste 
ökoloogiliste vajadustega liiki. Karbonaatse mullaga kuivad rohumaad on liblikate poolest 
kõige liigirikkamad Euroopas (van Swaay, 2002, 2006). Karbonaatse mullaga kuivadel 
rohumaadel esineb 576st teatatud Euroopa kohalikust liigist 274 liiki (48%), st isegi rohkem 
kui alpiinsetel ja subalpiinsetel rohumaadel (kus on teatatud 261 liigist) (WallisDeVries ja 
Van Swaay, 2009). Neist 274st liblikaliigist 44 (16%) on endeemsed ja elavad ainult 
Euroopas. Karbonaatse mullaga rohumaadel võib leida Euroopas ohustatud liigiks 
peetavast 71st liigist 37 liiki (52%). Tüüpilisteks liikideks on paljud verikireslaste (Zygaena) 
liigid ja punnpealased (Hesperiidae) ning suured kirevad liblikad, nagu pääsusaba (Papilio 
machaon) või puriliblikas (Iphiclides podalirius). 

Karbonaatse mullaga rohumaadele 
iseloomulikud liblikaliigid on elupaikade 
direktiivis nimetatud stepi-võiliblikas (Colias 
myrmidone) (II ja IV lisa) ja nõmme-
tähniksinitiib (Maculinea arion) (IV lisa), mis 
on mõlemad väga ohustatud liigid.  

Stepi-võiliblikat (Colias myrmidone) peetakse 
Euroopas kõige kiiremini vähenevaks liigiks. 
Oma Euroopa levila piires on see enamikus 
riikides juba kadunud ja kui kohe meetmeid ei 
võeta, kaob see liik Euroopast. Selle liigi 
taasasustamist tuleks kaaluda kõikides 
riikides ja piirkondades, kus see on viimastel 
aastatel välja surnud, tingimusel et 
taastatakse piisav elupaik kooskõlas ELi liikide 
tegevuskavaga (Marhoul ja Olek, 2012). 

 
   Stepi-võiliblikas Colias myrmidone (Ľ. 
Víťaz) 

Punalaik-apollot (Parnassius apollo) seostatakse selle elupaigatüübiga boreaalses 
piirkonnas, kus seda liiki esineb madalatel rohumaadel8. Horvaatias leidub kõnealuses 
elupaigas liiki Proterebia afra dalmata ja Kagu-Euroopas on elupaigale tüüpiline 
Pseudophilotes bavius. Samuti peetakse karbonaatse mullaga kuivi rohumaid teelehe 
mosaiikliblika (Euphydryas aurinia) ja suure kuldtiiva (Lycaena dispar) soodsaks 
paljunemiskohaks (Rūsiņa, 2017).  

Karbonaatse mullaga kuivad rohumaad on tähtsaks elupaigaks paljudele kiletiivaliste seltsi 
astlaliste rühma kuuluvatele liikidele, nagu metsmesilased, herilased ja vapsikud. Enamik 
üksikmesilasi on õietolmu kogumisel spetsialiseerunud konkreetsetele taimeliikidele ja 
paljud on spetsialiseerunud karbonaatse mullaga rohumaa liikidele. Näiteks 
Ühendkuningriigis võib neis elupaikades leida rohkem kui 80 liiki ja 14 neist on tugevalt 
seotud selle elupaigatüübiga (Falk, 2015). Mõned mesilaste liigid sõltuvad ühest 
taimeperekonnast, mis on tüüpiline karbonaatse mullaga rohumaadele, näiteks Melitta 

                                                 
8 Euroopa liblikakaitseühing Butterfly Conservation Europe tegi boreaalse piirkonna biogeograafilisel 
seminaril (2012) ettepaneku lisada see liik elupaigatüübile tüüpiliste liikide hulka. Alpides ja nendega 
seotud levilates esineb see liik ainult lähisalpiinsetel rohumaadel 750–2000 m kõrgusel elupaigatüübis 
6170. 
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dimidiata esparsetist (Onobrychis sp.) ja Andrena hattorfiana harilikust äiatarist (Knautia 
arvensis). Need mesilased on elupaigaga väga tugevalt seotud, sest nad sõltuvad pesa jaoks 
kogutavast õietolmust. Tüüpilisteks liikideks on ka märkimisväärne hulk kahetiivaliste 
(Diptera) seltsi kärbselistest, kes on kohanenud kuivade tingimustega, näiteks 
kägukärblased (Bombylidae), mitu sirelaste liiki (Syrphidae: Merodon, Eumerus, Paragus, 
Pipizella) ja röövkärblased (Asilidae), kes vajavad kuuma päikeselist keskkonda ja keda 
sageli leidub nõlvadel asuvatel karbonaatse mullaga rohumaadel. Kägukärblased ja 
mesilased vajavad avatud ja heterogeenset mikrosuuruses rohumaad (5–10 cm). 
Monotoonse struktuuriga rohumaa ei sobi maapinnas pesitsevatele mesilastele ja 
röövputukatele, nagu sipelgad ja liivikad (Cicindelinae). 

Nende rohumaadega seostatakse ka paljusid sihktiivaliste liike, nagu stepiritsikas (Saga 
pedo), tõlbtirts (Gomphocerippus rufus) ja suur-jooniktirts (Stenobothrus lineatus) 
(Alexander, 2003, Sardet jt, 2015), ja kilke, nagu maakilk (Gyrillus campestris). 

Vt jagu 5.1.3 majandamisnõuete kohta seoses selgrootutega. 

Roomajad 

Kõnealuse elupaigatüübiga mõnes selle levila osas seostatavad roomajad on järgmised: 
Coronella austriaca (harilik silenastik), Zamenis longissimus (eskulaabi roninastik), 
Hierophis viridiflavus (rohekas vilbasnastik), Lacerta agilis (kivisisalik), Lacerta bilineata 
(lääne-rohesisalik), Podarcis muralis (harilik müürisisalik) (Bensettiti jt, 2005). 

Imetajad 

Sellele elupaigatüübile on tüüpilised mõned 
imetajate liigid, eelkõige pisinärilised. Elupaikade 
direktiivi II ja IV lisas loetletud hallsuslik 
(Spermophilus citellus) vajab madalat 
rohukamarat (10–20 cm), mis tavaliselt esineb 
kuivadel rohumaadel ja steppides. Need 
tingimused võivad kaduda, kui lõpetatakse 
karjatamine ning rohumaale kasvab kare rohi ja 
levib põõsastik (Janák jt, 2013).  

 
  Hallsuslik (Michal Ambros) 

2.5 Ökosüsteemiteenused ja hüved 

Karbonaatse mullaga rohumaad pakuvad olulisi hüvesid ühiskonnale (tootmine, tööhõive), 
keskkonnale ja elurikkusele, kuigi neid hüvesid alati täielikult ei tunnustata ega mõisteta. 
Kogu ELis kasutatakse neid rohumaid laialdaselt kariloomade karjatamiseks, mis annab 
elatist kohalikele kogukondadele kõikjal, kus neid esineb. Elupaiga pakutavate 
ökosüsteemiteenuste ja hüvede hulka kuuluvad tolmeldamine, mullaerosiooni vältimine, 
süsiniku sidumine ning esteetiline ja puhkeväärtus.  

Nagu eelmises jaos märgitud, on need rohumaad paljude ELi kaitstud liikide (taimede, 
lindude, liblikate, roomajate ja imetajate) ning muude rohusööjate, nagu hirvede ja 
näriliste peamiseks elupaigaks. Elupaigatüüp 6210 on väga tähtis eri liiki metsikute 
tolmeldajate, eelkõige metsmesilaste, aga ka kiletiivaliste ning päeva- ja ööliblikate 
kaitsmiseks. 

Lisaks, kui intensiivpõllumajanduslike kultuuride all olev muld seob süsinikku halvasti, siis 
karjamaad võivad siduda 0,3–0,6 tonni süsinikku hektari kohta aastas (DEFRA, 2007). 
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Kuivad rohumaad ja stepid on koduks paljude laialt kasutatavate ürtide eellastele või 
lähisugulastele (nagu harilik mägimünt, harilik pune, nõmm-liivatee), sibullilledele, 
paljudele vürtsidele ja ravimtaimedele (EEA, 2001). 

Silmnähtavalt liigirikkal (õistaimed, putukad, röövlinnud) elupaigatüübil 6210 on ka suur 
puhkeväärtus. See rohumaa tüüp on kaua aega olnud oluline maastikumaalide teema ja 
maapiirkondade hinnatud maastikuelement.  
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2.6 Geograafiline levik 

2.7.1 Liikmesriikide teatatud alad 

Seda elupaigatüüpi esineb 25 riigis ja seitsmes biogeograafilises piirkonnas9. Kõik 
liikmesriigid on teatanud selle elupaigatüübi praeguse levila ja pindala (vastavalt 
elupaikade direktiivi artiklis 17 sätestatud aruandekohustusele10). 2013. aastal teatatud 
kogupindala oli 16 732 km2. Teadete kohaselt oli pindala peaaegu poolte hinnangute puhul 
vähenenud. Selle elupaiga suurim ala on Vahemere piirkonnas, samas kui levila on suurim 
kontinentaalses piirkonnas. 

Joonis 2. Elupaigatüübi 6210 pindala (km2) ja levila igas biogeograafilises piirkonnas: Alpide 
piirkond (ALP), Atlandi piirkond (ATL), Musta mere piirkond (BLS), boreaalne piirkond (BOR), 
kontinentaalne piirkond (CON), Vahemere piirkond (MED) ja Pannoonia piirkond (PAN).  
 

Kuigi seda elupaigatüüpi esineb 25 riigis, asub peaaegu 90% selle teatatud pindalast viies 
riigis (Itaalia, Prantsusmaa, Rumeenia, Hispaania ja Bulgaaria).  

 

                                                 
9 ELi loetelud, https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10 Artikli 17 kohane andmestu, mis sisaldab kõikide liikmesriikide (v.a Horvaatia) andmeid tabelina 
ajavahemiku 2007–2012 kohta: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-
habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Tuleb märkida, et artikli 17 
kohaste aruannete andmete kvaliteediga on probleeme, seega tuleb käesolevas tegevuskavas esitatud 
teabesse, mis põhineb neil andmetel, suhtuda ettevaatlikult ja käsitada seda esialgsena. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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Ajavahemikus 2007–2012 teatas elupaigatüübi 6210 suurimast pindalast Itaalia 
(6407 km2); talle järgnesid Prantsusmaa (3028 km2), Rumeenia (2200 km2), Hispaania 
(1915 km2) ja Bulgaaria (1258 km2). 

 
Joonis 4. Elupaigatüübi 6210 pindala (km2) liikmesriikides  

 
Joonis 5. Elupaigatüübi 6210 levila pindala (km2) liikmesriikides  

 

Joonis 6. Elupaigatüübi 6210 pindala (km2) liikmesriigiti igas biogeograafilises piirkonnas 
(vastavalt artiklile 17 teatatud ajavahemikus 2017–2012) 
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2.6.1 Pindala muutumine 

Teadete kohaselt oli ajavahemikus 2007–2012 pindala peaaegu poolte hinnangute puhul 
vähenenud11. Pindala oli suurenenud ainult 4% hinnangute puhul (Belgias Atlandi ja 
kontinentaalses piirkonnas). 16% hinnangutes puudus teave pindala muutumise kohta 
(Bulgaarias Alpide, Musta mere ja kontinentaalses piirkonnas; Hispaanias Vahemere 
piirkonnas; Luksemburgis kontinentaalses piirkonnas ning Poolas Alpide ja kontinentaalses 
piirkonnas).  
 

 

Joonis 7. Elupaigatüübi 6210 pindala muutumine: 
hinnangute arv igas kategoorias 

 

 

2.6.2 Elupaigatüübi 6210 levik Natura 2000 võrgustikus 

Umbes 57% elupaigatüübi kogupindalast ELis kuulub Natura 2000 võrgustikku.  

Seda elupaigatüüpi esineb oluliselt12 4437 Natura 2000 alal. 

Kõige rohkem esineb elupaigatüüpi 6210 Natura 2000 aladel kontinentaalses piirkonnas. 
Enam kui 50% selle piirkonna kaitsealadest, kus elupaigatüüpi esines, asuvad Saksamaal, 
Itaalias ja Prantsusmaal.  

Samas on võrgustikuga hõlmatud elupaigatüübi 6210 hinnanguline pindala suurim 
Vahemere biogeograafilises piirkonnas.  

Suurim Natura 2000 võrgustikku kuuluv elupaigatüübi 6210 pindala on Itaalias; mis puutub 
nende kaitsealade arvu, kus see elupaik esineb, siis Saksamaal on üldiselt palju kaitsealasid, 
kus selle elupaigatüübi pindala on väike, ja kaitsealade keskmine suurus on väga väike. 

                                                 
11 Kokku esitati 45 hinnangut elupaigatüübi 6210 kohta 24 liikmesriigis (Horvaatia ei esitanud ajavahemiku 
2007–2012 kohta aruannet) ja seitsmes piirkonnas. 
12 Välja arvatud alad, kus elupaigatüübi esindatus oli D: ebaoluline esinemine. 
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Teistes liikmesriikides, näiteks Bulgaarias, on ainult üksikud kaitsealad, kuid kõnealuse 
elupaigatüübi pindala on suur. 

 

 

Joonis 9. Elupaigatüübi 6210 kogupindala Natura 2000 aladel igas liikmesriigis 

 

 

Joonis 10. Nende Natura 2000 alade arv, kus elupaigatüüpi 6210 esineb (igas liikmesriigis) 

 
Selle elupaiga Natura 2000 võrgustikku kuuluva pindala osakaalu on iga liikmesriigi puhul 
ja igas biogeograafilises piirkonnas hinnatud ka artikli 17 kohase andmestu alusel, võttes 
aluseks elupaiga kogupindala ja selle pindala Natura 2000 võrgustikus (vt tabel 4). 
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Tabel 4. Elupaigatüübi 6210 pindala ja osakaal Natura 2000 aladel (artikli 17 kohane andmestu, 
2013) 

Biogeograafiline 
piirkond 

Liikmesr
iik 

6210 – 
kogupindala 
(km2) 

6210 – pindala 
Natura 2000 
aladel (km2) 

% Natura 
2000 aladest 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR –  – – 

ALP IT 1173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPIDE PIIRKOND   3598,00 2102,92 58% 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE – 1,94 – 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANDI PIIRKOND   2534,47 1057,06 42% 

BLS BG 109,61 93,01 85 

MUSTA MERE 
PIIRKOND   109,61 

93,01 
85% 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREAALNE 
PIIRKOND   261,40 

90,40 
35% 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 
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CON HR – – – 

CON IT 1218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1300,00 1200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTAALNE 
PIIRKOND   4814,56 

3416,61 
71% 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR – – – 

MED IT 4015,25 1557,46 39 

MED PT – 284,00 – 

VAHEMERE 
PIIRKOND   5276,80 

2615,46 
50% 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNOONIA 
PIIRKOND  137,58 

117,10 
85% 

KOKKU EL 16 732,42 9492,56 57% 
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3. KAITSESTAATUS, OHUD JA SURVETEGURID 

3.1 Kaitsestaatus ja suundumused 

Elupaikade direktiivi artikli 17 alusel esitatud liikmesriikide aruannete kohaselt on 
kaitsestaatus suuremas osas elupaiga levilast ebasoodne või halvenev.  
Natura 2000 võrgustikus on kaitsestaatus parem kui väljaspool võrgustikku (Natura 2000 
võrgustikus asuvast elupaiga pindalast on 35% eeskujuliku kaitsestaatusega, umbes 55% 
hea kaitsestaatusega ja alla 10% heast kaitsestaatusest halvema staatusega).  
Ühtlustatud meetodite kasutamine võimaldaks kaitsestaatuse hinnanguid paremini 
võrrelda, vähemalt samas biogeograafilises piirkonnas asuvate riikide vahel. 

Selles jaos esitatud teave põhineb peamiselt andmetel, mille liikmesriigid esitasid 
ajavahemiku 2007–2012 kohta ja mis sisaldus artikli 17 kohases andmestus13. Kasutatud 
on ka mõningaid andmeid aruannetest, mille liikmesriigid esitasid 2019. aastal 
kaitsestaatuse ja suundumuste kohta ajavahemikus 2013–2018. Tuleb siiski märkida, et 
praegu EMP kohta olemas olevad andmed14 tuleb veel läbi vaadata. 

Kaitsestaatuse hindamiseks kasutatud metoodika sõltub eri allikatest pärit andmetest. 
Ideaaljuhul peaksid andmed olema kogutud aruandeperioodi jooksul, kasutades kõikides 
liikmesriikides võrreldavaid meetodeid. Ometi on liikmesriigid kasutanud andmeid, mis on 
kogutud mitmesugustel eesmärkidel ja erineva aja jooksul. Paljudel juhtudel sobivad 
andmed puuduvad ning hinnangute tegemiseks on kasutatud eksperdiarvamust. 

3.1.1 Kaitsestaatus biogeograafilise piirkonna tasandil 

Eelmisel aruandeperioodil oli kaitsestaatus kõikides biogeograafilistes piirkondades 
ebasoodne (viimast perioodi käsitlevaid andmeid ei ole veel täpsustatud). Ala kaitsestaatus 
oli peamiselt ebasoodne ning kõige madalama hinde saanud parameetriteks olid 
tulevikuväljavaated ning struktuur ja funktsioonid. Nende hinnangute kohaselt on elupaiga 
seisund halvenenud ja eeldatavalt halveneb see biogeograafilisel tasandil tulevikus veelgi. 

Tabel 5. Elupaigatüübi 6210 kaitsestaatus ja suundumused biogeograafiliste piirkondade kaupa 
(2007–2012)  

Piirkond Levila Ala Struktuur 
ja 
funktsioon 

Tulevikuvä
ljavaated 

Kaitsestaatu
s 
2007–2012 

Kaitsestaatu
se 
suundumus 

Eelmine 
kaitsestaatus 
(2001–2006) 

ALPIDE PIIRKOND U1 U1 U1 U1 U1 – XX 

ATLANDI PIIRKOND FV U2 U2 U2 U2 – U2 

MUSTA MERE 
PIIRKOND FV FV U1 U1 U1 = XX 

BOREAALNE 
PIIRKOND FV U2 U2 U2 U2 – U2 

KONTINENTAALNE 
PIIRKOND U1 U2 U2 U2 U2 – U2 

VAHEMERE 
PIIRKOND U1 U1 U1 U2 U2 – XX 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Horvaatia ei esitanud artikli 17 kohast aruannet eelmisel 
aruandeperioodil ja seetõttu ei hõlma käesolev jagu selle riigi andmeid. Samuti tuleb meeles pidada, et 
artikli 17 kohaste aruannete andmete kvaliteediga on probleeme, seega tuleb käesolevas jaos esitatud 
teavet tõlgendada ettevaatlikult ja käsitada seda vaid esialgsena. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-

summaries. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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PANNOONIA 
PIIRKOND FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Soodne FV Teadmata XX Ebasoodne – puudulik U1 Ebasoodne – halb U2 

Tunnus (+) paraneb (–) halveneb (=) stabiilne (x) teadmata (n/a) andmeid ei ole esitatud 

 
3.1.2 Elupaiga kaitsestaatus liikmesriikide tasandil igas biogeograafilises piirkonnas 

Kaitsestaatust hinnatakse iga kuue aasta järel kõikides liikmesriikides ja biogeograafilistes 
piirkondades. Praeguseks on olemas kolme aruandeperioodi hinnangud (alates 
2001. aastast) (vt selle elupaigatüübi kaitsestaatust käsitlevad kokkuvõtlikud andmed 
kolmel aruandeperioodil tabelis 6 järgmisel leheküljel).  

Üldiselt ei ole elupaigatüübi 6210 kaitsestaatus ajavahemikus 2013–2018 paranenud. 
Tegelikult on mitu liikmesriiki teatanud selle elupaigatüübi kaitsestaatuse halvenemisest 
biogeograafilise piirkonna tasandil.  

Viimaste aruannete kohaselt, mille liikmesriigid esitasid 2019. aastal, on kaitsestaatus 
ebasoodne kõikides liikmesriikides ja piirkondades, välja arvatud Horvaatias Alpide ja 
Vahemere piirkonnas ning Rumeenias Alpide ja kontinentaalses piirkonnas. 

Olukord on murettekitav Atlandi piirkonnas, mille puhul kõik riigid teatasid, et selle 
elupaiga kaitsestaatus on ebasoodne. Lisaks on alates esimesest aruandeperioodist (2001–
2006) kaitsestaatus halvenenud Belgias, Saksamaal ja Madalmaades. 

Selle elupaigatüübi kaitsestaatus on ebasoodne ka kõikides boreaalse piirkonna riikides 
ning halveneb Lätis ja Rootsis. 

Elupaiga ebasoodsast kaitsestaatusest on teatanud kõik Vahemere piirkonna riigid ning 
Prantsusmaal, Itaalias ja Portugalis on kaitsestaatus võrreldes varasemate 
aruandeperioodidega halvenenud.  

Pannoonia piirkonnas on elupaigatüübi 6210 kaitsestaatus kõikides riikides ebasoodne-
puudulik (U1), kuigi tundub, et Tšehhi Vabariigis on see alates viimasest aruandeperioodist 
paranenud.  

Kontinentaalses piirkonnas on selle elupaigatüübi alast suurema osa staatus halb (U2), alla 
20% alast on puuduliku kaitsestaatusega (U1) ja soodsast staatusest on piirkonnas 
teatanud ainult Rumeenia, kus asub ainult 0,2% elupaiga kogualast selles piirkonnas.  

Mitmel juhul on kaitsestaatus võrreldes varasemate aruandeperioodidega halvenenud. 
See on nii Austrias Alpide ja kontinentaalses piirkonnas, Saksamaal Atlandi ja 
kontinentaalses piirkonnas ning Itaalias kontinentaalses ja Vahemere piirkonnas. 

Olukord on veidi paranenud halvast kaitsestaatusest (U2) puuduliku kaitsestaatuseni (U1) 
Hispaanias Alpide ja Atlandi piirkonnas (vastavalt tänu erinevale meetodile ja parematele 
teadmistele), Poolas Alpide piirkonnas (tänu parematele teadmistele) ning Tšehhi 
Vabariigis Pannoonia piirkonnas (tänu parematele teadmistele).  
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Tabel 6. Liikmesriikide teatatud elupaigatüübi 6210 kaitsestaatus kolmel aruandeperioodil 

Liikmesrii
k 
 

PIIRKOND 
 

Kaitsestaat
us 2001–

2006 

Kaitsestaat
us 2007–

2012 

Suundum
us 

 

% 
piirkonna

s 

Kaitsestaat
us 2013–

2018 

Suundum
us 

 
AT ALPIDE PIIRKOND U1 U1 = 23,6 U2 – 

BG ALPIDE PIIRKOND 
Andmed 

puuduvad U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPIDE PIIRKOND U1 U1 – 3,7 U1 = 

ES ALPIDE PIIRKOND XX U2 – 7,2 U1 x 

FR ALPIDE PIIRKOND U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPIDE PIIRKOND 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad   FV = 

IT ALPIDE PIIRKOND FV U1 – 22,1 U2 – 

PL ALPIDE PIIRKOND U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPIDE PIIRKOND 
Andmed 

puuduvad FV  0,5 FV x 

SE ALPIDE PIIRKOND U2 U2 – 0,7 U2 – 

SI ALPIDE PIIRKOND U2 U2 = 2,8 U2 – 

SK ALPIDE PIIRKOND U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE 
ATLANDI 
PIIRKOND U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE 
ATLANDI 
PIIRKOND U1 U1 x 2,6 U2 – 

DK 
ATLANDI 
PIIRKOND U2 U2 x 1,3 U2 – 

ES 
ATLANDI 
PIIRKOND U1 U2 – 15,0 U1 = 

FR 
ATLANDI 
PIIRKOND U2 U2 – 37,7 U2 – 

IE 
ATLANDI 
PIIRKOND U2 U2 = 6,2 U2 – 

NL 
ATLANDI 
PIIRKOND U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK 
ATLANDI 
PIIRKOND U2+ U2  36,2 U2 = 

        

BG 
MUSTA MERE 
PIIRKOND 

Andmed 
puuduvad U1 = 100 U1 x 

        

EE 
BOREAALNE 
PIIRKOND U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI 
BOREAALNE 
PIIRKOND U2- U2 – 4,6 U2 = 

LT 
BOREAALNE 
PIIRKOND U2- U2 – 25,9 U2 x 

LV 
BOREAALNE 
PIIRKOND U2+ U2 – 23,8 U2 – 

SE 
BOREAALNE 
PIIRKOND U2- U2 – 28,4 U2 – 

        

AT 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U1 U1 = 5,0 U2 – 

BE 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND 

Andmed 
puuduvad U1 = 10,7 U1 x 

CZ 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U1- U1 – 33,1 U2 – 
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DK 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U2 U2 x 3,6 U2 – 

FR 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U2 U2 – 17,9 U2 – 

HR 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad   U1 = 

IT 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND FV U1 – 8,9 U2 – 

LU 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U1 U2 x 0,3 U2 – 

PL 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND  FV  0,2 FV x 

SE 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U2 U2 – 1,1 U2 – 

SI 
KONTINENTAALN
E PIIRKOND U2 U2 – 1,8 U2 – 

        

ES 
VAHEMERE 
PIIRKOND XX U2 x 45,9 U2 – 

FR 
VAHEMERE 
PIIRKOND U1 U2 – 10,7 U2 – 

HR 
VAHEMERE 
PIIRKOND 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad   FV = 

IT 
VAHEMERE 
PIIRKOND FV U1 – 40,2 U2 – 

PT 
VAHEMERE 
PIIRKOND FV FV  3,2 U1 – 

        

CZ 
PANNOONIA 
PIIRKOND U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU 
PANNOONIA 
PIIRKOND U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK 
PANNOONIA 
PIIRKOND XX U1 = 8,2 U1 X 
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Joonis 12. Elupaigatüübi 6210 levik ja üldine kaitsestaatus vastavalt aruannetele, mille liikmesriigid 
(v.a Horvaatia) esitasid ajavahemiku 2007–2012 kohta 

3.1.3 Elupaigatüübi 6210 kaitsestaatuse suundumused 

Vastavalt värskeimatele olemasolevatele andmetele (artikli 17 kohased aruanded 
ajavahemiku 2007–2012 kohta) on kaitsestaatus enamiku piirkondlike hinnangute 
kohaselt halvenev, kuigi kahes piirkonnas (Musta mere piirkonnas ja Pannoonia piirkonnas) 
on see enamasti stabiilne. 
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Joonis 13. Elupaigatüübi 6210 kaitsestaatuse suundumused väljendatuna igas suundumuse 
kategoorias liikmesriikide arvuna biogeograafilises piirkonnas (2007–2012) 

 

3.2 Elupaigatüübi kaitsestaatus Natura 2000 aladel  

Iga kaitseala puhul, kus kõnealust elupaigatüüpi esineb, on elupaiga kaitsestaatusest 
teatatud Natura 2000 standardsel andmevormil vastavalt järgmistele kategooriatele: 

 A: eeskujulik kaitsestaatus, 

 B: hea kaitsestaatus, 

 C: keskmine või halvenenud kaitsestaatus. 

 

Joonis 14. Elupaigatüübi 6210 kogupindala osakaal Natura 2000 võrgustikus igas kaitsetaseme 
klassis. A: eeskujulik, B: hea, C: keskmine või halvenenud (Natura 2000 andmebaas, 2018) 

 
Natura 2000 võrgustikus asuvast selle elupaiga pindalast on keskmiselt 35% eeskujuliku 
kaitsestaatusega, umbes 55% hea kaitsestaatusega ja alla 10% halvenenud 
kaitsestaatusega.  
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Joonis 15. Selle elupaigatüübi eeskujuliku kaitsestaatusega alade pindala osakaal Natura 2000 
võrgustikus igas biogeograafilises piirkonnas 
 

3.3 Kaitsestaatuse hindamise ja seire meetodid 

Elupaikade direktiivi artikli 11 kohaselt peavad liikmesriigid teostama artiklis 2 nimetatud 
looduslike elupaikade ja liikide kaitsestaatuse järelevalvet, pöörates erilist tähelepanu 
esmatähtsatele looduslikele elupaigatüüpidele ja esmatähtsatele liikidele, ning artikli 17 
kohane hindamine peaks tuginema sellele järelevalvele15.  

Liikmesriigid on ühenduse tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide kaitsestaatuse hindamise 
meetodid välja töötanud või tegelevad nende meetodite väljatöötamise/täiustamisega. 
Tavaliselt määratakse sellistes meetodites muutujad, kriteeriumid ja peamiste 
parameetrite (levila, pindala, struktuur ja funktsioon jms) läviväärtused, mis näitavad, kas 
elupaigatüübi kaitsestaatus on soodne.  

Mõned riigid on välja töötamas ja katsetamas standarditud metoodilisi juhendeid (Itaalia), 
mitmel kriteeriumil põhinevaid mudeleid (Taani) või on välja töötanud üksikasjalikud 
kohaliku või kaitseala tasandi hindamismaatriksid ning seire-eesmärgid, sealhulgas 
tüüpiliste taimeliikide jaoks (Saksamaa16), ning muud kaitsestaatuse hindamise 
käsitlusviisid. 

Mis puutub elupaigatüübi 6210 soodsa kaitsestaatuse kirjeldusse, siis ametlikud 
võrdlusmaterjalid puuduvad ja mõnes liikmesriigis puudub ikka veel kaitsestaatuse 

                                                 
15 Reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes and Guidelines for the period 
2013–2018. Final version – May 2017 (Elupaikade direktiivi artikli 17 kohane aruandlus. Selgitavad 
märkused ja suunised ajavahemikuks 2013–2018. Lõplik versioon – mai 2017). 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf. 
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hindamise täpne metoodika, sest ELi tasandil on olemas vaid artikli 17 kohase aruandluse 
kontseptuaalne raamistik. 

Mitu liikmesriiki kaardistab seda elupaika ja kogub teavet elupaiga seisundi kohta (nt 
jälgides biootilisi ja abiootilisi tegureid). Nende meetodite üksikasjalik kirjeldus, mida 
kasutatakse liikmesriikides, kus see elupaik esineb, on esitatud jaos 5.1 (elupaiga 
seiremeetodid). 

Mõned liikmesriigid hindasid levilat varem ebatäielike uuringuandmete alusel ja tuginesid 
elupaiga tõenäolise esinemise prognoosimisel mullatüübile, kõrgusele merepinnast ja 
indikaatorliikide olemasolule ruutvõrgustiku 10 km suuruses ruudus (nt Iirimaa). 
Aruandeperioodil 2007–2012 kasutasid kõik liikmesriigid programmi Range Tool, mis 
mõnel juhul andis teistsuguse tulemuse. 

Mõned liikmesriigid teavad tänu elupaiga hiljutisele kaardistamisele pindala 
absoluutsuurust hästi. Elupaiga kaardistamine võib anda tervikliku ülevaate elupaiga 
kvaliteedist ja killustatusest. 

Samas tundub, et mõnes liikmesriigis on keeruline selle elupaigatüübi all olevat pindala 
täpselt hinnata, näiteks Hispaanias, kus Brometalia erecti koosluste ja teiste süntaksonide 
vaheline üleminek on sageli järkjärguline. Seetõttu on üsna raske ja kulukas kaardistada 
täpselt nende rohumaade levikut konkreetses asukohas ja riigi tasandil on see veelgi 
keerukam. Pealegi muutub nende elukoosluste levik isegi lühikese või keskpika aja jooksul 
märkimisväärselt. 

Struktuuri ja funktsioone hinnatakse tavaliselt tüüpiliste ja iseloomulike liikide esinemise 
alusel. Belgias (Flandrias) kasutatakse struktuuri ja funktsioonide hindamiseks ka tüüpiliste 
liikide ohustaatust vastavalt piirkondlikule punasele nimistule. 

Kaitsestaatus määratakse erinevate näitajate alusel. Taani töötas kaitsestaatuse 
hindamiseks välja mitmel kriteeriumil põhineva mudeli, mida kasutati koos 
eksperdihinnangutega 2013. aasta aruandes. 

Elupaigatüübi 6210 kaitsestaatuse ja näitajate määramiseks kasutatavad muutujad võivad 
olla diagnostiliste liikide arv, puittaimede suhteline katvus, seisundi võimalikku 
halvenemist näitavate asjaolude esinemine, invasiivsed pärismaised rohttaimed ja 
kõrrelised, lämmastikulembesed rohttaimed, invasiivsed võõrliigid jne. 

Elupaigatüübi 6210 hea kvaliteedi näitajad (Schaminée 2016 alusel) 

 Väga liigirikas 

 Toitainenõudlike ja ruderaalsete liikide puudumine 

 Elupaiga pikaajaline stabiilsus 

 Üldiselt suletud rohumaa madala taimestikuga 

 Traditsiooniline karjatamine/niitmine 

 Kõrgekasvuliste kõrreliste, võseriku ja puude vähene pealetungimine 
 

Probleeme võib esineda näitajate „kõige tüüpilisem“ või „kõrgeima standardi“ rohumaa 
kasutamisega võrdlusaluse või etalonina, sest selle tõttu võidakse vähemtüüpilistele 
rohumaadele omistada hinnang „ebasoodne“ (U1, U2), isegi kui need on hästi kaitstud. 
Eelkõige võidakse hinnang U2 või U1 omistada elupaiga levila serval asuvatele 
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rohumaadele, kus kasvab vähe iseloomulikke liike, kuigi nende rohumaade staatus on 
tegelikult hea, nagu on märgitud Lätis või Iirimaal. Saksamaal tehti ka piirkondlikke 
kohandusi läviväärtustes ja tüüpilistes liikides seoses looduslike maastikuühikute 
(Naturräume) potentsiaali/seisundiga. 

Iirimaa kohaldas uut juhendit, mis võimaldas anda seirepunktile hinde „hea kvaliteediga“, 
kui kvaliteetseid indikaatorliike leiti 20 m raadiuses seirepunktist; selle eesmärk oli võtta 
arvesse asjaolu, et kvaliteetsed positiivsed indikaatorliigid võivad mõnikord esineda I lisa 
rohumaakooslustes ainult juhuslikult (Martin jt, 2018). 

Mõnikord võib struktuuri hindamisel arvesse võtta ka majandamist, nagu Eestis: „elupaika 
majandatakse (niidetakse või karjatatakse) pidevalt või seda on hiljuti niidetud või 
karjatatud, nii et liigiline koosseis ei ole muutunud; puuduvad põõsastumise märgid“ 
tähendab „väga hea struktuur“. 

Suundumused on kaitsestaatuse parameetrite (v.a tulevikuväljavaated) hindamisel 
esmatähtsad. Suundumused on kaitsestaatuse hindamisel otsustavad, sest tavaliselt saab 
soodsa kaitsestaatuse omistada ainult stabiilse või kasvava suundumuse puhul.  

Suundumusi ei ole alati võimalik süstemaatiliselt analüüsida. Itaalias on tehtud ettepanek 
alustada suundumuste analüüsi „pindala, struktuuri ja funktsiooni“ parameetrite 
analüüsist ning võrrelda erinevaid seireperioode (kartograafilise esituse ja seotud 
maastikuparameetrite diakrooniline analüüs; floristiliste/struktuuriliste muutuste 
diakrooniline analüüs).  
 
3.3.1 Soodsa kaitsestaatusega elupaigatüübi võrdlusalad 

Soodsa kaitsestaatusega elupaigatüübi võrdlusalade kindlaksmääramine (igas liikmesriigis 
/ biogeograafilises piirkonnas) võib aidata kaitsestaatuse hindamist ja elupaiga seiret 
ühtlustada. Sarnast kontseptsiooni on juba kasutatud vee raamdirektiivi17 alusel. Võttes 
arvesse, et see elupaigatüüp on paljudest keskkonna- ja biootilistest teguritest sõltuvalt 
äärmiselt mitmekesine ja muutuv, tuleks elupaiga iga alltüübi (mullatüübid, taimestiku 
komplektid ja peamised klimaatilised tingimused) jaoks kindlaks määrata võrdlusalad. 

Elupaiga looduslik dünaamika, mis sõltub muutuvatest ökoloogilistest teguritest (ilm, 
kliima, hüdroloogia jne), võib tekitada võrdlusaladega võrdlemisel raskusi. Sellise olukorra 
saab lahendada võrdlusalade korrapärase seirega, mis võib anda piisavalt andmeid 
võrdlemiseks erinevatel tingimustel. Samuti tuleks arvesse võtta, et need alad võivad aja 
jooksul muutuda. Välja tuleks töötada ja rakendada konkreetne seiresüsteem pika aja 
jooksul toimuvate muutuste hindamiseks, eelkõige siis, kui kahtlustatakse, et 
ülemaailmsed muutused võivad mõjutada elupaiga soodsat kaitsestaatust (vt ka 
elupaikade direktiivi artiklis 11 sätestatud järelevalvekohustus ja vajadus teha teatavat 
kohaspetsiifilist seiret, et hinnata majandamise tõhusust). 

Selle elupaigatüübi võrdlusalade kasutamine võib olla eriti keeruline suure varieeruvuse ja 
floristilise mitmekesisuse tõttu nii kohalikus kui ka geograafilises mastaabis. Keskkonna- ja 
ilmastikutingimuste tõttu võib iga ala potentsiaal olla väga erinev. Mõne kaardistatud ala 

                                                 
17 II lisa punkti 1.3 alapunkt iv: „[...] arendavad liikmesriigid iga pinnaveekogutüübi jaoks välja võrdlusvõrgu. 
Võrk sisaldab piisaval arvul väga heas seisundis objekte, et pakkuda piisavalt usaldusväärsel tasemel 
võrdlustingimuste väärtusi, võttes arvesse kõnealuse pinnaveekogutüübi väga heale ökoloogilisele seisundile 
vastavate kvaliteedielementide väärtuste varieeruvust“. 
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puhul võivad need tegurid osutuda piiravaks ning seetõttu on alal taimkattega seoses 
teistsugune potentsiaal. Mõne ala seisund ei tarvitse optimaalsest majandamisest 
hoolimata paraneda nii palju kui teistel, kuid ometi on need alad elurikkuse seisukohast 
olulised.  

Võrdlusalade kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta piirkondade floristilisi erinevusi ja 
liikide mitmekesisuse muutumist. Sellise lähenemisviisi kasutamisel tuleks elupaigatüübi 
võrdlusalad valida nii, et need hõlmaksid selle ökoloogilist ja liigilist varieeruvust. 
Ideaaljuhul peaks iga biogeograafilise piirkonna kohta olema elupaiga võrdlusala 
(optimaalsetes ökoloogilistes tingimustes) ja sellega tuleks võrrelda kõiki teisi elupaiga 
esinemise kohti selles piirkonnas. Sellise lähenemisviisi eeliseks on see, et kaitsestaatuse 
hindamine on metoodiliselt (statistiliselt) palju lihtsam. Teisalt võivad paljude tüüpiliste 
liikide geograafilisest levilast tulenevad riikidevahelised erinevused liigilises koosseisus 
põhjustada kaitsestaatuse eksitava hinnangu. 
 
3.3.2 Soodsa kaitsestaatuse võrdlusväärtused 

Kaitsestaatuse hindamiseks kooskõlas elupaikade direktiiviga ja vastavalt kokkulepitud 
meetodile, mida on kasutatud alates elupaikade direktiivi artikli 17 kohasest 
aruandeperioodist 2001–2006, on vaja kindlaks määrata soodsa kaitsestaatuse 
võrdlusväärtused seoses elupaigatüüpide ja liikide levila, elupaigatüüpide pindala ja liikide 
populatsioonide suurusega. Soodsa kaitsestaatuse võrdlusväärtused on peamised 
võrdlustasemed, mille alusel määratakse kindlaks, kas üksikute liikide ja elupaikade puhul 
on saavutatud soodne kaitsestaatus.  

Euroopa Komisjoni toetusel avaldati hiljuti aruanne soodsa staatuse võrdlusväärtuste 
kindlaksmääramise metoodika ja suuniste kohta (Bijlsma jt, 2018).  

Mõned riigid tegelevad praegu oma ELi elupaigatüüpide, sealhulgas rohumaade soodsa 
kaitsestaatuse võrdlusväärtuste määramisega. Samas puuduvad enamikus liikmesriikides 
elupaigatüübi 6210 puhul selgelt kindlaks määratud soodsa kaitsestaatuse 
võrdlusväärtused. Raskused kuiva rohumaa elukoosluste jagamisel erinevateks 
elupaigatüüpideks (nt Festucion valesiacae-liitkonnas: 6210, 6240* ja 6250* Slovakkias) 
tekitavad suuri probleeme soodsa kaitsestaatuse võrdlusväärtuste kindlaksmääramisel. 

Elupaikade täpsem kindlaksmääramine, kaardistamine ja hindamine on soodsa 
kaitsestaatuse võrdlusväärtuste kaalumisel esmatähtis. Enne selle elupaigatüübi soodsa 
kaitsestaatuse võrdlusväärtuste määramist tuleb kvantifitseerida killustumise ja muude 
ohtude võimalik pikaajaline negatiivne mõju.  
 
3.3.4 Järeldused ja soovitused 

 Kavandada tuleks lihtsad ja ühtlustatud meetodid, mis võimaldaksid kaitsestaatuse 
hinnanguid paremini võrrelda, vähemalt samas biogeograafilises piirkonnas asuvate 
riikide vahel. Ühtlustamiseks on vaja rahvusvahelist koostööd, et võrrelda eri riikides 
kasutatavaid meetodeid. Mõnede riikide arvates on aga kogu ELi hõlmav ühtlustamine 
aladel valitsevate tingimuste, biogeograafia, liigilise koosseisu, majandamise ja 
sotsiaal-majanduslike asjaolude tõttu üsna keerukas. 

 Tähtis on võtta arvesse kohalikke erinevusi struktuuris ja funktsioonides, et vältida 
olukorda, kus kõiki kohti võrreldakse kõrgeimate standarditega; geograafilise asukoha 
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või muude tegurite tõttu võivad mõne rohumaa struktuur ja funktsioonid juba olla 
soodsad, võttes arvesse kohalikku ökosüsteemi (O’Neill jt, 2013), kuigi need ei vasta 
kõrgeimatele standarditele.  

 Kasulik oleks arvesse võtta asjakohaseid parameetreid, mida on suhteliselt lihtne 
hinnata kohapeal või interneti kaudu (näiteks palja maapinna suurus, invasiivsed liigid 
või taimkate), kasutades standarditud hindamiskorda, mis põhineb fotodel või muudel 
kaugseiremeetoditel.  

 Transektide ja proovialade (relevé) asukohad tuleks märgistada kohapeal püsivalt, et 
tagada täielik korratavus. Põõsastiku katvust tuleks hinnata pigem satelliidi-, aero- või 
droonifotode alusel, mitte ainult vaatleja visuaalset hinnangut kasutades; see aitaks 
tegelikud muutused täpsemalt ja kiiremini kindlaks teha. 

 Elupaikade/biotoopide kaardistamisel võib homogeensete elupaigatüüpide 
polügoonide piiride kindlaksmääramiseks kasutada kaugseiremeetodeid 
(satelliidiandmed, aerofotod) (nt Stanová, Valachovič (toim), 2002). Sellist 
lähenemisviisi on juba kasutatud Slovakkias, Küprose põhjaosas, Rumeenias, 
Montenegros ja Ukrainas. 

 Veel üks võimalus Natura 2000 elupaikade kindlaksmääramiseks ja seireks on 
satelliidifotode dünaamiline segmenteerimine.  

 Sobiva meetodi riiklike soodsa staatuse võrdlusväärtuste määramiseks võib välja 
töötada biogeograafilisel tasandil. Järjepidevaid meetodeid/põhimõtteid järgides 
tuleks kehtestada asjakohased kriteeriumid. 

 Dokumendis „Elupaikade direktiivi artikli 17 kohane aruandlus. Selgitavad märkused ja 
suunised“ on öeldud, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata seirekavade meetodile, et 
parandada suundumusi käsitleva teabe kvaliteeti. 

3.4 Ohud ja survetegurid 

Elupaigatüüpi 6210 praegu mõjutavad suurimad ohud ja survetegurid on maa 
majandamisest loobumine ning ekstensiivse karjatamise ja niitmise lõpetamine. Paljudes 
elupaiga levila osades on probleemiks alakarjatamine. Samal ajal toimub mõnes kohas 
ülekarjatamine, mis mõjutab negatiivselt looduslikult madalat toitainetesisaldust, mis on 
selle elupaiga jaoks väga tähtis. 

Kindlakstehtud survetegurite/ohtude peamised tagajärjed ja mõju on elupaiga pindala 
vähenemine ning selle struktuuri ja funktsiooni muutumine, sealhulgas liigilise koosseisu 
muutumine ja tüüpiliste liikide kadumine. 

Elupaiga seisundi halvenemise või elupaiga kadumise olemasolevate ja võimalike põhjuste 
kõrvaldamiseks on vaja majandamismeetmeid. Kaitse kavandamisel on olulised 
teadmised ja meetodid, mida kasutatakse ohtude ja survetegurite kindlakstegemiseks ja 
kvantifitseerimiseks. 

 
3.4.1 Elupaika mõjutavad peamised ohud ja survetegurid  

Liikmesriikidel paluti teatada kokkulepitud hierarhilist loendit kasutades iga elupaigatüübi 
kohta 20 kõige olulisemat ohtu ja survetegurit elupaikade direktiivi artikli 17 kohase, 
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ajavahemikku 2007–2012 hõlmava aruandetsükli jooksul. Survetegurid on elupaika praegu 
mõjutavad tegevused ning ohud on tegevused, mis eeldatavalt mõjutavad elupaika 
lähitulevikus. 

Survetegurid ja ohud järjestati kolme klassi: tähtis, keskmise tähtsusega ja väikese 
tähtsusega. Elupaikade direktiivi artikli 17 kohasel aruandeperioodil 2007–2012 kindlaks 
tehtud peamised ohud ja survetegurid olid kõikides biogeograafilistes piirkondades 
sarnased ning langevad kokku nendega, mida on käesoleva tegevuskava koostamisel 
kindlaks teinud riikide eksperdid18.  

Kõikides biogeograafilistes piirkondades olid aastatel 2007–2012 elupaigatüüpi 6210 
mõjutavateks kõige olulisemateks surveteguriteks karjatamine, biotsönootiline 
evolutsioon / suktsessioon ja rohumaa niitmine. Paljudes riikides nimetati elupaigatüüpi 
mõjutavate oluliste ohtudena ka muutusi maaharimistavades ja väetamises. 
 

Alakarjatamine ja maa majandamisest loobumine  

Rohumaa pindala vähenemise kõige olulisem põhjus on rohumaa majandamise 
lõpetamine. Tundub, et suures osas elupaiga levilas väheneb pindala üha kiiremini 
karjatamise lõpetamise tõttu (nt enamikus lõunapoolses levikupiirkonnas, Itaalias, 
Hispaanias ja Prantsusmaal). Kuivadel karbonaatse mullaga rohumaadel karjatamine on 
tänapäeval sageli majanduslikult ebaotstarbekas ja seepärast sellest loobutakse. 
Karjakasvatajate rahalistel raskustel on pikaajaline mõju elupaigatüübi säilimisele. 

Alakarjatamine ja erakordsetel juhtudel maa majandamisest loobumine muudavad 
struktuuri, liigilist koosseisu ja asjaomase ökosüsteemi toimimist, mis omakorda mõjutab 
seotud liike, nagu selgrootud või sambla- ja samblikukooslused. 

Poollooduslikul rohumaal karjatamise või niitmise lõpetamise järel hakkab kiiresti 
kogunema kõdu, liikide arv väheneb ja rohi kasvab kõrgemaks. Kogunenud kõdu toimib ka 
väetisena, sest rohumaalt ei kõrvaldata biomassi ja mulla orgaanilise aine sisaldus 
suureneb. Konkurentsivõimelisemad kõrrelised, nagu jäneskastik (Calamagrostis 
epigeios), kõrge raikaerik (Arrhenatherum elatius) ja sulg-aruluste (Brachypodium 
pinnatum), võivad domineerima hakata ja teised liigid maha suruda. Liikide mitmekesisus 
väheneb kiiresti. Kaovad ka ühe- ja kaheaastased liigid, sest väikesed avatud maalapid 
taimkattes kaovad (Rūsiņa, 2017).  

Maa majandamisest loobumise lõpptulemuseks on võsastumine ja elupaiga kadumine, 
kuid elupaiga kvaliteet hakkab muutuma ammu enne seda. Väga kuivad karjamaad 
kasvavad kinni aeglasemalt, sest niiskustingimused ei ole põõsa- ja puuseemikutele 
sobivad. Suktsessioon muudab mitte ainult liigilist koosseisu, vaid ka üksikute liikide 
suhtelist arvukust ja taimkatte struktuuri. Muutuda võib taimkatte komponentide 
(kõrrelised, rohttaimed) suhteline osakaal, palja maapinna suurus ja rohu kõrgus, mis kõik 
mõjutavad selgrootuid. Struktuuri muutudes muutub ka mõne taimeliigi kasvuvorm, mis 
muudab need teatavate selgrootute jaoks vähem sobivateks peremeestaimedeks. 

                                                 
18 Selles, kuidas riigid ohtudest ja surveteguritest teatasid, esines siiski ebakõlasid, mis raskendab 
võrdlemist. Ohtudest ja surveteguritest teatamise juhised vaadati läbi ning standarditud „Survetegurite ja 
ohtude loetelu“ ajakohastati, et vältida võrdluste lihtsustamiseks järgmisel aruandeperioodil (2013–2018) 
ebakõlasid selles, kuidas riigid ohtudest ja surveteguritest teatavad. 
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Mõnes riigis, näiteks Ühendkuningriigis, märgiti, et suktsessioon metsamaaks mõjutab 
liblikaid (Fox jt, 2015). Elupaiga paljude eriliikide levik või populatsiooni suurus vähenevad. 
Ühendkuningriigis viimase kümne aasta jooksul karbonaatse mullaga rohumaadel 
rakendatud positiivsed kaitsemeetmed on stabiliseerinud või suurendanud mõne neil 
rohumaadel leiduva liigi arvukust, näiteks pisi-sinitiib (Cupido minimus), ere taevastiib 
(Lysandra bellargus), nõmme-tähniksinitiib (Maculinea arion), teelehe-mosaiikliblikas 
(Euphydryas aurinia) (neid liike leidub ka sinihelmikaniitudel (Molinia) – elupaigatüüp 
6410). 
 

Ülekarjatamine 

Ülekarjatamine avaldab sellele toitainevaegusega kohanenud elupaigatüübile negatiivset 
mõju. Kariloomade suur tihedus ja täiendav söötmine võivad muuta elupaigatüübi 6210 
niiduks. See toimub näiteks külade ümbruses ja teede läheduses asuvatel rohumaadel, sest 
loomi karjatatakse üldiselt neis piirkondades ega viida kaugemale, või kohtades, kus 
kariloomad jagatakse rühmadesse ja hoitakse neid tarastatud alal. 

Ülekarjatamise tõttu asenduvad tüüpilised liigid muude liikidega, mis taluvad 
intensiivsemat karjatamist ning on iseloomulikud niitudele, või lämmastikulembeste 
taksonitega. Kohtades, kus ülekarjatamine on liiga intensiivne, võivad tekkida mulla 
tihenemise, nitrifikatsiooni ja isegi mullapinna kadumise probleemid. 

Ülekarjatamine, mis toimub eelkõige suvel, tähendab ülemäärast rohusöömist, tallamist ja 
maa paljakstrampimist, mis põhjustab mulla erosiooni ning vähendab liigirikkust ja 
struktuurilist mitmekesisust, sest kõrged rohttaimed kaovad ja suureneb kariloomadele 
vähest huvi pakkuvate eri liiki põõsastaimede arv. 
 

Majandamistavade muutumine ja majandamise intensiivistamine 

Üsna väikestel muutustel majandamises, näiteks suuremal karjatamisel, võivad olla 
olulised tagajärjed tüüpiliste elukoosluste ja nendega seonduva fauna kaitsele. Näiteks 
võivad muutused taimestiku kõrguses või palja maapinna hulgas oluliselt mõjutada 
selgrootute populatsioone (nii liigilist koosseisu kui ka liikide arvukust). 

Rohumaa majandamise intensiivistamisega võivad kaasneda väetamine ja herbitsiidide 
kasutamine, mis vähendab nendel rohumaadel nii taime- kui ka loomaliikide rikkust. Mis 
puudutab mõju selle elupaigaga seonduvale faunale, siis majandamise intensiivistamine 
mõjutab eelkõige selgrootute liike. 

Paljud karjamaad on nüüd saastatud suuri ussirohu (parasiidivastaste ravimite) annuseid 
saanud loomade sõnnikuga. Ravimite püsivus ulatub paarist päevast mõne kuuni. Kui loomi 
ravitakse karjatamisperioodil, jõuavad toimeaine molekulid kiiresti looduskeskkonda ning 
võivad mõjutada roojatoiduliste putukate ja putuktoiduliste liikide (imetajate, lindude jne) 
populatsioone. Ohtu saab vähendada, kui valida ohutumad ja vähempüsivad toimeained 
ning vältida ravimist ajal, mil loomi karjatatakse tundlikel aladel (hoides ravitavaid 
kariloomi laudas või selleks ettenähtud niidul). 
 

Loomakasvatustavade muutumine 

Majandusliku kasumlikkuse säilitamiseks on hooajalises loomakasvatuses hakatud pidama 
rohkem suurkarju, keda veetakse suvekarjamaale veoautodega, samas kui väiksemad 
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karjad läksid suvekarjamaale jalgsi, süües tee peal rohtu tasandike ja orgude eri osades. 
Lisaks keskkonnamõjule avaldab see mõju ka elusloodusele, kuna karjad saabuvad suvel 
varem (mais/juunis) ja just kanaliste (tetrede, põldpüüde ja lumepüüde) pesitsusperioodil. 
Seetõttu on (nt Prantsusmaal) ökokarjamaade majandamiskavades ette nähtud nn 
augustipiirkonnad, et lükata edasi karja saabumine mõnele tundlikule alpikarjamaale. 

 

Lämmastiku sadestumine 

Mõnes riigis, näiteks Belgias, Tšehhi Vabariigis, Luksemburgis, Madalmaades ja 
Ühendkuningriigis, ohustavad elupaika lämmastiku sadestumine atmosfäärist ning sellest 
tulenevalt liigivaese taimestiku kujunemine ja muutused taimkatte struktuuris.  

Pinnase lämmastikusisalduse suurenemine kahjustab seda elupaigatüüpi, mis vajab 
toitainevaest pinnast. Mõned elupaigale iseloomulikud liigid kaovad, samal ajal kui 
lämmastikku tõhusalt kasutavad võõrliigid on soodsamas olukorras ja rohumaa struktuuris 
hakkavad domineerima kõrgekasvulised kõrrelised.  

Kriitilise koormuse ületamisel vähenevad liikide mitmekesisus ja ühtlus, iseloomulike 
liikide esinemissagedus ning harvaesinevate ja haruldaste taimede arv (van den Berg jt, 
2010). 
 

Ekspansiivsed ja invasiivsed liigid 

Ekspansiivsete taimeliikide sissetungimine ja levik on sageli poollooduslikke rohumaid 
mõjutavate muude survetegurite, nagu maa majandamisest loobumise või eutrofeerumise 
(st mulla rikastumine taimede toitainetega, mistõttu muld muutub viljakamaks ning 
taimkate tihedamaks ja kõrgemaks) tagajärg. Niipea kui need liigid hakkavad levima, 
muudavad nad oluliselt keskkonda ja liikidevahelise konkureerimise tingimusi 
rohumaaliikide jaoks.  

Invasiivsete liikide seemneid ja leviseid võivad levitada ka kariloomad teisele alale liikudes. 

Invasiivsete liikide levikut on nimetatud seda elupaika mõjutava ohuna mitmes riigis, 
näiteks Belgias, Taanis, Ungaris, Iirimaal, Leedus, Poolas ja Ühendkuningriigis. Igas riigis on 
kindlaks tehtud erinevad liigid, mis elupaigatüüpi 6210 ohustavad. Üldiselt on need taimed 
väga konkurentsivõimelised ja suruvad teised, kaitseväärtusega taimeliigid neilt 
rohumaadelt välja. 
 

Maakasutuse muutused ja elupaiga killustumine 

Maakasutuse muutused, näiteks maa kasutuselevõtt põllumaana, prügilana, kivi-, kipsi- või 
lubjakivikarjäärina ning taristu ehitus, võivad elupaiga pindala vähendada ja põhjustada 
killustumist.  

Elupaigatüübi pindala võib vähendada linnastumine linnastute lähipiirkondades, näiteks 
külade ja linnade ümbruses.  

Elupaigatüübi killustumist ja ühendatuse vähenemist peetakse ohuks eelkõige 
Ühendkuningriigis ja põhjapoolsetes riikides (nt Rootsi, Poola, Belgia, Taani), kuid üldiselt 
on rohumaade killustumist käsitlevaid uuringuid, meetodeid ja kogemusi vähe. 

Elupaiga killustumine vähendab rohumaa taimeliikide ühendatust (Soons jt, 2005). See 
võib mõjutada ka rohumaaga seotud selgrootute populatsioone, vähendades liigirikkust 
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(Parker ja McNally, 2002). Killustunud elupaikades väheneb populatsioonide geneetiline 
mitmekesisus, mis vähendab nende pikaajalise säilimise võimalusi. 

Arvatakse, et elupaiga killustumine mõjutab oluliselt populatsioonide dünaamikat, ning 
uuringud on näidanud, et mõne liigi/populatsiooni puhul tekib nn pudelikaela efekt ja 
elupaiga eraldatud maalappidel väljasuremisvõlg. Mahajäetud rohumaade 
taastamisjärgset taastumisprotsessi võib pidurdada ka kolonisatsiooni puudumine, kuna 
puuduvad tüüpilised liigid allesjäänud taimkattes ja seemned mulla seemnepangas või 
seemnevihmas.  

Elupaiga killustumine on oluline probleem ka paljude selgrootute jaoks, kes on vähem 
liikuvad ja vajavad oma elutsükli jaoks erinevaid elupaiga elemente või erinevaid elupaiku 
või sõltuvad metapopulatsiooni dünaamikast. Lisaks peavad paljud liigid liikuma 
kliimamuutuste tõttu uude sobivasse elupaika ja see võib osutuda maastiku üha suureneva 
killustatuse tõttu võimatuks. 

Tuleb täiendada teadmisi killustumisest ja sellest, kuidas see võib pika aja jooksul elupaiga 
kaitset mõjutada. 

Elupaiga levikualadel toimunud uute muutuste mõju hindamisel tuleks rohkem tähelepanu 
pöörata selle elupaigatüübi hävimisele või selle seisundi halvenemisele. 
 

Metsaistutus  

Mõnes riigis, näiteks Itaalias, Slovakkias ja Lätis, on selle elupaigatüübi endistele aladele 
istutatud mets. Metsastamiseks kasutati sageli võõrliike või liike, mis ei vastanud piirkonna 
võimalikule taimkattele (nt männid (Pinus sp.), küpressid (Cupressus sp.), nulud (Picea sp.)). 
Praegu seda tihti ei juhtu, kuid võib siiski majanduslikel põhjustel või jahipidamise 
eesmärgil ette tulla. Okaspuude istutamine võib muuta pinnase pH-taset ja seetõttu 
taimekoosluste koosseisu. Lisaks sellele kipub puude juurestik muutma pinnase struktuuri, 
purustades kriidikihi. Puude lehestiku tekitatud vari vähendab valguse juurdepääsu ja 
muudab mikrokliima niiskemaks, mis kahjustab rohumaaliikide säilimist. 

Elupaiga taastamine on vastuolus metsakaitsega 

Mõnes liikmesriigis on metsade laiendamise ja kaitsmise eesmärgil kehtestatud 
metsaseadus ja muud riiklikud kohustused ning kui suktsessioon on olnud kaugeleulatuv 
ja noor mets, näiteks männipuistud (Pinus sylvestris), on ala üle võtnud, võib see muuta 
elupaigatüübi 6210 taastamise keerukaks. Neis esimese põlvkonna metsades, eelkõige kui 
need koosnevad puudest, mis ei anna palju varju, leidub veel piisavalt tüüpilisi taimeliike 
või leviseid, mis võimaldab elupaigatüüpi 6210 suhteliselt lühikese aja jooksul lihtsalt 
taastada. Seetõttu tuleks tagada, et puuduvad praktilised või õiguslikud takistused 
taastamisele, näiteks kuiva rohumaa majandamisest loobumise tõttu toimunud 
suktsessiooni tulemusel kasvanud metsade kaitse või nende eest hüvitise maksmise 
eeskirjad. 
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Puhketegevus 

Kui puhketegevus muutub intensiivseks, võib see põhjustada mulla tihenemist ja erosiooni, 
mis omakorda kahjustab elupaigatüübiga seotud taime- ja loomaliike. Mõned ELi 
liikmesriigid on (artikli 17 kohases aruandes) nimetanud elupaigatüüpi mõjutavate 
keskmiste ja oluliste survetegurite ja ohtudena vabas õhus sportimist ja vaba aja 
veetmisega seotud tegevusi.  

Ülemäärane tallamine võib põhjustada invasiivsete ja ekstensiivsete taimeliikide 
sissetoomist, ruderaalsete taimede vohamist ja elurikkuse vähenemist. 
 

Taimede korjamine 

Kuigi taimede korjamine on tänapäeval muutumas haruldaseks, on käpalistel (korjatakse 
mitte ainult õisi, vaid ka sibulaid) ja mõnel selle elupaigatüübiga seotud taimeliigil väga 
ilusad õied ning teatavates kohtades võib taimede korjamine muutuda ohuks. See tegevus 
võib mõjutada mõne liigi populatsiooni elujõulisust, kui seemnevaru väheneb. 
 

3.4.2 Nende alade kindlaksmääramine, kus on vaja võtta kiiresti meetmeid oluliste 
surveteguritega võitlemiseks 

Mõnes riigis võib teatavad alad määrata kindlaks kui eriti tähtsad alad sellele 
elupaigatüübile avalduvate mõjudega võitlemisel. Selgelt võib välja tuua suured 
mahajäetud alad, kus on ilmseid märke võsa pealetungimisest, sest ekstensiivne 
karjatamine ei ole enam kasumlik. Samuti ei ole hüvitamise või taasloomise meetmed 
sageli pikemaajalise kontrolli all ja alustada tuleks pikaajalist majandamist. 

Tähtis on ka võtta meetmeid alade suhtes, mis võivad olla toitainetega rikastamise suhtes 
eriti tundlikud (nt Taanis), ning alade suhtes, kus elupaik on väga killustunud (nagu on 
märkinud Taani ja Rootsi). 

Mõned selle elupaigatüübi kvaliteetsed asukohad, mis ei kuulu Natura 2000 võrgustikku, 
väärivad erilist tähelepanu, nagu on märkinud Iirimaa (Martin jt, 2018). 

Euroopas tuleks erilist tähelepanu pöörata ka äärealadele (nt kontinentaalse piirkonna 
boreaalseks piirkonnaks ülemineku tsoon), kus see elupaigatüüp on vähem märgatav ning 
selle vastupanuvõime ja taastumispotentsiaal on väiksemad. 
 
3.4.3 Elupaika mõjutavate peamiste ohtude ja survetegurite määramise ja hindamise 
kord ja meetodid 

Üldjuhul puuduvad riikide tasandil standardmenetlused ja -meetodid elupaigatüüpi 6210 
mõjutavate peamiste ohtude ja survetegurite määramiseks ja hindamiseks. Tavaliselt 
määravad keskkonnaspetsialistid ohud ja survetegurid kindlaks kohapeal ja nende 
raskusastme hindamisel tuginetakse eksperditeadmistele.  

Mõned riigid töötavad praegu välja standardmeetodeid ühenduse tähtsusega elupaiku ja 
liike mõjutavate ohtude ja survetegurite hindamiseks. 

Ohtude ja survetegurite hindamise ja aruandlusega seoses tuleb lahendada mõned 
probleemid, mis on seotud ohtude ja survetegurite ebaühtlase leviku ja raskusastmega. 
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3.4.4 Järeldused ja soovitused 

 Peamised ohud ja survetegurid on ilmsed ja kõikides biogeograafilistes piirkondades 
ühised ning on seotud ebapiisava majandamisega. Nende hulka kuuluvad ühest küljest 
maa majandamisest loobumine ning karjatamise ja niitmise lõpetamine või 
vähendamine, mille tulemuseks on taimestiku suktsessioon ning põõsaste ja puude 
pealetungimine. Teisalt võib karjatamise intensiivistamine põhjustada eutrofeerumist, 
pinnase muutumist ning muutusi taimekooslustes ja seonduvas faunas. 

 Elupaiga killustumist (elupaiga ühendatuse vähenemist) ja selle mõju elupaiga 
kaitsestaatusele tuleks täiendavalt uurida. 

 Invasiivsete liikide levikut elupaigas tuleb täiendavalt uurida ja jälgida.  

 Üldjuhul puuduvad riikide tasandil standardmenetlused ja -meetodid elupaigatüüpi 
6210 mõjutavate peamiste ohtude ja survetegurite määramiseks ja hindamiseks ning 
sellised standardmeetodid tuleks välja töötada. 
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3.5 Kliimamuutuste mõju 

Puuduvad piisavad teadmised kliimamuutuste võimalikust mõjust sellele elupaigatüübile. 
Täiendavalt tuleks analüüsida haavatavust ja uurida kogemusi, mis on elupaigatüübile 
6210 avalduva kliimamuutuste mõju jälgimisel Euroopa tasandil saadud, et määrata 
kindlaks kliimamuutustega kohanemise meetmed. 
 
3.5.1 Tõendid kliimamuutuste mõjust elupaigatüübile 6210 

Kliimamuutuste mõju kohta elupaigatüübile 6210 ei ole palju tõendeid, sest seda ei ole 
üksikasjalikult hinnatud ja paistab, et enamikus riikides puuduvad sellist mõju käsitlevad 
konkreetsed uuringud. Tegelikult ei ole ükski liikmesriik elupaikade direktiivi artikli 17 
kohases aruandes (ajavahemiku 2007–2012 kohta) nimetanud kliimamuutusi 
elupaigatüüpi 6210 mõjutava olulise ohu või survetegurina. 

Hiljuti avaldatud Euroopa elupaikade punases nimistus (Janssen jt, 2016) on 
poollooduslikud kuivad rohumaad (6210) jagatud kahte rohumaade tüüpi (E1.2a, E1.1i). 
Ühel juhul sisaldab survetegurite ja ohtude konkreetne loetelu kliimamuutusi.  

Iirimaal on tõendeid sellest, et kliimategurid, mis on olulised I lisas nimetatud elupaiga 
levila kindlaksmääramisel, on viimase 12 aasta jooksul muutunud. Praegu uuritakse, kui 
palju on suvine sademete hulk viimase kümnendi jooksul suurenenud ja kuidas see 
mõjutab rohumaakooslusi. Leahy ja Kiely (2011) juhivad tähelepanu sagedamaks 
muutunud üleujutuste probleemile (osutatud väljaandes NPWS, 2013). Rohumaade 
seireuuringu (2015–2017) ajal märgiti ära üks ala, mille liigilist koosseisu on märjemad 
suved negatiivselt mõjutanud (Martin jt, 2018).  

Mõnes riigis (nt Itaalias) peetakse kliimamuutustega seotud nähtusi, nagu sagedasemad 
suvised põuaperioodid ja kasvav temperatuur, ohuks, mis võib elupaika mõjutada ning on 
tõenäoliselt põhjustanud mulla puhul täheldatud õhenemist ja erosiooni, mis võib 
märkimisväärselt muuta elupaiga struktuuri ja floristilist koosseisu kuivataluvate 
üheaastaste liikide kasuks. 

Prantsusmaal on täheldatud mõningast mõju, nagu lõunapoolse levikuga loomaliikide 
saabumine Normandia piirkonda (Eure’i ja Seine’i jõeorgu), kus elupaigatüübil 6210 on eriti 
tähtis osa nende liikide vastuvõtmisel ja levimisel. 

Ühendkuningriigis pikaajaliste katsetega kogutud tõendid aga näitavad, et elupaik on 
kliimamuutuste mõjule (suvised põuad ja soojemad talved) vastupidav (Grime jt, 2008).  

Kliimamuutused võivad ka soodustada keskkonnamuutuste suhtes vähem tundlike 
invasiivsete võõrliikide arengut.  

 
3.5.2 Elupaiga haavatavus kliimamuutuste suhtes ja kohanemisvõime 

Üksikutes uuringutes on üritatud modelleerida seda, kuidas teatavad rohumaatüübid 
reageerivad kliimamuutustele. Elupaigatüübid on keerukad dünaamilised üksused ja seega 
peaks nende tulevase leviku modelleerimine põhinema nende koostisosadel ja eelkõige 
iseloomulikel taimeliikidel (Bittner jt, 2011). Uute liikide saabumisel või liikide kadumisel 
muutuvad ka liikidevahelised suhted ja funktsioonid ning selle tulemusel võivad tekkida 
uued või muutunud elupaigatüübid, mis reageerivad kliimamõjuritele oodatust erinevalt. 
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ELi tasandil on tehtud mitu modelleerivat uuringut, mis näitavad, et tulevikus üleujutused 
sagenevad ja põuaperioodid pikenevad (ICCP, 2007). Simulatsioon, mis käsitleb mitme ELis 
kaitstud rohumaa-elupaigatüübi esinemist Euroopas kliimamuutuste tingimustes aastani 
2060, näitab, et kaitstud rohumaa-elupaikade üldine esinemine Euroopas väheneb (Bittner 
jt, 2011). Samas võivad mõnes piirkonnas muutuda ilmastikutingimused kliimamuutuste 
tõttu teatavate elupaigatüüpide jaoks soodsamaks. Näiteks võivad pikemad ja 
sagedasemad põuaperioodid suurendada kuivade rohumaade (elupaigatüübid 6120*, 
6210) pindala Põhja-Euroopas (Rusina, 2017). 

Eeldatavalt nihkub enamiku liikide levila kliimamuutuste tõttu kirdesse. Euroopa lindude 
levilad nihkuvad keskmiselt 550 km võrra ja vähenevad keskmiselt 20% (Huntley jt, 2008). 
Liike, mille leviku potentsiaal on lindude omast väiksem (näiteks taimed ja selgrootud), 
võivad kliimamuutused isegi rohkem mõjutada. Liikide levilate muutumisel muutuvad ka 
liikide elukooslused ja liikidevahelised suhted. Selle tõttu võivad tekkida liikidega 
küllastumata elukooslused, mida ohustavad invasiivsete liikide sissetung ja levik (Auniņš, 
2009).   

Buse jt (2015) väidavad, et liigkuivusega kohastunud rohumaad tunduvad olevat 
kliimamuutuste suhtes vähem haavatavad kui teised uuritud elupaigatüübid, samas kui 
kliimamuutused mõjutavad väga tõenäoliselt mesofiilseid mägirohumaid, eelkõige nende 
liigilist koosseisu ja liikide arvukust. 

Poolas prognoositakse suvise soojaperioodi pikenemist, mis võib elupaigatüübile 6210 
isegi kasuks tulla. Sellest hoolimata võib ränk suvine põud või pakase puudumine talvel 
mõjutada mõnda tüüpilist liiki, nagu karukell (Pulsatilla spp.), sest on olemas kindlad 
tõendid, et pakane on vajalik karukella (Pulsatilla) edukaks õitsemiseks ja seemnete 
tekkimiseks (Wójtowicz, 2004).  
 

 
     Slovakkia karukell (Pulsatilla slavica) (Milan Barlog) 
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Dostálek ja Frantík (2011) uurisid ilmastiku muutlikkuse mõju kuivade rohumaade 
taimekoosluste dünaamikale Tšehhi Vabariigis. Leiti, et liikide erinevad funktsionaalsed 
rühmad ja üksikud liigid ning ilmastiku muutlikkus on omavahel korrelatsioonis. Üheksa 
aastat kestnud uuringu käigus, mis viidi läbi viiel looduskaitsealal, täheldati, et kuiva 
rohumaa taimestik reageeris ilmastikutingimustele järgmiselt: i) märjemad tingimused, 
eelkõige talvel, mõjutasid mitmeaastaste kõrreliste domineerimist ja liigirikkust ning 
vähendasid lehekodarikuga taimede arvu; ii) aastast aastasse korduvad kõrgemad talvised 
temperatuurid vähendasid väikesekasvuliste graminoidide ja roomavate rohundite 
domineerimist; iii) kevadine põud kahjustas liikide üldist arvukust, eelkõige 
kaheiduleheliste liikide arvukust, ja liigirikkust. Need suhted võivad siiski väljenduda eri 
kohtades erinevalt ja mõnikord võib eri kohtade taimestik reageerida 
ilmastikutingimustele vastandlikult. 

Mõned käesoleva tegevuskava koostamises osalenud eksperdid on maininud, et liigirikkad 
rohumaad on muutlike ilmastikutingimustega hästi kohanenud. Kserotermilised (kuiva- ja 
soojalembesed) liigid on eelisseisundis kuivadel aastatel, kuid märjematel aastatel 
domineerivad mesofüütsed liigid. 

Mõne eksperdi väitel on elupaik ise põhjaveetasemest peaaegu sõltumatu ning enamik 
seal kasvavatest liikidest on kuivade ja poolkuivade tingimustega kohanenud. Seetõttu ei 
eeldata otsest ja märgatavat mõju. Majandamise võimaliku muutumise ja invasiivsete 
liikide võimaliku rolli tõttu ei tohiks tähelepanuta jätta kaudset mõju (mis suurendab 
haavatavust ja vähendab kohanemisvõimet); sellist mõju saab siiski analüüsida ainult 
kohalikes juhtumiuuringutes. 

Mõnel juhul võib võimalik mõju olla seotud kliimamuutuste mõjuga veele, kuna eristatava 
taimestiku ja rohumaa struktuuri säilimine sõltub veepuudusest kuivaperioodil. 
 
3.5.3 Järeldused ja soovitused 

 Kuna puuduvad teadmised ja tõendid selle kohta, milline on kliimamuutuste mõju 
sellele elupaigale, tundub asjakohane toetada uuringuid, mis täidavad selle lünga, et 
analüüsida elupaiga haavatavust kliimamuutuste suhtes ja teha kindlaks võimalikud 
kohanemismeetmed. Uuringud peaksid hõlmama ka tüüpilisi selgrootute liike ja 
metapopulatsioone moodustavaid liike, mis võivad olla haavatavad või tundlikud. 

 Kliimamuutuste võimalike tagajärgede vastu võitlemiseks võib kasutada sobivast 
ümbruskonnast saadud kohalikku iduplasmat (seemned, levised), et tugevdada 
olemasolevate elupaiga asukohtade struktuuri, tihedust ja floristilist koosseisu, kuid 
selle surveteguri põhjustega saab tegelikult võidelda ainult ulatuslikumas mastaabis. 

 Elupaiga killustumise vältimine ja ühendatuse tagamine muudab elupaigatüübi 6210 
kliimamuutustega paremini kohanevaks. 
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4. ELUPAIGA KAITSE- JA MAJANDAMISEESMÄRGID 
 
Neid rohumaid hooldatakse korrapärase majandamisega ekstensiivse karjatamise või 
niitmise näol. Kui rohumaa on tugevalt kahjustatud või kadunud, võib selle pindala, 
struktuuri ja funktsioonide taastamiseks olla vajalik võtta ka taastamismeetmeid. Samuti 
on tähtis jälgida elupaiga majandamise mõju.  

Soodsa kaitsestaatuse saavutamiseks ja elupaika mõjutavate peamiste ohtude 
kõrvaldamiseks vajalikud kaitse-eesmärgid ja prioriteedid (näiteks pindala, struktuuri ja 
funktsiooni parandamine, taastamisvajadused) võib kindlaks määrata biogeograafilisel 
tasandil. Seejärel tuleb need sõnastada riigi tasandil erieesmärkidena. 

Kaitse-eesmärgid tuleb kehtestada ka Natura 2000 aladel, et suurendada nende panust 
selle elupaigatüübi soodsa kaitsestaatuse saavutamisse.  

Meetmeid tuleb võtta ka väljaspool Natura 2000 alasid, et tagada elupaiga pikaajaline 
kaitse, ökoloogiline varieeruvus ja piisav ühendatus. 

 

4.1 Taust ja kontekst 

Elupaikade direktiivi kohaselt tuleb ühenduse tähtsusega elupaigatüüpide ja liikide soodsa 
kaitsestaatuse säilitamiseks ning taastamiseks kehtestada ja rakendada kaitsemeetmeid. 
Direktiivi kohaselt on loodusliku elupaiga kaitsestaatus „soodne“, kui  

 selle looduslik levila ja alad, mida see levila piires katab, on muutumatud või 
laienemas, 

 selle pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid on praegu 
ja tõenäoliselt ka lähitulevikus olemas ja  

 selle tüüpiliste liikide kaitsestaatus on soodne. 

Samuti tuleb direktiivi kohaselt luua erikaitsealade võrgustik Natura 2000, kus 
kehtestatakse ja rakendatakse aladel leiduvate elupaigatüüpide ja liikide kaitseks vajalikud 
meetmed ning kaitsekord, et vältida nende elupaikade seisundi halvenemist ja selliste 
liikide häirimist, mille kaitseks alad on määratud. Lisaks tuleb direktiivi kohaselt hinnata 
kavasid või projekte, et vältida negatiivset mõju alade terviklikkusele. 

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 näeb ette, et 2020. aastaks 
taastavad liikmesriigid vähemalt 15% nende territooriumil asuvatest kahjustatud 
ökosüsteemidest. Strateegia eesmärk on saavutada kahe loodusdirektiiviga kaitstud liikide 
ja elupaikade kaitsestaatuse märkimisväärne ja mõõdetav paranemine. Strateegias 
pööratakse ka erilist tähelepanu Natura 2000 alade tõhusa majandamise tagamisele, 
eelkõige alade majandamiskavade ja kaitsemeetmete rakendamisega, ning võimaluse 
korral liikide ja elupaikade kaitse ja majandamise nõuete integreerimisele peamistesse 
maa- ja veekasutust käsitlevatesse poliitikameetmetesse.  
 

4.2 Käesoleva tegevuskava üldine eesmärk 

Käesolevas kavas, mille üldine eesmärk on soodsa kaitsestaatuse saavutamine, 
soovitatakse kehtestada biogeograafilisel tasandil kõnealuse elupaigatüübi üldised kaitse- 
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ja majandamiseesmärgid, millele tuginedes sõnastatakse seejärel riikide tasandil 
konkreetsemad eesmärgid. Samuti soovitatakse tegevuskavas määrata kindlaks 
esmatähtsad alad nii Natura 2000 võrgustikus kui ka sellest väljaspool, et tagada elupaiga 
kaitse ning aidata saavutada kõrgemal tasandil (nt biogeograafilisel või riigi tasandil) 
seatud eesmärke. 

 

4.3 Eesmärkide kehtestamine biogeograafilisel ja riigi tasandil  

Biogeograafilisel ja riigi tasandil tuleb arvesse võtta elupaigatüübi kaitsestaatust ja selle 
määramise parameetreid (pindala, struktuur ja funktsioonid, tulevikuväljavaated) ning 
analüüsida ohte või ohtude kogumeid, mis võivad olla praeguse staatuse põhjuseks ja 
määravad ära suundumused. 

Kui kaitsestaatus on soodne, peaksid eesmärgid olema suunatud elupaiga soodsa 
kaitsestaatuse säilitamisele, säilitades elupaigale sobiva majandamissüsteemi ja vältides 
võimalikke ohte ja survetegureid, mis võivad staatust mõjutada. 

Kui kaitsestaatus on ebasoodne (puudulik – U1 või halb – U2), tuleks seda parandada. 
Ebasoodsa kaitsestaatuse korral võib sõltuvalt hinnatavate parameetrite staatusest 
vajalikuks osutuda 

- levila parandamine,  
- pindala parandamine, 
- struktuuri ja funktsioonide parandamine, 
- tulevikuväljavaadete parandamine. 

Levila ja pindala parandamiseks tuleb elupaik sobivatel aladel taastada, vältides samal ajal 
elupaiga kogupindala ja selle asukohtade arvu vähenemist riigis. Riikides tuleb 
biogeograafilisel tasandil kindlaks määrata elupaiga taastamiseks sobivad alad, et tagada 
elupaiga ja sellega seonduvate liikide pikaajaline kaitse, elupaiga ökoloogiline varieeruvus 
ja piisav ühendatus kogu loodusliku levila piires. 

Struktuuri ja funktsioonide parandamine. Elupaigatüübi struktuur ja funktsioonid on 
seotud selle liigilise koosseisu ja mitmekesisusega, elupaika toetavate ökoloogiliste 
funktsioonide ja protsessidega ning ökoloogilise ühendatusega. Struktuuri ja funktsioonide 
parandamine võib olla vajalik aladel, kus elupaik on kahjustatud. See hõlmab elupaiga 
taastamist ja edasise kahjustamise vältimist, kõrvaldades elupaigatüüpi mõjutavad 
peamised ohud ja survetegurid ning vähendades neid. Elupaiga struktuuri ja funktsioonide 
parandamiseks tuleb arvesse võtta ka elupaigale tüüpiliste taimekoosluste mitmekesisust 
ja levikut riigi tasandil. 

Tulevikuväljavaadete parandamiseks on tavaliselt vaja kõrvaldada elupaika mõjutavate 
peamiste ohtude ja survetegurite põhjused, et eri parameetrite suundumused saaksid 
paraneda. Mõned näited selle kohta on järgmised: atmosfäärist pärinevate toitainete 
sadestumise vähendamine, põõsastiku ja invasiivsete liikide pealetungi peatamine, 
elupaiga esinemise alade majandamisest loobumise vältimine ja sobiva majandamise 
tagamine jne. 
 
 

Üldeesmärgid 
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Kavas soovitatakse kehtestada biogeograafilisel ja riigi tasandil järgmised üldeesmärgid. 

 Levila ja pindala säilitamine ning vajaduse korral pindala taastamine ja 
suurendamine; nende rohumaade struktuuri ja funktsioonide säilitamine või 
parandamine (sõltuvalt nende parameetrite praegusest staatusest) ning soodsate 
tulevikuväljavaadete tagamine kogu levilas keskpika aja jooksul. 

 Elupaigatüübi ning sellele iseloomulike taimekoosluste ja selgrootute liikide (nagu 
tolmeldajad) ökoloogilise mitmekesisuse säilitamine kogu levilas. See võib hõlmata 
iga riigi jaoks konkreetsete eesmärkide seadmist, võttes arvesse mitmekesisust ja 
konkreetseid tunnuseid, mida on vaja kogu piirkonnas säilitada. 

 Ökoloogilise ühendatuse tagamine elupaiga kogu levilas. Oluline on tagada selliste 
alade vaheline ühendatus, kus see elupaik esineb, sest nendel aladel on tähtis roll 
mõne liigi (nagu liblikad ja muud tolmeldajad) populatsioonide ühendamisel teiste 
looma- ja taimeliikidega. Sihttaimestikuga nn astmelaudade loomine, et parandada 
maastiku ühendatust, mis on vajalik taimede ja loomade metapopulatsioonide 
toimimiseks. 

 Elupaiga kaitsmist ja majandamist käsitlevate teadmiste ja kogemuste jagamine ja 
ühtlustamine samas biogeograafilises piirkonnas asuvate riikide vahel.  

 Kõikide samas biogeograafilises piirkonnas asuvate riikide toetuskavades sarnaste 
lähenemisviiside kasutamine (nt seoses toetuste/stiimulite liikidega jne). 

 

 
4.3.1 Kaitse-eesmärkide sihttasemed ja kvantitatiivsed väärtused 

Mõnes riigis on kehtestatud kaitsestaatuse parandamiseks konkreetsed eesmärgid, 
näiteks kui suur elupaiga ala tuleb taastada. Mujal on kehtestatud ainult üldisemad 
eesmärgid. Järgnevalt esitatakse mõned näited. Kaitse-eesmärkide kvantitatiivsed 
väärtused saab kehtestada täpsemalt, kui on teada elupaigatüübi soodsa kaitsestaatuse 
võrdlusväärtus(ed). 

Näited elupaigatüübi 6210 kuivade rohumaade kaitse-eesmärkidest mõnes liikmesriigis 

- Belgia (Flandria): suurendada ala 7,8 hektarini, mille tulemusel suureneb olemasolev 
ala 875%. Üks ühenduse tähtsusega ala, kus esineb elupaigatüüp 6210, on liigitatud 
esmatähtsaks alaks. 

- Läti: maastiku ühendatuse ja iseloomulike ökoloogiliste protsesside tagamine 
(taimkatte struktuuri mitmekesisus ja toitainete ringlus). Sobivate elupaikade 
taastamine, et suurendada tüüpiliste, haruldaste ja haavatavate liikide ja nende 
populatsioonide esinemiskohtade arvu ning parandada nende kaitsestaatust. 
Samblike, sammalde, selgrootute ning kõrgemate taimeliikide ja -koosluste 
mitmekesisuse taastamine ja säilitamine (Rūsiņa, 2017). 

- Luksemburg: elupaiga pindala laiendamine, arendades laiendamiseks sobivaid alasid, 
elupaiga intensiivselt kasutatavate alade taastamine ning mahajäetud ja kahjustatud 
alade taastamine. Elupaiga taastamise sihttasemeks on kehtestatud vähemalt 
350 hektarit (lisaks elupaiga alade taastamine kaevanduspiirkonnas, mida sihttase ei 
hõlma, sest nende suurust ei ole võimalik kindlaks määrata) (Naumann jt, 2013). 
Poollooduslike kuivade rohumaade ökoloogilise võrgustiku loomine ja karbonaatse 
mullaga rohumaade vahelise geenivahetuse tagamine.  
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4.4 Kaitsestaatuse eesmärkide kehtestamine kaitseala tasandil 

Nagu eespool märgitud, on selle elupaigatüübi kaitsmiseks ja säilitamiseks määratud 4437 
Natura 2000 ala. Paljud neist aladest on määratud erikaitsealadeks ning nende jaoks on 
kehtestatud kaitse-eesmärgid ja -meetmed.  

Natura 2000 alade puhul tuleb kehtestada kaitsealapõhised kaitse-eesmärgid, et 
kehtestada kaitsemeetmed, mis on vajalikud nende elupaigatüüpide ja liikide kaitsmiseks, 
mille tõttu ala määrati Natura 2000 alaks19. 

Kaitsealapõhistes kaitse-eesmärkides tuleks kindlaks määrata tingimused, mis tuleb 
asjaomastel aladel esineva elupaigatüübi puhul saavutada, et nende alade panus soodsa 
kaitsestaatuse saavutamisse riigi, biogeograafilisel või Euroopa tasandil oleks 
maksimaalne. 

Kaitse-eesmärkide kehtestamiseks tuleb hinnata iga kaitseala suhtelist tähtsust selle 
elupaigatüübi kaitse seisukohast ja iga kaitseala tegelikku potentsiaali elupaiga kaitsmisel 
ning selleks tuleb uurida järgmisi aspekte: 

- iga ala tähtsus biogeograafiliste ja riigi tasandi eesmärkide saavutamisel; 
- elupaiga praegune seisund igal alal ja selle taastumise või taastamise võimalus; 
- ajalooline majandamine, mis on elupaiga säilitanud, või muutused ja tegurid, mis 

võisid põhjustada elupaiga seisundi halvenemise, ning nende võimalik pikaajaline 
mõju. 

Kui analüüs on valmis, võiks läbi vaadata kaitse-eesmärgid, mis on juba kehtestatud neile 
Natura 2000 aladele, kus see elupaik esineb, et vajaduse korral nende sõnastust 
kohandada või täiustada. Lisaks sellele tuleks kehtestada vastavad eesmärgid neile aladele, 
kus kaitse-eesmärke ei ole veel kehtestatud, võttes arvesse nende suhtelist tähtsust, 
tingimusi ja potentsiaali elupaigatüübi jaoks. 
 
Kaitsealapõhiste kaitse-eesmärkide kehtestamisel tuleks arvesse võtta ka järgmisi 
asjaolusid:  

- elupaiga ökoloogilised vajadused igal konkreetsel kaitsealal; 
- kaitsealal esinevad ohud ja survetegurid, mis võivad elupaika mõjutada; 
- tingimused ümbritsevatel aladel, mis võivad mõjutada sellel kaitsealal oleva 

elupaiga staatust. 
 
Järgnevalt on esitatud näide üsna üksikasjalikest kaitse-eesmärkidest, mis on kehtestatud 
seoses selle elupaigatüübiga konkreetsel erikaitsealal Iirimaal (tabel 6). 

 
  

                                                 
19 Komisjoni teadaanne kaitse-eesmärkide kehtestamise kohta Natura 2000 aladel, 2012, kättesaadav 
aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EN.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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Tabel 7. Elupaigatüübi 6210 kaitse-eesmärgid Iirimaa erikaitsealal 
 

 

  

Kaitse-eesmärgid: Clara raba erikaitseala [000572]  

6210 Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja 
põõsastikud karbonaatsel mullal (* olulised käpaliste kasvukohad) 

Taastada Clara raba erikaitsealal elupaiga „Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud 
kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal (* olulised käpaliste kasvukohad)“ soodne 
kaitsestaatus, mida kirjeldatakse järgnevalt loetletud omaduste ja eesmärkidena: 

Tunnus Mõõtühik Eesmärk Märkused 
Elupaiga pindala  Hektar  Pindala on stabiilne või 

suurenev, seda mõjutavad 
looduslikud protsessid.  

Festuco-Brometalia kooslustega poollooduslikud 
kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel 
mullal esinevad sageli tihedas seoses muude 
rohumaa-elupaikadega. Dwyer jt tegid kindlaks 
kaks väikest selle I lisas nimetatud elupaiga 
esinemise ala (kokku 1,3 ha) (2007). NB! 
Erikaitsealal võib esineda muid alasid.  

Elupaiga levik  Esinemine  Vähenemist ei esine, seda 
mõjutavad looduslikud 
protsessid. Vt teadaolevat 
levikut kaardil 3.  

Elupaik on kaardistatud väikeste lapikestena 
kahes asukohas Clara rabast põhjapool asuva 
oosi harjal. NB! Erikaitsealal võib esineda muid 
alasid.  

Taimkatte 
koosseis: 
tüüpilised liigid  

Arv esinduslikul arvul 
seirekohtades  

Esineb vähemalt seitse 
indikaatorliiki, sealhulgas 
kaks „hea kvaliteediga“ liiki  

Iirimaa poollooduslike rohumaade uuringus 
kindlaks tehtud positiivsete indikaatorliikide 
loetelu, sh hea kvaliteediga liigid (O’Neill jt, 
2013). Lisateabe saamiseks tuleks tutvuda selle 
dokumendiga.  

Taimkatte 
koosseis: 
negatiivsed 
indikaatorliigid  

Protsent esinduslikul 
arvul seirekohtades  

Negatiivsed indikaatorliigid 
üheskoos ei moodusta 
rohkem kui 20% 
taimkattest ja üksikud 
liigid rohkem kui 10% 
taimkattest  

Negatiivsete indikaatorliikide loetelu, mille on 
kindlaks teinud O’Neill jt (2013)  

Taimkatte 
koosseis: 
võõrliigid  

Protsent esinduslikul 
arvul seirekohtades  

Võõrliigid ei moodusta 
rohkem kui 1%  

Tunnus ja eesmärk põhinevad uuringul O’Neill jt 
(2013)  

Taimkatte 
koosseis: 
puittaimeliigid ja 
sõnajalad  

Protsent esinduslikul 
arvul seirekohtades  

Puittaimeliigid (v.a 
teatavad loetletud liigid) ja 
sõnajalad (kilpjalg 
(Pteridium aquilinum)) ei 
moodusta rohkem kui 5% 
taimkattest  

Puittaimed, mis moodustavad rohkem kui 5% 
taimkattest, on harilik kadakas (Juniperus 
communis) ja näärelehine kibuvits (Rosa 
spinosissima). Tunnus ja eesmärk põhinevad 
uuringul O’Neill jt (2013). Dwyer jt (2007) 
märgivad, et sellel kaitsealal tungivad peale 
võserik ja sõnajalad (Pteridium aquilinum).  

Taimkatte 
struktuur: 
laialehised 
rohttaimed: rohu 
osakaal  

Protsent esinduslikul 
arvul seirekohtades  

Laialehised rohttaimed 
moodustavad taimkattest 
40–90%  

Tunnus ja eesmärk põhinevad uuringul O’Neill jt 
(2013)  

Taimkatte 
struktuur: rohu 
kõrgus  

Protsent esinduslikul 
arvul seirekohtades  

Vähemalt 5% rohust on 5–
40 cm kõrgune  

Tunnus ja eesmärk põhinevad uuringul O’Neill jt 
(2013)  

Taimkatte 
struktuur: kõdu  

Protsent esinduslikul 
arvul seirekohtades  

Kõdu katab mitte rohkem 
kui 25%  

Tunnus ja eesmärk põhinevad uuringul O’Neill jt 
(2013)  

Füüsiline 
struktuur: paljas 
pinnas  

Protsent esinduslikul 
arvul seirekohtades  

Mitte rohkem kui 10% 
paljast pinnast  

Tunnus ja eesmärk põhinevad uuringul O’Neill jt 
(2013)  

Füüsiline 
struktuur: 
häirimine  

Ruutmeetrid  

 

Intensiivse karjatamise ja 
muu häirimise märgid 
vähem kui 20 m2 suurusel 
alal   

Tunnus ja eesmärk põhinevad uuringul O’Neill jt 
(2013)  
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Sõltuvalt sellest, kui suur osa sellest elupaigast kuulub Natura 2000 võrgustikku, võib 
vajalikuks osutuda meetmete võtmine väljaspool kaitstud alasid, et tagada elupaiga 
pikaajaline kaitse, selle ökoloogiline varieeruvus ja piisav ühendatus looduslikus levilas 
ning samuti elupaigaga seonduvate liikide kaitse.  

Tabelis 4 (lk 33–34) on esitatud selle elupaigatüübi pindala osakaal Natura 2000 aladel 
riikide ja biogeograafiliste piirkondade kaupa (artikli 17 kohase andmestu alusel). Riigi ja 
biogeograafilisel tasandil tuleks teha üksikasjalikum analüüs, et määrata kindlaks kõige 
sobivamad alad kaitsestaatuse parandamiseks või elupaiga taastamiseks.  
 

4.4 Konkreetse ala eesmärkide ja majandamisviiside kindlaksmääramine 

 
Sõltuvalt rohumaa seisundist võib vajalikuks osutuda selle hooldus, taastamine või 
taasloomine (vt mõistete kohta allpool). 
 
Joonis 16. Majandamisviisid poollooduslike rohumaade kaitsmiseks (Rusina (toim), 2017) 

 
 

Poollooduslike rohumaade hooldus hõlmab poollooduslikule rohumaale iseloomuliku 
liigilise koosseisu ja struktuuri ning selle soodsas seisundis hoidmiseks vajalike 
ökoloogiliste tingimuste ja protsesside kaitsmist ja säilitamist. Tavaliselt tuleb selleks 

Soodsas seisundis 
poollooduslikud rohumaad 
Taimestiku struktuur, 
taimekooslus ja ökoloogilised 
protsessid on elupaigatüübile 
iseloomulikud 

 

H
O

O
LD

U
S 

  
Hooldus (majandamine kitsas tähenduses) – 
poolloodusliku rohumaa keskkonnatingimuste, 
taimestiku struktuuri ja poollooduslikule 
rohumaale iseloomuliku liigilise koosseisu 
säilitamine (karjatamine, heinategu, kraavide 
hooldus, muud tööd) 

M
A

JA
N

D
A

M
IN

E 
(l

a
ia

s 
tä

h
e

n
d

u
se

s)
 

     

Puudulikus või halvas 
seisundis poollooduslikud 
rohumaad Taimestiku 
struktuur kaldub tüüpilisest 
kõrvale ja vajalikud 
ökoloogilised protsessid on 
häiritud või muutunud; 
võsastunud; vale 
majandamisviis (multšimine, 
ülekarjatamine, kündmine, 
külvamine); kuivendatud 
(kuivendustorud või -kraavid) 

 

 

TA
A

ST
A

M
IN

E
 

  
Poollooduslikule rohumaale iseloomulike 
keskkonnatingimuste taastamine (taassoostamine 
või kuivendamine, viljakuse vähendamine, 
toitainete eemaldamine, nõuetekohase 
majandamisega alustamine)  
Poolloodusliku rohumaa taimestiku struktuuri ja 
liigilise koosseisu taastamine (puude ja põõsaste 
eemaldamine, looduslike liikide seemnete täiendav 
külvamine, liikide leviku hõlbustamise meetmed, 
ekspansiivsete liikide tõrje) 

     

EI OLE poollooduslik 
rohumaa 
Intensiivpõllumajandusmaa 
(põllumaa, kuivendatud 
rohumaa). Mets: pika aja 
jooksul majandatud mets või 
istandus. Muu maa: 
kuivendatud raba, karjäär, 
endine ehitusplats, 
rekultiveeritud prügila jne 

 

LO
O

M
IN

E 

 
Poollooduslikule rohumaale iseloomulike 
keskkonnatingimuste loomine (sobivate 
niiskustingimuste loomine, mulla viljakuse 
kohandamine)  
Poollooduslikule rohumaale iseloomuliku 
taimestiku struktuuri ja liigilise koosseisu loomine 
(sihtliikide seemnesegude külvamine, istutamine, 
sobiva majandamisega alustamine) 
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rakendada korduvaid meetmeid (karjatamine, niitmine jne), sageli igal aastal. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata ka tüüpiliste selgrootute koosluste majandamise vajadusele. 
Üha rohkem on näiteid, kus majandatavad kuivad rohumaad on tüüpiliste taimeliikide ja 
taimkatte seisukohast heas olukorras, kuid seal praktiliselt puuduvad tüüpilised selgrootud 
liigid, näiteks liblikad. Putukate arvu suurt vähenemist I lisa kohastes elupaikades on 
täheldatud vähemalt mõnes Saksamaa piirkonnas hästi kaitstud aladel (Hallmann jt, 2017), 
kuid ka teistes riikides, näiteks Madalmaades (Hallmann jt, 2018), ning arvatakse, et see 
on probleemiks kogu Euroopas, kui mitte kogu maailmas. Selle peamiseks põhjuseks 
peetavate oluliste tegurite hulka kuuluvad pestitsiidide kasutamine, sealhulgas seemnete 
puhtimine, üksluised ja ülemäära suured alad, kus majandamine toimub samaaegselt 
(näiteks niidetakse kaitsealal kogu elupaik ühe-kahe päeva jooksul), ning killustumine. 
Seetõttu tuleb tõhusalt majandada ka fauna osa. 

Taastamine hõlmab rohumaa seisundi parandamist, kui on säilinud mõned rohumaa-
elupaigatüübi tunnused või protsessid. Näiteks võsastunud rohumaa taastamine, kui 
elupaika toetavad ökoloogilised tingimused ja protsessid (nt mulla koosseis või keemilised 
omadused) on säilinud. Ökoloogiline taastamine hõlmab tavaliselt ühekordseid meetmeid, 
nagu puude ja põõsaste lõikamine või juurte freesimine. See võib hõlmata ka 
intensiivsemat karjatamist ja niitmist teatava aja jooksul, kuni võsa järelkasv on kontrolli 
alla saadud, ning ulatuslikumat ja korrapärasemat hoolduskarjatamist või -niitmist (Rusina, 
2017). 

Poolloodusliku rohumaa taasloomine hõlmab elupaigale vajalike keskkonnatingimuste 
loomist ja elupaigale iseloomulike liikide sissetoomist kohtades, kus elupaik on kadunud. 
Elupaiga taasloomine võib olla asjakohasem riikides, kus elupaiga pindala on praegu 
väiksem kui ala, mis võib tagada selle liikidele ja elukooslustele soodsa kaitsestaatuse, ning 
kus olemasolev ala väheneb maa majandamisest loobumise või majandamise 
intensiivistamise tõttu või muudel põhjustel, mis viisid elupaiga kadumiseni. Taasloomine 
võib vähemalt osaliselt korvata elupaiga hävimise või selle pindala vähenemise tagajärjed.  

Juhtpõhimõtteks on, et looduslikke ökosüsteeme on alati parem kaitsta ja säilitada, 
kõrvaldades võimaluse korral kahjuliku mõju ja tugevad survetegurid, sest kahjustunud 
ökosüsteemide taastamisega kaasnevad alati ebaõnnestumise oht ja suured kulud. Paljud 
loodusväärtused võivad olla pöördumatult kahjustatud ning looduslike ökosüsteemide 
taastamiseks vajalikud vahendid ja investeeringud on kaugelt suuremad kui need, mis on 
vajalikud nende süsteemide säilitamiseks. Kahjustuse raskusastme suurenedes kulud 
kasvavad. Seega on looduslike ökosüsteemide nõuetekohane kaitsmine ja hooldamine 
alati esmatähtis ning taastamist või majandamist tuleb kasutada ainult juba kahjustunud 
ökosüsteemide taastamiseks. Killustunud maastikul, kus rekolonisatsioon on mõne liigi 
jaoks raskem või isegi võimatu, jäävad taasloodud elupaigad sageli isegi pika aja jooksul 
liigivaesemaks. 

Üldiselt on endise „ideaalse“ olukorra (elupaiga pindala, liigilise koosseisu ja funktsioonide 
poolest) taastamine võimalik ainult siis, kui tingimused alal ja selle ümbruses ei ole 
pöördumatult või oluliselt halvenenud, mis muudaks elupaiga ja selle vajalike protsesside 
taastamise võimatuks (Rusina, 2017, või Priede ja Rūsiņa, 2017). Mõnikord on võimalik 
parandada ainult staatust.  

Poolloodusliku rohumaa-elupaiga ökoloogiline taastamine või loomine on aegavõttev 
protsess. Taastamine annab tulemusi kiiresti (nt kahe aasta jooksul) ainult siis, kui enamik 
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iseloomulikest liikidest on säilinud ja kõik nõutavad ökoloogilised protsessid toimuvad. 
Enamasti kestab taastamisprotsess siiski vähemalt 5–10 aastat (Rusina, 2017) ja 
selgrootute liikide populatsioonide täielik taastumine võib võtta aastakümneid.  

Pärast seda, kui taastamismeetmetega on saavutatud oodatud tulemused, on rohumaa 
heas seisundis hoidmiseks vaja rakendada hooldusmeetmeid. Taastamis- ja 
hooldusmeetmed ei ole alati rangelt lahutatud, vaid neid võidakse rakendada samal ajal. 
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5. KAITSE- JA TAASTAMISMEETMED 
 

Selle elupaigatüübi hea seisundi säilitamine sõltub ekstensiivsest karjatamisest või 
niitmisest, olenevalt kohalikest tingimustest ja ajaloolistest majandamistavadest. Samuti 
võib vajalik olla võsa ja invasiivsete liikide tõrjumine. 

Sõltuvalt ala kaitse-eesmärkidest võib olla vaja kohandada majandamist konkreetsete 
liikide vajadustele.  

 

5.1 Peamised majandamistavad elupaiga hea seisundi säilitamiseks 

See elupaigatüüp ei ole üldiselt lõppkooslus ja sõltub peaaegu kogu selle levilas 
ekstensiivsetest majandamistavadest. Selle kaitsmise peamised biootilised tegurid on 
tihedalt seotud võimalusega piirata sekundaarset suktsessiooni. Üldjuhul tagavad selle 
looduslikud rohusööjad ja eelkõige kariloomade (lammaste, kitsede, veiste, hobuste, 
eeslite) karjatamine. Niitmine võib olla sobiv vahend elupaiga kõige parasniiskema (st 
mõõduka veevarustusega) osa kaitsmiseks. 

See, kas karbonaatse mullaga kvaliteetse rohumaa korrapäraseks majandamiseks sobib 
kõige paremini karjatamine või niitmine, võib sõltuda konkreetse ala tingimustest ja 
ajaloolisest majandamisest ning sellest, milline elupaiga alltüüp seal esineb. Kuigi enamik 
uuringuid soovitab karbonaatse mullaga rohumaade jaoks kõige sobivama 
majandamisviisina karjatamist, leidsid Fischer ja Wipf (2002), et kõrgemal asuvas 
subalpiinses piirkonnas tuli karbonaatse mullaga rohumaadele, mida on traditsiooniliselt 
niidetud, kasuks pigem niitmine kui karjatamine. Karjatatavate ja niidetavate rohumaade 
liigiline koosseis on erinev, mis on kooskõlas erinevate taimeühikute ja alltüüpidega. 
Elupaigatüübi 6210 elurikkuse täielikuks säilitamiseks võib vaja olla mõlemat 
majandamisviisi kombineerida, kohandades neid piirkonnale. 

Sobiva majandamiskorra määramisel on väga tähtsateks muutujateks elukoosluse ajalugu 
ja olemus (Grime jt, 2000, Britton jt, 2001). Katses, mis käsitles mitme majandamiskorra 
(karjatamine, niitmine ja mittesekkumine) mõju Madalmaade kriitkivist aluskivimil asuvate 
rohumaade elurikkusele, selgus, et karjatamise puhul oli elurikkuse tase kõrgeim ja 
mittesekkumise puhul madalaim (During ja Willems, 1984). Lisaks osutus karjatamine 
suurenenud lämmastikutaseme mõju tasakaalustamisel tõhusamaks kui niitmine (Butaye 
jt, 2005).  

Kui rohumaad ei ole varem niidetud, tuleb hinnata karjatamiselt niitmisele ülemineku 
võimalikku mõju rohumaakoosluse kaitsele. See võib olla eriti tähtis selgrootute puhul. 
Rohumaal elavad tegelikult need selgrootute liigid, kelle elutsükkel sobib ammu 
väljakujunenud majandamiskorraga. Sarnaselt võib traditsiooniliselt niitmiselt 
karjatamisele üleminek muuta taimestiku liigilist koosseisu (Rodwell, 1992). Sellise 
muudatuse tõttu võivad väheneda või kaduda varakult õitsevad liigid, mille populatsiooni 
säilimine sõltub seemnete valmimisest. Looduskaitse-eesmärkide saavutamiseks tuleks 
kahtluse korral olla ettevaatlik ja vältida ammu väljakujunenud majandamisviisi muutmist 
(Crofts ja Jefferson, 1999).  
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Esmatähtis elupaik käpalistega (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Karjatamine  

Kuivad karbonaatse mullaga rohumaad kipuvad olema väheproduktiivsed süsteemid, kus 
kasvab vähe kergesti seeditavaid rohttaimi, ning tavaliselt hooldatakse neid pigem 
karjatamise kui niitmisega. Karjatamisel on peamine roll liigirikkuse säilitamisel, sest see 
piirab konkureerivate liikide domineerimist. See on ka eelistatud võimalus selgrootute 
majandamisel. Karjatamine kõrvaldab taimse materjali järkjärgulisemalt kui niitmine, välja 
arvatud väga suure loomkoormuse puhul. See võib anda liikuvamatele selgrootutele 
võimaluse liikuda rohumaal teise piirkonda (Crofts ja Jefferson, 1999).  

Erinevate karjatamisrežiimide pikaajaline mõju, eelkõige selgrootute kooslustele, ei ole 
siiski hästi teada. Uuringud, mis käsitlevad karjatamise mõju karbonaatse mullaga 
rohumaadele Bourgogne’is, näitavad, et hoolimata floristilise mitmekesisuse 
suurenemisest võib mõju selgrootutele olla sõltuvalt karjatamistavast nii positiivne kui ka 
negatiivne (Croquet ja Agou, 2006). Karjatamata alad on samuti tähtsad, kuna mikrofauna 
leiab seal varju või talvitub (Pearson jt, 2006).  

Karjatamisel on ka muid eeliseid. Mõõdukas tallamine võib olla kasulik: raskete loomade, 
näiteks veiste sõrad lõhuvad kõdukihti ning tallavad ja purustavad karedaid taimi. Lisaks 
tekitavad loomade sõrad teataval hulgal paljast maapinda. See on tähtis paljude 
selgrootute elutsükli jaoks ning ka nende taimede jaoks, mis vajavad idanemiseks ja 
kasvamiseks paljast maapinda (Calaciura ja Spinelli, 2008). 

Karjatamisrežiim 

Rohumaal kasutatav karjatamisrežiim mõjutab oluliselt rohumaa bioloogilisi omadusi ja 
paljudel juhtudel põhimõtteliselt määrab need kindlaks. Loomade tüüp, loomkoormus ja 
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karjatamise aeg on kõik tähtsad tegurid, mida tuleb arvesse võtta (pange tähele, et 
loomade tüüp hõlmab liiki, tõugu, vanust, sugu ja kogemust).  

Elupaiga kaitsmiseks sobiva karjatamisrežiimi saab kehtestada paljude eri parameetrite 
alusel:  

- kariloomade tüüp (veised, lambad, ponid jne) ning loomkoormus; 
- karjatamisperioodid (karjatamishooaeg) ja karjatamise kestus;  
- karjatamissüsteem (karjatamise järjekord ja tavad); 
- loomade sulgemine karjatarasse väljaspool elupaika (kui see on üldse vajalik).  

See, kuidas need parameetrid koos toimivad ja rohumaad mõjutavad, on sageli keerukas 
ning seetõttu on tulemuse täpne prognoosimine raskem. See tähendab siiski ka, et sageli 
on võimalik soovitud tulemus saavutada mitut eri režiimi kasutades.  

Kariloomad 

Rohumaade hooldamiseks kasutatakse Euroopas erinevaid kariloomi, sealhulgas veiseid, 
lambaid, kitsi, eesleid ja hobuseid. Kui loomkoormus on väike, tekivad kõikide kariloomade 
puhul ebaühtlase struktuuriga segarohumaad. Sõltuvalt kariloomadest võib taimkatte 
struktuur ja ulatus olla erinev: erinevad loomad võivad luua eri liiki mikroelupaiku (Crofts 
ja Jefferson, 1999).  

Tõhusust mõjutab palju see, kuidas madalat loomkoormust mõõdetakse. Pidevalt liikuva 
karja puhul on kohalik loomkoormus kõrge, kuid laiaulatuslik loomkoormus võib olla 
madal. Tarastatud alal madala üldise loomkoormusega karjatamise korral söövad loomad 
rohtu väga valikuliselt ja lõpptulemus võib olla väga erinev, sest kari ei ole kunagi sunnitud 
sööma taimi, mis loomadele vähem maitsevad. Eelistada tuleks karjatamissüsteeme, mis 
suudavad süsteemist toitained välja võtta. 

Kõik loomad söövad rohtu valikuliselt. Eelistatud taimed süüakse ära esimesena, samas kui 
vähem maitsvad taimed jäetakse viimaseks või ei sööda neid üldse. Sellel, milliseid 
taimeliike kariloomad valivad ja millised nad teisi taimi eelistades kõrvale jätavad, võib olla 
tähtis osa liigirikkuse säilitamisel ning rohumaa struktuuri ja floristilise koosseisu 
määramisel. 
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Lammaste karjatamine (C. Olmeda) 

Veised on lammastest väga erinevad, sest nad eelistavad süüa kõrgemat rohtu ja ei saa olla 
nii valivad. Veis keerab keele ümber taime ja rebib taime ära, jättes maha söömata 
rohututid ja lühikese rohuga alad, samal ajal kui lammas on veisest valivam sööja ja sööb 
mööda rohumaad liikudes ära taimede ülemise osa, jättes maha ühtlasema struktuuriga 
taimkatte (McDonald, 2007a). Veised kitkuvad taimi ning jätavad maha lagedad maalapid 
ja erineva kõrgusega taimed. Sellised „avatud“ struktuurid toetavad paljusid seemnete abil 
paljunevaid taimeliike, nagu nurmenukk (Primula veris). Lambad on n-ö muruniidukid, 
soodustades võsude ajamist ja taimestiku ühtlast kasvu ning risoomiga liike. Need kaks 
mehhanismi on vastassuunalised ja see mõjutab taimestikku (ja seega selgrootute 
kooslusi, mida see taimestik toetab). 

Kitsed võivad süüa rohtu ja põõsaste lehti. Hobused saavad süüa rohtu maale palju lähemal 
kui veised ja lambad ning peavad seedefüsioloogia erinevuse tõttu sööma palju kauem 
(Rook jt, 2004). Eeslid sarnanevad ponidele selles, et nad söövad valikuliselt. Küülikud 
kõrget rohtu ei söö ja on väga valivad ning mõõduka loomkoormuse korral on tulemuseks 
ebaühtlane mosaiik väikestest aladest, kus rohi on erineva kõrguseni ära näkitsetud. 
Kehasuurus on samuti oluline: väiksemad loomad valivad kvaliteetsema toidu, sest nad 
vajavad oma kehasuuruse kohta rohkem energiat (Rook jt, 2004).  

Suure karjatamiskoormuse korral on kariloomade liik siiski vähetähtis; aladel, kus karjatati 
palju hobuseid ja veiseid, tuvastati kahjustused taimede liigirikkuse üldise vähenemise näol 
(Crofts ja Jefferson, 1999).  

Tallamise mõju on samuti liigiti erinev. Hinnanguliselt avaldavad lambad rohumaale 
füüsilist survet 0,8–0,95 kg/cm² ja veised 1,2–1,6 kg/cm² (Spedding, 1971).  

Eelistada tuleks alal traditsiooniliselt kasutatud kariloomi ning muutused võivad avaldada 
negatiivset mõju. Paljud iseloomulikud taimeliigid on kohanenud konkreetsete loomade 
karjatamisega ning kalduvad teist tüüpi loomade kasutamisel kaduma, sest nad on 
teistsuguse karjatamise suhtes haavatavad (Pearson jt, 2006). Eri geograafilistes 
piirkondades valitsevad tingimused määravad ka selle, millist tüüpi kariloomi on kõige 
parem kasutada. Näiteks Lõuna-Euroopa väga kuivad karjamaad on lammaste 



 

66 

karjatamiseks sobivamad kui veiste karjatamiseks, sest lambad taluvad äärmuslikke 
tingimusi paremini.  

Aeg-ajalt võib siiski olla kasulik kasutada segakarjatamist, sest selle tulemusel võivad 
tekkida erinevad rohumaastruktuurid sõltuvalt sellest, milliseid taimi eri loomad 
eelistavad; erinevate kariloomade toidueelistused tõenäoliselt ei kattu. Režiimist 
tulenevalt võib olla vaja neid eraldi karjatada: näiteks võib kõrge rohuga rohumaadel 
hooaja lõpus esmalt kasutada veiseid ja seejärel lambaid või ponisid, kui rohi on piisavalt 
madal, et need kariloomad saaksid sööda tõhusamalt kätte. Tuleb kindlaks määrata 
erinevad karjatatavad loomad ja hinnata neid eraldi, et teha ainult kõige sobivamaid 
kohandusi (Crofts ja Jefferson, 1999).  

Rohumaadel, kus ei ole mõnda aega loomi karjatatud, võib kasvama hakanud võsa ja 
põõsaste kõrvaldamiseks kasutada kitsi. Kitsede koplis karjatamine võib olla tõhus meetod 
võsastunud kuivade rohumaade taastamiseks. Seda kinnitas uuring, mis käsitles kitsede 
karjatamist koplis seitsme aasta jooksul ja suhteliselt suure karjatamiskoormusega (0,6–
0,8 loomühikut hektari kohta aastas) ning selle mõju elupaiga struktuurile ja liigirikkusele 
kuuel võsastunud kuival rohumaal Saale jõeorus Kesk-Saksamaal. Võsastumise 
vähenemine ja sihtliikide arvu suurenemine on korrelatsioonis nende väga väärtuslike 
kuiva rohumaa elupaigatüüpide paranenud kaitsestaatusega (Elias jt, 2018). 
 

 
Kitsede karjatamine Devínska Kobyla erikaitsealal (Viera Šefferová) 

 
Karjatamiskoormus. Loomkoormus 

Karjatamiskoormuse abil mõõdetakse taimede hulka, mida kindel arv teatavat liiki ja 
teatava suurusega kariloomi rohumaal karjatamise ajal eeldatavalt ära sööb. Kui 
karjatamiskoormusel lastakse rohumaa taluvusvõime ületada, muutuvad selle tulemusel 
tavaliselt rohumaa ökoloogiline olemus ja tootlikkus ning see on samaväärne 
ülekarjatamisega. Karjatamisrežiimi tulemus sõltub kariloomade arvust ja nende alal 
viibimise ajast. 
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Karjatamiskoormust peetakse optimaalseks, kui see soodustab ja toetab 
taimestikumosaiigi tekkimist – alles jäävad ebaühtlase kõrgusega taimed ja tekib 
rohupuhmastega nurm. See on võimalik ainult siis, kui kariloomadel lastakse rohumaal 
valikuliselt süüa. Ainult ekstensiivne karjatamine võimaldab süüa taimi valikuliselt. 
Intensiivse karjatamise tulemusel tekib aga ühtlase kõrgusega rohumaa, kus erinevatel 
taime- ja loomaliikidel on vähem võimalusi ellu jääda. 

Karjatamiskoormuse hindamiseks tuleks viia läbi karjamaa taimede uuring. Sisuliselt on 
hoolduskarjatamise eesmärk tagada, et igal aastal kasvanud taimed kõrvaldatakse enne 
järgmise kasvuhooaja algust. Aastas tekkiv taimne biomass määrab karjatamiskoormuse 
ülempiiri, mida konkreetne rohumaa talub. Kaitse-eesmärgid näevad üldiselt ette, et 
loomkoormus peab olema rohumaa taluvusvõimest madalam. See võimaldab 
märkimisväärsel osal rohumaa iga-aastasest järelkasvust pääseda kariloomade poolt 
ärasöömisest ja jõuda teistesse toiduahelatesse (nt selgrootud rohusööjad või lagundajate 
kooslused) või suurendab elupaiga struktuurilist mitmekesisust. See tähendab, et kaitse-
eesmärkide saavutamiseks tuleb loomkoormust vähendada tunduvalt allapoole rohumaa 
teoreetilist taluvusvõimet, et piisav hulk taimestikust jääks kasvuhooajal söömata (Crofts 
ja Jefferson, 1999).  

Sageli ei ole optimaalset suktsessioonietappi ja seega tegelikku loomkoormust siiski 
võimalik kindlaks määrata. Väikestel elupaigaüksustel võib olla eriti raske tagada 
tasakaalus intensiivsusega karjatamine, mis väldiks nii võsa pealetungimist kui ka 
ülekarjatamist. Pole kindel, kas sellisest majandamisviisist üksi piisab edasise võsastumise 
ärahoidmiseks.  
 
Karjatamise ajastus ja kestus  

Karjatamise ajastus on tähtis. Kevadine karjatamine mõjutab taimede kasvu kõige 
otsesemalt, kuna see toimub ajal, mil tekib kõige rohkem lehti. Selleks et taimed saaksid 
kasvada ja õitseda, ei tohiks kevadine karjatamine olla liiga intensiivne. Vastasel juhul võib 
see taimekoosluse koosseisu kahjustada. Sügisene karjatamine võib ka vähendada 
toitainete hulka, mida taimed saavad üle talve säilitada, vähendades nende elujõudu 
järgmisel hooajal.  

Karjatamise kestuse puhul eeldatakse, et kariloomade arvu ja karjatamise kestuse vahel on 
pöörvõrdeline seos. Lühikesed intensiivse karjatamise perioodid võivad sobida olukorras, 
kus rohumaal kasvavad probleemsed umbrohuliigid. Rohumaal lühiajalisel intensiivsel 
karjatamisel võib aga üldiselt olla katastroofiline mõju mõnedele selgrootute liikidele, kes 
sõltuvad rohumaa struktuuri püsivusest kogu nende elutsükli jooksul. Kõige väiksem on 
kahju talvel, kui enamik maapealseid putukaid on oma elutsükli puhkefaasis. Samal 
tasemel aastase karjatamiskoormuse saab siiski saavutada madalama loomkoormusega, 
kuid ainult siis, kui seda tehakse pikema aja jooksul; sellega saavutatakse rohumaa 
soovitud struktuur, kuid selgrootutele jäetakse rohkem aega mujale liikumiseks (Crofts ja 
Jefferson, 1999).  
 
Karjatamissüsteem 

Karjatamissüsteem on kariloomade rutiinne organiseeritud järjestus karjamaal liikumisel. 
Lihtsustatult saab eri karjatamissüsteemid jagada sisuliselt kaheks põhistrateegiaks: 
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vabakarjatamine ja roteeruv karjatamine, mida võib ka kombineerida (Calaciura ja Spinelli, 
2008). 

Vabakarjatamisega on tegemist siis, kui kindlaksmääratud arv loomi jäetakse karjamaale 
pikaks ajaks, mõnikord terveks aastaks. Madala loomkoormuse juures võimaldab 
vabakarjatamine rohumaa neil osadel, kus rohi on söömata, areneda fenoloogiliselt, 
pakkudes seega loomaliikidele rohkem ökoloogilisi nišše (õied, seemned, püstine ja 
mahalangenud kõdumaterjal) (Crofts ja Jefferson, 1999). Loomkoormust madalal hoides 
tõrjutakse invasiivseid taimeliike, toetades samal ajal kõrrelistest sõltuvaid selgrootuid 
loomi (RSPB, 2004b). Loomkoormust saab vastavalt vajadusele kohandada, vähendades 
seda tavaliselt vastavalt hooaja edenemisele ja rohumaa tootlikkuse vähenemisele. Kui 
karjatamine või tallamine ohustab eriti väärtuslikke taimeliike, tuleb luua spetsiaalsed alad 
nende liikide kaitsmiseks karjatamiskoormuse eest (Colas ja Hébert, 2000). Käpalised 
üldiselt tallamist ei talu. Kui värskelt kasvanud lehekodarik saab kahjustada, siis see enam 
tagasi ei kasva. Väga väikese loomkoormusega karjatamissüsteemide puhul võivad mõned 
käpaliste liigid siiski ellu jääda ja nende populatsioon võib kasvada märkimisväärseks. Neile 
ei sobi ka varajane niitmine, sest käpalised õitsevad juunis ja juulis (Rusina, 2017). 
Rohumaade koosseisu ja kvaliteeti on võimalik parandada, kasutades tarandikke, et 
soodustada elupaigale iseloomulike haruldaste ja ohustatud taimede taastumist.  

Roteeruva karjatamisega on tegemist siis, kui karjamaa jaotatakse osadeks (karjamaadeks, 
kopliteks või ribadeks) või kari on karjuse aktiivse kontrolli all ja aetakse sobiva 
ajavahemiku järel uuele karjamaale. Loomad aetakse korrapäraste lühikeste ajavahemike 
järel uuele alale ning nad liiguvad üle kogu karjamaa struktureeritud järjekorras. Nad 
pöörduvad esimesele alale tagasi siis, kui rohumaa tootlikkus on täielikult taastunud, kuid 
õitsemine ei ole veel alanud (Brockman, 1988).  

Roteeruvat karjatamist võib kasutada kaitse eesmärgil majandamise sihtide saavutamiseks 
eelkõige siis, kui madala rohuga rohumaid on vaja neist sõltuvate rohkem 
spetsialiseerunud elukoosluste säilitamiseks ning kui rohumaa on hajutatud mitmele 
eraldipaiknevale alale. Selline lähenemisviis sobib sageli kõige paremini aladele, kus on 
vajalik talvine karjatamine, sest eesmärk on lihtsalt lasta loomadel võimalikult palju 
eelmisel hooajal kasvanud taimestikust ära süüa. Kui see on tehtud, on rohumaa valmis 
uue hooaja alguseks (Crofts ja Jefferson, 1999).  

Tarastamine sobib kariloomade liikumise piiramiseks ja mitme tsooni loomiseks, kus loomi 
järjestikku karjatatakse.  
 
Rändkarjatamine ja lühiajaline rändkarjatamine. Selliste rohumaade peamiseks 
hooldusmeetodiks on kariloomade liikumine pika ja keskmise vahemaa taha (kasutades 
loomade rohkem kui 100 km kaugusele ajamiseks rändkarjatamist ja lühemate vahemaade 
puhul lühiajalist rändkarjatamist), eelkõige siis, kui kasutatakse traditsioonilisi karjateid 
(tratturi Itaalias, draillies Lõuna-Prantsusmaal või vías pecuarias Hispaanias) ja säilitatakse 
sellega seotud ökoloogilised teadmised (Otero-Rozas jt, 2013). Rändkarjatamine ja 
lühiajaline rändkarjatamine aitavad levitada seemneid ja on eriti olulised seemnete 
kaugele levimiseks (Manzano ja Malo, 2006). Selline seemnete levitamine ja sellega seotud 
geenivahetus on esmatähtsad rohumaade ettevalmistamisel kliimamuutusteks. Mõnes 
EAFRD programmis on ette nähtud konkreetsed meetmed selliste traditsiooniliste tavade 
ja nendega seonduvate elupaikade säilitamiseks. 
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5.1.2 Niitmine 

Niitmine sobib siis, kui seda on traditsiooniliselt kasutatud rohumaade majandamiseks või 
kui karjatamine (mida tuleks küll eelistada) ei ole otstarbekas. Samamoodi kui karjatamine 
ei lase korrapärane niitmine tugevatel konkurentsivõimelistel kõrrelistel ja rohttaimedel 
domineerida ning põõsastel-puudel kasvada, säilitades rohumaakoosluse seni, kuni 
niitmist harrastatakse. Samas ei loo niitmine sama elupaigatingimuste mosaiiki nagu 
karjatamine, eelkõige siis, kui kasutatakse ülepinnalist niitmist (Crofts ja Jefferson, 1999).  

Vähese intensiivsusega karjatamist peetakse sageli heaks majandamismeetodiks (isegi 
paremaks kui niitmist), sest eeldatavalt tekib kariloomade erinevate söömiseelistuste, 
tallamise ja roojamisharjumuste tulemusel väike ebaühtlus, mis võimaldab 
kooseksisteerida rohkematel liikidel, kui seda võimaldab ülepinnaline niitmine. Turtureanu 
jt (2014) leidsid seevastu, et muidu sarnaste tingimuste juures oli taimede liigirikkus 
niidetud kuivadel rohumaadel palju suurem kui neil, mida kasutati karjatamiseks (+25,8 
liiki = 51% 10 m2 suurusel alal), ja selline erinevus esines kõikide kontrollitud eri suurusega 
alade puhul (1 cm2 kuni 100 m2) (Dengler jt, 2014 alusel). Valim hõlmas erinevaid 
majandamiskordasid ja fütotsönoloogilisse klassi Festuco-Brometea kuuluvaid taimeliike 
Transilvaania lavamaal Rumeenias. 

Majandamismeetodeid, mille puhul kasutatakse niitmist, eristatakse järgmiste tegurite 
alusel: aeg, sagedus, ulatus ja meetodid. 
 
Niitmise aeg 

Niitude looduskaitse eesmärgil majandamine hõlmab tavaliselt ühte hilist niidukorda. 
Niitmise aeg võib sõltuvalt asukohast ja eluslooduse huvidest olla väga erinev (Crofts ja 
Jefferson, 1999).  

Hiline niitmine võib olla kasulik, et kaitsta loomaliike (eelkõige linde ja putukaid), kes 
vajavad toitumiseks ja varju leidmiseks väga struktureeritud taimestikku, ning et hilise 
õitsemisega taimede seemned valmida saaksid. Lisaks on hiline niitmine (augusti lõpus-
septembris), mida tehakse aeg-ajalt (nt iga viie aasta tagant), praktiline aladel, mis 
toetavad hilise õitsemisega liike (Crofts ja Jefferson, 1999). 

Varajane niitmine võib olla kasulik siis, kui niitmiseta hakkaks rikkalik taimestik kõdunema, 
ning et aeglustada võõrliikide sissetungi. Siiski on teada, et pidev varajane heinaniitmine 
vähendab niitude liigirikkust (Smith, 1994). Niita ei tohiks enne, kui pesitsevate lindude 
pojad on välja hautud või seemnete abil paljunevate „soovitavate“ iseloomulike 
taimeliikide populatsioonide seemned on valminud.  

Niitmise sagedus 

Mesobromion-liitkonna kooslustega rohumaid niidetakse nende madala tootlikkuse tõttu 
üldiselt üks kord aastas – mõnikord isegi üle aasta – (Pearson jt, 2006), kuid parasniiskemad 
ja tootlikumad rohumaad taluvad kahte niitmist (Rodwell jt, 2007). Aastas rohkem kui üks 
kord niitmine võib olla vajalik, et jäljendada varasemat karjatamisel põhinevat 
majandamisviisi, kui karjatamine ei ole enam võimalik.  

Üldjuhul ei tohiks siiski niita rohkem kui üks kord või kõige enam kaks korda, sest 
sagedasem niitmine vähendab paljude looma- ja taimeliikide arenemise võimalusi (Essl, 
2005).  
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Niitmise ulatus 

Soovitatakse mitte niita kogu rohumaa ala korraga, vaid hajutada niitmise aeg, et vältida 
mikrofauna kahjustamist. Roomajad, putukad ja ämblikud liiguvad väga aeglaselt või ei 
liigu üldse ja seetõttu on tähtis jätta alles niitmata alasid, kus nad saavad varjuda. 
Hajutatud niidupäevad pikendavad ka taimede tolmeldamisfaasi ning nektari ja õietolmu 
kättesaadavust. Seetõttu on mõistlik jätta väike osa (umbes 5–10%) kogupindalast 
niitmata ja niita see järgmisel suvel. Seda tuleks teha roteerides, igal aastal erinevas kohas, 
nii et igale niitmata maalapile naastakse 4–6 aasta järel (Pearson jt, 2006). Lisaks on 
siirdekooslused ja ökotonid erakordselt liigirikkad ja vajalikud paljude selgrootute jaoks, 
näiteks talveuneks või ressursside kasutamiseks sügisel ja talvel. Seepärast ei tohiks neid 
tundlikke alasid igal aastal niita ja neid ei tohiks mitte kunagi samal aastal ülepinnaliselt 
niita. Neid ökotone ei tohiks ka muuta põllumajandusteedeks (mis on sageli isoleeritud) 
ning need ei tohiks muutuda liikide jaoks takistuseks (nt metsaserval asuvad teed). 

Niitmismeetodid 

Võimaluse korral on parem kasutada vikatniidukeid. Rootorniiduki kasutamine surmab 
rohkem loomi, kellel ei ole kuhugi põgeneda. Rootorniiduki kasutamisel tuleb tavalist 
niidukõrgust (8–10 cm) muuta ja niita seest väljapoole, et loomadel oleks lihtsam niidult 
põgeneda (Pearson jt, 2006). 

Vältida tuleks väga madalalt niitmist, sest siis tekib ülemäärase „pügamise“ oht, mille 
tulemusel jäävad rohumaale paljad maalapid. Need soodustavad soovimatute liikide 
sissetungi. Samas võib mõningane häirimine olla seemnete idanemiseks vajalik ja tulla 
kasuks selgrootutele. Soovitatav on vältida heinapresside kasutamist, sest need 
kahjustavad tugevalt loomastikku (mesilaste suremus vähemalt 30–60%). Üldiselt tuleks 
niidetud hein minema viia, et vältida rohumaa rikastamist toitainetega. 

 

5.1.3 Eluslooduse majandamine 

Tähtis on meeles pidada, et ala ajalooline majandamine on kujundanud seal leiduvad 
taksonid ning kui majandamisviis on teada, tuleks seda jätkata. Paljud liigid on piirkonna 
traditsiooniliste karjatamis- või niitmistavadega kohanenud. Paljud neist liikidest 
kasutavad ka ala servi või kohti, kus üks taimestikutüüp läheb üle teiseks, ning nende 
kohtade majandamise nõuded võivad olla erinevad. 

Alati ei ole soovitav kohandada majandamist konkreetse liigi vajadustele, sest see võib 
mõjutada elupaiga teisi huvipakkuvaid tunnuseid. Üldjuhul soovitatakse kasutada 
majandamisviise, millest on kasu alal leiduvatele erinevatele liigirühmadele. 

Rohumaa kaitse prioriteetide määramisel liikide kaitse seisukohast tuleks tähelepanu 
pöörata kohalike ja riiklike haruldaste liikide esinemisele. 
 
Selgrootud – elupaiga struktuur ja majandamisnõuded 

Sõltuvalt rohumaa tüübist ja taimestiku liigilisest koosseisust võib kuivadel karbonaatse 
mullaga rohumaadel esineda ainulaadne selgrootute kooslus (putukad, ämblikud, teod). 
Need rohumaad on olulised nektari ja õietolmu allikad paljudele putukatele. 
Õitsemisperioodil leidub rohumaal väga mitmesuguseid liblikaid ja muid õielembeseid 
putukaid – mardikalised (mardikad), kiletiivalised (metsmesilased, herilased jne) ja 
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kahetiivalised (nt sirelased). Samuti võib seal olla palju tirtslaste ja ritsiklaste (sihktiivaliste) 
liike. Need sihktiivalised vajavad hüppamiseks ja soojavajaduse rahuldamiseks madalat 
taimestikku või lagedat maad. See sõltub täielikult liigist ja näiteks heinaritsika (Decticus 
verucivorus) puhul ka eluetapist. 

Selles elupaigas leidub ka rikkalikult mullaelustikku – väikseid lülijalgseid, ümarusse, 
putukavastseid, vihmausse. Karjatatavatel rohumaadel võib olla palju erinevaid 
selgrootuid saprofaage ehk kõdutoidulisi (putukad, lestad, ümarussid), kes sõltuvad 
loomade väljaheidetest. Kuivadel karjamaadel elavate putukate jaoks on olulised 
kariloomade tallatud alad ja lagedad liivased maalapid. 

Kohalikud selgrootute populatsioonid on kohandanud oma elustrateegia traditsioonilistele 
majandamistavadele. Kui ala on pikka aega kasutatud karjatamiseks või seda on niidetud 
ning majandamismuster on teada, tuleks sellist majandamist jätkata, et tagada sellega 
kohanenud selgrootute elustrateegia säilimine. Erinevate karjatamisviiside tulemusel 
tekivad eri tüüpi rohumaad alates väga madala rohuga rohumaadest kuni kõrge rohu ja 
põõsastega rohumaadeni. Kaitse seisukohast oluliste liikide jaoks on väärtuslikud kõik 
rohumaatüübid ning mõne tähtsa liigi jaoks on tegelikult vaja, et alal esineks rohkem kui 
ühte tüüpi rohumaid või isegi konkreetne mikroelupaikade mosaiik (Alexander, 2003).  

Väga madala rohuga rohumaad soosivad avamaaliike, sealhulgas röövputukaid ja 
lehesööjaid, ning kui madala rohuga rohumaid hooldavad suured rohusööjad, siis 
sõnnikufaunat (Alexander, 2003). Kariloomade tallatud palja maapinnaga alad ja liivased 
maalapid on olulised kuivadel karjamaadel elavate putukate, eelkõige mesilaste ja 
herilaste jaoks. 

Ülemäärane ja halvasti ajastatud karjatamine võib siiski pinnast niivõrd palju häirida, et see 
vähendab maapinnal elavate mardikate ja maatigude mitmekesisust (Rusina (toim), 2017). 
Ülekarjatamine võib selgrootu fauna täielikult hävitada. 

Kõrgema rohuga õitsevad rohumaad, mida hooldatakse perioodilise karjatamisega, 
vähendades seejärel karjatamiskoormust, soosivad taimesööjaid, kes seonduvad õite, 
viljade ja pungadega (Alexander, 2003). Tihedama ja karedama rohuga rohumaad, kus on 
vähe õisi, kuid hulgaliselt kõdu, soosivad lagundajate liike ning pakuvad varju puhkamiseks 
ja talvitumiseks (Alexander, 2003). Rohupuhmastega kaetud rohumaa osad on olulised 
ämblike jaoks. 

Paljud putukaliigid vajavad mitte ainult ühte, vaid paljusid eri komponente ning sageli peab 
ala olema keerukas maastik ja täiendavad komponendid asuma lühikese lennutee kaugusel 
(Alexander, 2003; Ssymank, 1991 sirelaste kohta). Paljud liigid sõltuvad puude ja põõsaste 
ning võsa ja metsamaa olemasolust elupaigas või selle läheduses.  

Liblikad elavad tavaliselt kohalike populatsioonide võrgustikus ning mõned täiskasvanud 
isendid liiguvad ühest populatsioonist teise, moodustades metapopulatsioone. 
Majandamise eesmärk peaks olema populatsioonide võrgustiku säilitamine kogu 
maastikul, võttes arvesse, et mitte kõik alad ei tarvitse olla igal ajal sobivad (kuigi mõned 
põhialad on) (van Swaay jt, 2012). Intensiivne ja ühtlane majandamine võib 
liblikapopulatsioone rängalt kahjustada ja need võivad isegi hävida (van Swaay jt, 2012; 
Westrich, 2018).  

Ühest või mõnest lilleliigist sõltuvaid mesilasi võib tugevalt mõjutada ressursside kadumine 
õitsemise tippajal karjatamise või niitmise tõttu, seega on mõistlik kasutada roteeruvat 
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majandamist. Kui kogu ala süüakse tühjaks või niidetakse mõne päeva või nädala jooksul, 
alandab see õielembeste putukatega seoses oluliselt ala kaitsestaatust. 

Karjatamiskoormuse ajalisel ja geograafilisel varieerimisel on hoopis teistsugune mõju, kui 
on iga kord sama protseduuri kasutamisel. Selline varieerimine võimaldab selgrootute 
populatsioonidel toime tulla ressursside kohatise kadumisega, mis muul juhul oleks nende 
aastase elutsükli jaoks saatuslik.  

Selgrootute puhul on tähtis, et majandamise roteerimine või varieerimine ei puudutaks 
suuremat ala kui umbes 100 m, mis vastab enamiku väiksemate erakmesilaste 
maksimaalsele korjealale (Zurbuchen jt, 2010a, b). 

 

Putukatel ei ole pikki puhkeaegu ja seetõttu vajavad nad elupaiga püsimist ühest 
põlvkonnast teise (erinevalt taimedest, mille seemned võivad püsida seemnepangas 
elujõulised palju aastaid). Seetõttu on majandamise jätkuvus selgrootute jaoks esmatähtis. 
Samal ajal on aastast pikema ajavahemiku järel roteerimine selgrootute populatsioonidele 
kasulik, sest nii ei hävitata iga-aastase niitmisega seemnepeades talvituvaid liike, ning 
samuti saavad sellest kasu mesilased, kes seonduvad pärast varajast heinaniitmist 
õitsevate taimedega. 
 
Elupaiga majandamise soovitused seoses selgrootutega (van Swaay jt, 2012, Alexander 
2003) 

 Luua karjatamise ja perioodilise võsalõikusega lõunapoolsetele nõlvadele paljaid 
maalappe ja liivaseid laike.  

 Säilitada kevadel õitsevad põõsad, nagu laukapuu (Prunus spinosa), ja hilissuvel 
õitsevate taimede alad (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae jne). 

 Säilitada elupaikade mosaiigid, kasutades karjusega karjatamist või perioodilist 
karjatamist, millele järgnevad perioodid, mil karjatatakse vähe või ei karjatata üldse, 
et hoida alles kõrge rohu laigud ja põõsad.   

 Taastada sobivad elupaigalapid, et luua koridorid ja astmelauad metapopulatsioone 
moodustavate liikuvate selgrootute põhipopulatsioonidele. 

 Kui elupaika niidetakse, tuleks Natura 2000 aladel niidupäevi võimalikult palju 
varieerida ning mitte niita kõiki alasid lühikese aja jooksul. Ideaaljuhul tuleks niita 
väikeses mahus, jäljendades enne mehhaniseerimist kasutatud traditsioonilist 
majandamisviisi. Servadele ja ökotonidele tuleks pöörata erilist tähelepanu ja neid ei 
tohiks kunagi täielikult maha niita. 
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Kuivade karbonaatse mullaga rohumaade majandamine metsmesilaste kaitsmiseks  

 Erakmesilased vajavad spetsialiseeritud korjeks erinevaid taimi ja elupaik, kus nad 
pesitsevad, peab asuma lähedal. Näiteks liivamesilane (Andrena fulvago) vajab hilise 
õitsemisega korvõielisi ja hõreda taimestikuga maapinda, kuhu uuristada oma pesa. 

 Kimalased vajavad maastikku, kus kasvavad pika ajavahemiku jooksul õitsevad 
taimed (eri liigid eelistavad erinevaid õietüüpe), pesitsusalasid (kas maapinnal olev 
kõdu või enamasti pisiimetajate vanad maa-alused urud), paaritumisalasid ja 
talvitumisalasid (tavaliselt maa all). 

 Kui kasutatakse niitmist, siis niidetud rohi tavaliselt eemaldatakse. Samas on väike 
rühm mesilasi, näiteks müürimesilased (Osmia bicolor ja Osmia aurlenta), kes teevad 
pesa mahajäetud teokarpidesse. Riisumisega võidakse need teokarbid eemaldada, 
kõrvaldades tegelikult ühe elupaiga komponendi, mis on esmatähtis elutsükli 
edukaks läbimiseks. Lihtne lahendus puudub ja sageli on mõistlik kasutada mingit 
roteeruvat majandamisviisi. 

 Jõupingutused tuleks suunata väga väikese struktuurilise heterogeensuse 
suurendamisele, näiteks tekitades lagedad maalapid, mis on kasulikud 
metsmesilastele (Murray jt, 2012). 
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Kuivade karbonaatse mullaga rohumaade majandamine elupaikade direktiivis 
nimetatud liblikate kaitsmiseks 

 Nõmme-tähniksinitiib (Maculinea arion) vajab madalaks söödud taimestikku, mis 
sobib perekondadesse Thymus ja Origanum vulgare kuuluvatele taimeliikidele, ja 
sipelgate (rautsikute (Myrmica), eelkõige palurautsiku (Myrmica sabuleti)) 
olemasolu. Taimestiku ideaalne kõrgus on levila eri osades erinev, tavaliselt 2–3 cm 
levila põhjapoolses osas, kuid lõunapoolsetes piirkondades võib see olla üle 20 cm 
(EK, 2009). Edukaks paljunemiseks on kõige olulisem, et taimed, millele munetakse, 
ja vastsete sipelgatest peremeesorganismid asuksid üksteise lähedal (Casacci jt, 
2011). See aitab ka teisi sarnase bioloogiaga liike, kelle vastsed elavad 
sipelgapesades, nagu sirelaste perekond Microdon. 

 Stepi-võiliblikas (Colias myrmidone) vajab vastsete toiduks madala ubapõõsa 
(Chamaecytisus ratisbonensis) lappe soojadel kuivadel rohumaadel, mis kuuluvad 
varieeruvasse elupaigamosaiiki, kus esineb ka metsaservi ja hõredat metsa. 
Rohumaal tuleb kasutada ekstensiivset ja ebaühtlast karjatamist, et maha jääksid 
põõsarühmad ja kareda rohu lapid, kus röövikud saavad kõdukihis talvituda (van 
Swaay jt, 2012). Lammastega ülekarjatamine on kahjulik, sest lambad söövad 
söödataimede viljakaid võrseid; samuti on kahjulik kulupõletamine. 

 Punalaik-apollo (Parnassius apollo) vajab peremeestaimena kukeharju (Sedum 
spp.), mis kasvavad õhukese pinnasega kohtades, nagu kivipaljandid, kuivad kiviaiad 
või -terrassid (Gimenez Dixon, 1996). Nektaritaimede, näiteks ohakate rohkuse 
säilitamiseks on vaja ekstensiivset karjatamist või niitmist, kusjuures pestitsiide ei 
tohi kasutada ja õitsvaid taimi ei tohi kõrvaldada (van Swaay jt, 2012).  

 

Kui rohumaa tuleb taastada ja sobiv majandamiskord uuesti kasutusele võtta, saab 
selgrootute jaoks tingimusi üldiselt parandada, kui soodustada õiterohke rohumaa 
tekkimist nii generalistidest õiekülastajate jaoks kui ka võimaluse korral konkreetsetele 
õitele spetsialiseerunud liikide jaoks.  
 
Linnud 

Lindude liigiline koosseis sõltub mitmest tegurist. Linde mõjutavad kõige rohkem 
niiskusrežiim, maastik, rohumaa taimestiku kõrgus ja struktuur pesitsusperioodil ning 
erinevate maastikuelementide olemasolu. Need parameetrid määratakse üldiselt sellega, 
kas rohumaad majandatakse niitmise või karjatamisega. Mõned liigid veedavad kogu 
pesitsusperioodi rohumaal toitudes ja pesitsedes, samas kui teised liigid kasutavad seda 
ainult toitumiseks ja pesitsevad teistes läheduses asuvates elupaikades. Läbirände ajal 
(kevadel ja sügisel) võib sõltuvalt asukohast olla tähtis ka linnuliikide arv rohumaal (Rusina 
(toim), 2017). 

Karjatamine hoiab taimestiku madala, nii et rohumaalindudel on lihtsam pinnaseni jõuda, 
ning ühtlase kõrgusega taimestikumosaiik võib pakkuda sobivaid tingimusi mõnele 
maapinnal pesitsevale linnuliigile. Karjatamise puhul võib aga tekkida pesade tallamise oht 
(Pavel, 2004).  

Väga tähtis on mõista, kuidas mõjub lindudele rohumaa majandamine, näiteks niitmise 
ajastamine, sest see võib mõjutada paljusid rohumaadel toituvaid ja pesitsevaid liike. 
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Varajane niitmine võib mõjutada maapinnal pesitsevate lindude sigimisedukust, lõhkudes 
pesad enne, kui pojad on lennuvõimelised. Niitmise edasilükkamine suurendab seemnete 
ja lindude saagiks olevate selgrootute rohkust; kõrgem ja tihedam rohi võib aga takistada 
juurdepääsu toidule ja vähendada rohumaa atraktiivsust toiduallikana. Kui rohumaal võib 
olla pesitsevaid linde, on arukas viia kevadel läbi uuring ja teha kindlaks, millised linnud 
need on ja kus nad asuvad. Siis saab rohumaa niitmise ajal pesitsuspaiku vältida ja lükata 
pesadega alade niitmise edasi, niites need pärast poegade lennuvõimeliseks saamist.  

Lisaks on linnuliikide mitmekesisuse kaitseks vaja teatavates piirkondades alles jätta 
põõsad ja puud ning seda tuleb põõsaste ja puude eemaldamise kavandamisel arvesse 
võtta. Sellega soodustatakse ka rohumaa struktuurilist mitmekesisust ja luuakse 
ökoloogilised nišid nendele rohumaa linnuliikidele, kes vajavad avatud maad. 
 
Imetajad 

Kevadel tärkav taimestik pakub võimalusi väikeimetajatele, kuid ainult lühikeseks ajaks, 
sest järgnev niitmine ja karjatamine muudavad elupaiga neile suures osas sobimatuks. 
Väikeimetajatele, näiteks pisihiirtele (Micromys minutus), võivad siiski olla kasulikud mis 
tahes rohupuhmad ja kõrgemad rohttaimed, mida majandatakse elupaigamosaiigis 
pikema ajavahemiku järel roteerides. 

 

5.1.4 Huvide konflikti juhtimine 

Poollooduslike rohumaaelupaikade kaitse ja majandamise kavandamisel võib tekkida 
huvide konflikt, kui seal esinevad liigid, kes vajavad erinevaid keskkonnatingimusi ja võivad 
seetõttu majandamisele erinevalt reageerida. Sellisel juhul tuleb kaitsealapõhistes kaitse-
eesmärkides kindlaks määrata, millised liigid on esmatähtsad. Selleks kas valitakse 
rohumaa peamine väärtus ja kohandatakse majandamisviisi sellele (sellisel juhul võivad 
teised loodusväärtused kannatada ja aja jooksul väheneda) või tehakse kompromiss, mille 
tulemusel säilivad kõik sihtliigid, kuigi iga liigi arvukus või osakaal on väiksem.  

Putukad näiteks vajavad umbes ühe ruutmeetri suuruseid avatud alasid, mis vahelduvad 
võserikuga, samal ajal kui linnud ja imetajad vajavad suuremaid, umbes ühe hektari suurusi 
alasid (Croquet ja Agou, 2006). Konkreetse rohumaa soovitav struktuur või 
struktuurimosaiik sõltub konkreetsetest looduskaitse-eesmärkidest.  

Hiline niitmine võib vähendada teatavate linnuliikide pesade ja linnupoegade hävimist, 
kuid see võib ka vähendada taimeliikide arvu ja mitmekesisust, sest see põhjustab 
toitainete kogunemist mullas ja teatavate kõrreliste liikide vohamist, mis vähendavad 
teiste taimeliikide mitmekesisust. Sellisel juhul oleks kompromissiks varajane niitmine 
linnusõbralike niitmismeetoditega (loomahirmutid, niitmise suund) või alast ainult osa 
niitmine. Taimeliikide mitmekesisus säilitatakse teatavate linnuliikide konkreetsel 
rohumaal pesitsemise edukuse väikese vähenemise arvelt, sest mõned pesad võivad ikkagi 
kannatada saada. Üldjuhul säilivad siiski nii taimede mitmekesisus kui ka sihtlinnuliikide 
populatsioonid. 

Kõikidel juhtudel tuleks hinnata kaitseprioriteete ja rohumaal valitsevaid tingimusi, 
hoidudes rohumaa muutmisest süsteemiks, mis ei ole kohalike keskkonnatingimuste tõttu 
jätkusuutlik. Kaitseprioriteetide hindamisel tuleb võimalikku ohtu liikidele kaaluda laiemas 
kontekstis, eelistades esmajärjekorras liike, mille populatsioonid on ohustatud kogu 
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maailmas (Rahvusvahelise Looduskaitseliidu kriteeriumide kohaselt), ning seejärel liike ja 
elupaiku, mis on ohustatud ELi või piirkondlikul tasandil (linnudirektiivi ja elupaikade 
direktiivi lisad, ELi ja riiklikud liikide punased nimistud). Viimaseks tuleks hinnata ohtu 
riiklikul ja kohalikul tasandil. Kui rohumaa peamiseks väärtuseks on mitte elupaik 
tervikuna, vaid üks liik, tuleks valida majandamisviis, mis tagab selle liigi ellujäämise. Tuleb 
märkida, et erinevatel kaitstud liikidel on erinevad vajadused.  

Võimalikke lahendusi tuleks kaaluda ala kaitse-eesmärkide valguses. Mõned lahendused 
võivad olla omavahel vastuolus ja seega määravad võetava meetme kaalukamad 
eesmärgid. 

Järgnevalt on esitatud mõned näited meetmetest, mida eri riikides peetakse selle 
elupaigatüübi kaitsmiseks asjakohaseks. 
 

Majandamisviisid elupaigatüübi 6210 hooldamiseks mõnes ELi liikmesriigis 
 

Saksamaal saab sõltuvalt ajaloolisest maakasutusest ja kasutatavast majandamisviisist eristada 
elupaigatüübi 6210 kahte peamist alltüüpi: elupaigatüübi 6210 elupaigad, kus on traditsiooniliselt 
kasutatud ulatuslikku niitmist, ja need, kus on kasutatud ulatuslikku karjatamist. Mõlema rühma 
elupaikades kasvab erinev taimestik ja elavad iseloomulikud liigid ning need varieeruvad 
piirkonniti. Niitmisega loodud alltüübi puhul on tüüpiliseks kaitsemeetmeks niitmine üks kord 
aastas või mõne variandi puhul niitmine ainult iga 2–3 aasta tagant. Niitmise aeg sõltub liigilisest 
koosseisust, näiteks käpaliste liikidest, ning enamasti niidetakse südasuvel mai keskpaigast augusti 
keskpaigani. Struktuurse mitmekesisuse säilitamiseks ja parandamiseks tuleks niita osade kaupa, 
iga osa erineval ajal (Ackermann jt, 2016). Näiteks niideti programmi LIFE projekti „Trockenrasen 
Saar“ käigus igal aastal kolmandik alast ja niidetud rohi eemaldati (et vältida pinnase rikastamist 
lämmastikuga). Karjatamisega loodud alltüübi puhul sobib ekstensiivne lammaste karjatamine 
(võimalik, et koos kitsedega, et vähendada põõsaste kasvu) või ekstensiivne segakarjatamine (koos 
suurte rohusööjatega)20. Enamikul aladel tuleb võsa korrapäraselt osaliselt eemaldada. Põimealad 
metsaga, võsaga jne (ökotonid), kus kasvab servataimestik, on väga tähtsad, et kaitsta suurt osa 
iseloomulikke selgrootute liike, kes vajavad neid alasid oma elutsükli jooksul, ning need on 
esmatähtsad selliste funktsioonide säilitamiseks, nagu tolmeldamine. 

Iirimaal on peamine kaitsemeede ekstensiivne karjatamine koos võsa perioodilise eemaldamisega 
piirkondades, kus veel leidub elupaigatüüpi 6210. Rohumaa seirekava (Martin jt, 2018) kohaselt on 
täheldatud järgmiste meetmete positiivset mõju valimisse kaasatud elupaigatüübi 6210/*6210 
aladele: veiste mitteintensiivne karjatamine; lammaste ja hobuste mitteintensiivne karjatamine 
ning segakarjatamine; rohumaal toituvad metsloomad, nagu jänesed, küülikud ja hirved; võsa 
eemaldamine. Liikuvad lambakarjad (sageli nn laenulambad) on üks viis taastada mahajäetud 
aladel igal aastal lühikeseks ajaks karjatamine. Laenulambaid tuleks eelistada liikuvatele 
veisekarjadele, sest veiste liikumisele on kehtestatud rohkem piiranguid, et vältida loomahaiguste 
levikut (Martin jt, 2018). Eelistatud meetodi valikul tuleb siiski arvesse võtta eri kariloomade 
erinevaid söömisharjumusi. Aladel, kus puuduvad loomakindlad tarad või hekid, tuleb uurida 
virtuaaltara kasutamise võimalust. Teistel aladel võib taastamise seisukohast olla esmatähtis 
karjatamise aeg; näiteks kevadine karjatamine võib aidata tõrjuda vohavaid kõrrelisi, mis hiljem 
enam loomadele ei maitse.  

                                                 

20 Saksamaal on avaldatud I lisa elupaikade ekstensiivse karjatamise juhised, mis sisaldavad kõiki karjatamise 
intensiivsuse, meetodite ja karjapidamise aspekte ning palju näiteid projektide käigus kogutud headest 
tavadest (Bunzel-Drüke jt, 2015). 
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Itaalias on tehtud ettepanek koostada ja rakendada traditsiooniliste ekstensiivsete 
majandamisviiside säilitamise või taastamise kavad, mis põhinevad karjatamisel ning 
koduloomade (lambad, kitsed, veised, hobused, eeslid) ja võimaluse korral korrapärase niitmise 
(ainult parasniisketel rohumaatüüpidel) kasutamisel. Neis kavades tuleks täpsustada loomade 
tüüp ja arv, karjatamiseks ette nähtud pinnad, kariloomade rohumaale jäämise aeg ja seal 
liikumine, joogikohtade arv jne. Samuti tuleks tagada teaduslik järelevalve karjatamiskavade 
koostamise üle, võttes arvesse elupaiga moodustavate taimekoosluste tüüpi ja ökoloogilisi 
tingimusi, sealhulgas kõrgust merepinnast, pinnast, avatust ilmakaare suhtes, kallet, kliimat 
(mikro-, topo- ja makrokliima), biogeograafilist konteksti ja taimestiku looduslikku potentsiaali. 
Tehtud on ka ettepanek koguda igas homogeenses piirkonnas elupaigatüübi 6210 
tüüpilistelt/domineerivatelt/haruldastelt liikidelt kohalikku iduplasmat ja säilitada seda selleks 
ettenähtud asutuses (iduplasmapangas), et kasutada seda tulevikus elupaiga tugevdamiseks või 
taastamiseks. 

Poolas peetakse selle elupaigatüübi tüüpiliseks ja tavapäraseks kaitsemeetmeks ekstensiivset 
karjatamist. Poola kogemuse kohaselt ei tohiks karjatamiskoormus olla suurem kui 0,5 veist või 4,5 
lammast või 3,1 kitse hektari kohta. Samuti on oluline karjatatavate loomade liik. Soovitatav on 
võimaluse korral taastada ajalooline majandamisviis ning mõnda loomaliiki võib kasutada 
konkreetses kohalikus olukorras: hobuseid jäneskastiku (Calamagrostis epigeios) hävitamiseks, 
kitsi võseriku pealetungi piiramiseks. Niitmine on kasulik ainult konkreetses olukorras. Mõnikord 
võib see põhjustada isegi niidukõrreliste pealetungi ja soojalembeste liikide vähenemist. Üldjuhul 
ei tohiks seda kasutada karjatamise asemel, vaid seda tuleks kasutada mõnel konkreetsel rohumaa 
alltüübil koos karjatamisega (vt Barańska jt, 2014). Kulupõletamist peetakse vastuoluliseks 
kaitsevahendiks, kuid teatavas olukorras võib see olla kasulik. Mõnes kohas on tavaline, et 
põllumajandustootjad põletavad kevadel rohumaadel ebaseaduslikult kulu, ja see tundub olevat 
maastikul esinevate rohumaade hooldamise kohalik meetod. Mujal on tõendeid sellest, et 
kulupõletamine võib soodustada negatiivseid muutusi, näiteks jäneskastiku (Calamagrostis 
epigeios) pealetungi. Vaja on teha täiendavaid uuringuid ja katseid.  

Rumeenias tuleb elupaiga hooldamisel eelkõige tagada sobiva intensiivsusega karjatamine või 
niitmine või mõlema kombinatsioon. Arvesse võetakse kaitsealapõhiseid eesmärke ning 
kohalikke/piirkondlikke maakasutuse ja loomapidamise traditsioone, tavasid ja meetodeid. 
Rohumaade majandamise rahastamiseks võib kasutada põllumajanduse toetusmeetmeid, 
sealhulgas põllumajanduse keskkonnameetmeid. 

Hispaanias on kõige tähtsam kaitsemeede ekstensiivse karjakasvatuse säilitamine. Lamba- ja 
kitsekarjad on vähenenud palju rohkem kui veisekarjad. Need liigid sobivad ELi elupaigatüübi 
6210 hooldamiseks karjatamise abil. Ka hobuslased on ELi elupaigatüübi 6210 kaitsmise 
seisukohast oluline kariloomaliik, kuid nende arv on Hispaanias väga väike, sest ka hobuseliha 
nõudlus on väga väike. 

Šotimaal (Ühendkuningriik) on see elupaik eriti sõltuv karjatamisest, mis peab olema piisav, et 
säilitada eri kõrgusega rohuga rohumaad, sealhulgas madala rohuga alad, kus saavad ellu jääda 
väiksemad ja vähem elujõulised liigid, kuid kus rohi on piisavalt madal, et taimed saaksid õitseda 
ja ei toimuks mulla erosiooni. Suuremas osas mägismaast tähendab jätkuv suhteliselt suur 
lammaste ja hirvede arv koos elupaiga atraktiivsusega rohusööjate jaoks, et selle elupaiga pindala 
ei ole tõenäoliselt oluliselt vähenenud, kuigi ülekarjatamisel võib olla ka negatiivne mõju. 
Kohalikul tasandil on teatatud mõningasest kahjust, mida on tekitanud elupaiga tallamine vaba 
aega veetvate inimeste poolt. Olemas on põllumajandustootmise ja sportimisega seotud 
survetegurite (karjatamine ja tallamine) mõju leevendamise mehhanismid (SNH 2013). Need 
sõltuvad suures osas sellest, kas maaomanikud rakendavad põllumajanduse 
keskkonnatoetuskavasid või kas kohaldatakse ühist tööprotsessi, mille raames valitsusasutused 
otsivad koos maaomanikega lahendusi rohusööjate kahjuliku mõju leevendamiseks. Viimane võib 
edasi areneda seadusandlikuks protsessiks. Kaitsemeetmeid rakendatakse määramise 
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(erikaitseala, erilist teaduslikku huvi pakkuv ala), seadusandlike menetluste (hirveseaduse (Deer 
Act) 7. jagu), põllumajanduse keskkonnatoetuskavade (Šoti maaelu arengu programm (SRDP)) ja 
majandamiskokkulepetega (Šoti looduskaitseamet (SNH)). 
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5.2 Rohumaa taastamine 

Rohumaa taastamise kavandamine peaks algama selge eesmärgi püstitamisest, st selle 
kindlaksmääramisest, milline peaks taastatud rohumaa olema. Selleks tuleb kindlaks 
määrata, millised on keskkonnatingimused, millised ökoloogilised protsessid toimuvad 
ning millised taimed ja liigid saab taastada. Sõltuvalt taastamise võimalustest võivad 
eesmärgid olla erinevad. Vastavalt kahju ulatusele võtab rohumaa taastamine aega 
vähemalt 5–10 aastat (Rusina, 2017). Kvaliteetne taastamine ja liikide, sealhulgas 
selgrootute suure mitmekesisuse tagamine võtab tavaliselt palju rohkem aega (vt nt 
Saksamaa biotoopide punane nimestik, Finck jt, 2017). 

Kaitsealal rohumaa taastamist kavandades tuleks alati arvesse võtta keskkonnatingimusi 
(kliima, pinnas, geoloogilised ja hüdroloogilised tingimused, maastiku killustatus ja selle 
mõju liikide populatsioonidele), majanduslikke tingimusi (rahalised piirangud) ja 
sotsiaalseid tingimusi (avalik arvamus ning sageli ka rahastajate arvamus). Meetmed on 
edukamad, kui kavandamine hõlmab riskihindamist.  

Taastav niitmine ja karjatamine on intensiivsemad kui tavapärane niitmine ja karjatamine. 
See meetod on kõige lihtsam, aga ka kõige ajamahukam, kui seda kasutatakse ainsa 
meetmena poolloodusliku rohumaa taastamiseks või loomiseks. See meetod võimaldab 
taimestikul areneda loomulikult kohalike liikide kogumist (Rusina, 2017). 

Taastavat niitmist üksinda saab kasutada ainult kohtades, mis on maha jäetud suhteliselt 
hiljuti ning kus põõsad, puud ega rohupuhmad niitmist ei takista. Rohumaad taastades või 
luues tuleb niitmise sagedust ja karjatamise intensiivsust kohandada ala tingimustele. Liiga 
viljakatel aladel ja aladel, kus domineerivad ekspansiivsed liigid, tuleb niita vähemalt kaks 
korda hooaja jooksul või kasutada intensiivset karjatamist. Mõnikord on vajalik kerge 
ülekarjatamine. Taastav niitmine ja karjatamine ei tarvitse õnnestuda aladel, mida on 
tugevalt väetatud. Kui muld on liiga viljakas, võivad kasvama hakata soovimatud 
ruderaalsete taimede või lämmastikulembeste kõrgekasvuliste kõrreliste kooslused 
(Rusina, 2017).  

Mõnes riigis on kõige tõhusam meetod elupaiga taastamiseks talvine karjatamine ilma 
loomadele lisasööta andmata. Tulemuste saavutamiseks soovitud aja jooksul võib vaja olla 
karjatamisrežiimi muutmine. Aladel, mille loomad on vaid osaliselt tühjaks söönud, võib 
vajalikuks osutuda täiendav niitmine (Rusina, 2017). 
 

Elupaigatüübi 6210 taastamise kogemused mõnes ELi liikmesriigis 
 

Belgias on alates 2000. aastast tehtud programmi LIFE vahendite toel olulist taastamistööd, 
eelkõige Natura 2000 aladel. Taastamistööd hõlmasid põõsaste ja puude lõikamist, kändude ja 
puurisu hävitamist ning sobiva majandamisviisi kasutamist (karjatamine või niitmine). Kuna 
enamik rohumaadest on maha jäetud ja metsastatud kaua aega (mõnikord üle 100 aasta) 
tagasi, tuleb puude ja põõsaste järelkasv korrapäraselt maha lõigata, mis on ajamahukas ja 
kallis. Rohttaimerinde taastamine sõltub tüüpiliste liikide olemasolust lähiümbruses ja/või 
säilimisest puisrohumaadel või mulla seemnepangas. Kui tüüpilised liigid on kadunud, võib 
vajalikuks osutuda nende uuesti sissetoomine heina või seemnetega. Allesjäänud rohumaade 
kohalike omaduste tõttu kasutati lammaste karjatamist, mida täiendati võimaluse korral 
kitsede karjatamisega. Taasloomise ja taastamise etapis kasutati roteeruvat lühiajalist suure 
koormusega karjatamist. Kuna professionaalseid karjuseid enam ei ole, karjatati loomi püsi- 
või poolpüsitarandikes (elektrikarjus). Karjatamise aeg ja kestus sõltuvad kohalikest 
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tingimustest (taimerinde tootlikkus) ja kaitstavatest liikidest. Kohalikele karjakasvatajatele anti 
majandamiseks toetust põllumajanduse keskkonnavahenditest.  

Leedus on peamised taastamisvahendid järgmised: puittaimede eemaldamine; kohaliku 
ekspansiivse floora (nt jäneskastiku (Calamagrostis epigejos)) leviku peatamine. Toetavate 
vahenditena kasutatakse ekstensiivset karjatamist ja niitmist. 

Luksemburgi riiklikus elupaikade tegevuskavas on kehtestatud järgmised meetmed (Naumann 
jt, 2013): mahajäetud ja võsastunud alade taastamine võsa eemaldamisega ja karjatamise 
taastamisega (sihteesmärk: umbes 50 hektarit karbonaatse mullaga rohumaad ja 50 hektarit 
rohumaad kaevanduspiirkonnas); korrapärane kontroll (iga 3–5 aasta järel), et hoida 
korrapärase niitmise või karjatamise abil ära võsastumist; uute karbonaatse mullaga 
rohumaade loomine, viies rohelise heina sobivale paljale maapinnale, ja olemasolevate 
rohumaade laiendamine kõrvalaladele seemnete käsitsi külvamisega (sihteesmärk: umbes 
20 hektarit); väga ohustatud iseloomulike taimeliikide kaitsmine ex-situ kasvatamisega ja 
uuesti asustamisega, et tugevdada olemasolevaid asukohti ja asustada need liigid taasloodud 
ja kahjustatud aladele; meetmed geenivahetuse taastamiseks olemasolevate elupaikade vahel 
(ökoloogiline võrgustik). 

Poolas oli programmi LIFE projekt „XericGrasslandsPL – kserotermiliste rohumaade kaitse ja 
taastamine Poolas – teooria ja praktika“ (LIFE08 NAT/PL/000513, jaanuar 2010 – detsember 
2013) suunatud umbes 225 hektarile kserotermiliste rohumaade elupaigamosaiikidele 
kaheksal Natura 2000 alal Loode- ja Kagu-Poolas. Projektiga algatati 20,2 hektari elupaigatüübi 
6210 rohumaa taasloomise protsess: põõsaste ja võsa eemaldamine, rohttaimede invasiivsete 
võõrliikide (sh Sosnovski karuputk (Heracleum sosnowskyi)) kõrvaldamine ja karjatamise 
taastamine (Baranska jt, 2014). Kserotermiliste rohumaade taastamiseks kahjustatud aladel 
kooriti pindmine mullakiht, külvati kserotermiliste liikide seemneid, taastati taimestik 
hästisäilinud rohumaalappidel jne. 2015. aastaks oli karjatatavate rohumaade seisund oluliselt 
paranenud ja ekspansiivsete liikide (raihein, Calamovilfa longifolia ja võserik) osakaal 
vähenenud (Murawy Life, 2015). Karjatamisperioodi vähendati kolmele kuule (juunist 
augustini), osaliselt paranenud seisundi tõttu, kuid osaliselt ka põua tõttu, mis piiras 
ekspansiivseid liike veelgi ja võimaldas kasvada kserotermilistel liikidel. 

Slovakkias viidi ühenduse tähtsusega Devínska Kobyla kaitsealal programmi LIFE projekti 
(LIFE10 NAT/SK/080) käigus ellu elupaiga taastamise kava, mida arutati asjaomaste 
sidusrühmadega. Meetmed hõlmasid metsa ja võsa mehhaanilist eemaldamist 58 hektarilt 
ülekasvanud kuivalt rohumaalt, hariliku robiinia hävitamist ja peamiselt kitsede karjatamise 
taasalustamist alates 2015. aastast. Taastamismeetmete mõju jälgiti peamiselt elupaigatüübil 
6210* suktsessiooni eri etappides. Pärast kaks aastat kestnud seiret täheldati, et sekundaarse 
suktsessiooni ala puhastamise tulemusel suurenes oluliselt valgus- ja soojalembeste liikide 
(Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, 
Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon, Linum tenuifolium) arv. 2016. aastal oli liikide 
koguarv suurem kui enne majandamismeetmete rakendamist. Need liigid olid ilmselt olemas 
mulla seemnepangas ja said pärast pinnase puhastamist idaneda. Karjatamise ja võrsete 
eemaldamise tagamine on oluline eeltingimus taimestiku soodsaks arenemiseks vaatlusalasel 
alal. Juba majandamismeetmete rakendamisele järgneval kevadel näitas liigiline koosseis 
liikide arvu järkjärgulist kasvu. Optimaalne majandamismeetod on lammaste karjatamine või 
lammaste ja kitsede segakarjatamine, mis võib puittaimede võrseid nõrgestada ja need järk-
järgult hävitada. Ekstensiivse ja intensiivse karjatamise roteerimine on optimaalne lahendus 
esmatähtsate rohumaa-elupaikade soodsa kaitsestaatuse saavutamiseks ja säilitamiseks. 
Projekti käigus rakendatud taastamismeetmete tulemusel leiti alalt kaks uut mesilasõie 
(Ophrys apifera, Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punasesse nimistusse kantud liik) 
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mikropopulatsiooni. 2017. aastal leiti alalt elupaikade direktiivi II lisas loetletud kitsekeel 
(Himantoglossum adriaticum), mis on Slovakkias ohustatud liik (kuni 600 isendit). 

 

5.2.1 Võsa eemaldamine 

Majandamismeetmete eesmärk peaks olema võsa pealetungi hoidmine sobival tasemel (nt 
30%) kogupindalast (Pearson jt, 2006). Samas tuleb arvesse võtta, et üksikud liigid, mida 
üheskoos nimetatakse „võsaks“, on ise tähtsad elupaigad, tingimusel et säilitatakse 
tasakaal avatud rohumaaga.  

Võsastumise tõkestamiseks ja soovitud tasakaalu säilitamiseks võib eemaldada mõned 
vanemad võserikud, sest pikka aega kasvanud võsa tõttu koguneb taimebiomassi 
lämmastik ning muld rikastub toitainetega. Pärast puude ja võsa eemaldamist võrsuvad 
juurtest ja kändudest sageli võsud, mis tuleks eemaldada.  

Mõnikord tuleb seda teha ainult üks kord ning pärast seda kasutada karjatamist või 
niitmist. Mõnikord aga on esimestel aastatel vaja täiendavat lõikamist masinatega või 
täiendavat multšimist või kõplamist (Essl, 2005). Kui võsa ei ole nii võimalik eemaldada, 
soovitatakse hooldamiseks kasutada noorte võsude eemaldamist ja/või roteeruvat 
lõikamist. 

Kui võsa on hakanud uuesti levima, tuleks seemikud kohe eemaldada. Uute taimede 
olemasolu tuleks kontrollida järgmisel kevadel ja need vastavalt vajadusele käsitsi välja 
rohida või üles tõmmata. Eesmärgiks peaks olema suktsessioonis eri kõrgusega võsa 
olemasolu, alates pinnalähedastest taimedest kuni suuremate, tüvega põõsasteni. 
Erinevas vanuses ning eri ajal lehtivad ja õitsevad põõsad on kasuks putukatele. Seetõttu 
on arukas teha enne võsa eemaldamist selgrootute uuring. Erinevas kasvufaasis võsa iga-
aastane väikeses mahus eemaldamine hoiab pika aja jooksul ära palju rasket tööd, 
säilitades samal ajal lindude elutähtsa elupaiga ja toiduallika (RSPB, 2004b).  

Võsa tuleks lõigata sügisel või talvel, et vältida loodusliku fauna kahjustamist sigimisajal. 
Kui võsa lõigata ajavahemikus septembri algusest kuni veebruari lõpuni, siis välditakse 
lindude pesitsusaega, talvel lõikamine jätab aga lindudele ja imetajatele aega, et ära süüa 
leiduvad marjad. Võsa tuleks lõigata spetsiaalse hekilõikuriga, mis ei kahjusta väikeloomi 
(Pearson jt, 2006).  

Roteeruv karjatamine võib olla sobiv meetod võsa tõrjumiseks, tingimusel et seda 
jälgitakse hoolikalt, et vältida ülekarjatamist või ülemäärast tallamist (Buglife, 2007). 
Poollooduslikult rohumaalt võsa tõrjumiseks on kasulikud eeslid, kes söövad ära 
pealetungiva võsa noored võrsed. Kõrgekasvulise kareda taimestiku, näiteks sõnajalgade 
ja võsa mahatallamiseks ja maastiku avamiseks on hea kasutada veiseid. Kitsed võivad 
närida puukoort ja suurendada struktuurilist mitmekesisust, tingimusel et neid 
kasutatakse ettevaatlikult. Lambad ei söö kõrget rohtu nii meelsasti kui veised ja ponid, 
kuid nad söövad palju madala võsa noori võrseid ja suudavad valitud põõsastelt 
lehematerjali täielikult eemaldada. Mõned lambatõud suudavad osavalt läbi võsa tungida, 
kuid noorloomad ja väiksemakasvulised tõud võivad sinna takerduda. Seetõttu 
soovitatakse eri liikide ja tõugude puhul alustada väikese loomkoormusega (umbes 
0,25 loomühikut hektari kohta), jälgida mõju ja loomkoormust vastavalt kohandada (Crofts 
ja Jefferson, 1999, RSPB, 2004d).  
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Üldjuhul karjatamisest üksi siiski võsa eemaldamiseks ei piisa. Näiteks talvisel karjatamisel 
põhineva karjatamisrežiimi puhul tuleb tavaliselt võsa korrapäraselt ja korduvalt lõigata, 
et eemaldada puittaimede juurdekasv (Crofts ja Jefferson, 1999). Seetõttu on mõnikord 
soovitatav lisaks karjatamisele ka niita. Selleks parim aeg sõltub rohumaal esinevast 
elusloodusest. Putukate munad ja vastsed on sageli kõige haavatavamad. Vältige niitmist 
enne hilissuve/sügist, et anda lillede ja kõrreliste seemnetele aega maha kukkuda, või enne 
hilistalve/varakevadet, et putukatel oleks talvitumiseks varjupaik. 
 
5.2.2 Umbrohu ja invasiivsete liikide tõrje 

Umbrohuks võib nimetada liike, mis on rohumaa majandamise seisukohast/eesmärgil 
ebasoovitavad. Teatavatel tingimustel võivad mõned taimeliigid (nt ohakas, sõnajalg, 
ristirohi) liigselt paljuneda, asendades kiiresti suurema kaitseväärtusega kooslused 
(Pearson jt, 2006). Need taimed on väga konkurentsivõimelised, sageli mürgised ja kui nad 
on kasvama läinud, siis heidavad nad kasvuperioodil tugevat varju, mis ei lase teistel 
taimeliikidel (sealhulgas käpalistel) kasvada (Crofts ja Jefferson, 1999). Umbrohtu saab 
vältida heade majandamistavadega, näiteks vältides suurte lagedate alade tekkimist, mis 
võimaldavad umbrohuliikidel sisse tungida ja levida.  

Kui umbrohi on kasvama hakanud, võib rakendada järgmisi meetmeid (Crofts ja Jefferson, 
1999):  

- käsitsi tõrjumise meetodid: kõplamine ehk maapinnast veidi allpool läbilõikamine (ei 
sobi ristirohule) ja/või käsitsi väljatõmbamine (see meetod on tegelikult sobiv ainult 
väikestel aladel) vahetult enne umbrohu õitsema hakkamist; selleks et käsitsi 
väljatõmbamisel oleks mingi mõju, tuleb seda teha mitu aastat järjest;  

- mehhaaniline väljatõmbamine või niitmine: ohakad ja ristirohi tuleks välja tõmmata 
pärast seda, kui õieraag on saavutanud maksimaalse pikkuse, kuid enne seemnete 
valmimist, ning seda tuleb teha mitu aastat järjest, et vähendada mitmeaastaste 
sihtliikide levimist. Parem meetod on taimede mahaniitmine õierao kasvamise ajal. 
Seda võib vaja olla teha mitu korda aastas. Korduv niitmine (latvade mahalõikamine) 
võib takistada seemnete valmimist ja vähendada umbrohu elujõudu, kuid see ei tapa 
taimi ja need võivad varre alaosast uuesti jõudsalt kasvama hakata. Sarnaselt niidetud 
heinaga tuleks mahaniidetud umbrohi alalt eemaldada; 

- sihtkarjatamine;  
- keemiline umbrohutõrje: kuigi tavaliselt eelistatakse käsitsi umbrohutõrjet ja 

kemikaalide kasutamine ei ole üldjuhul lubatud, on selliste liikide sihtotstarbeline 
herbitsiididega tõrjumine (üksikutel kohtadel või laustõrje) looduskaitsealadel sageli 
lubatud, eelkõige siis, kui looduskaitse-eesmärkide saavutamiseks on esmatähtis pidev 
karjatamine / niidu majandamine. Tuleb arvesse võtta, et laustõrje ei toimi valikuliselt 
ja võib sageli tugevalt kahjustada muid kaitse seisukohast huvipakkuvaid liike. Kui see 
on üldse vajalik, siis soovitatakse valikulist kasutamist ainult umbrohu sihtliikidel. 

Umbrohi tuleks eemaldada varases kasvufaasis, kui seda saab teha vähese jõupingutusega 
ja head tulemust on lihtne saavutada. 

Tõrjekavade koostamisel tuleks olla hoolikas ning võtta arvesse ka muud võimalikku mõju; 
teatavatel juhtudel oleks umbrohu täielik hävitamine (isegi kui see oleks võimalik) 
elusloodusele kahjulik. 
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5.3 Rohumaa taasloomine 

Rohumaa loomine peaks algama ala keskkonnatingimuste hindamisest (niiskusrežiim, 
mulla omadused, taimestik, liikide olemasolu), mis määrab, kas elupaiga taasloomine on 
teostatav. Taasloomiseks on vajalik mullaekspertide, hüdroloogide ja ökoloogide ning 
selliste ekspertide abi ja kaasamine, kes tunnevad taimestikku ning loodava elupaiga jaoks 
oluliste organismide rühmi. Rohumaa loomise kava tuleks koostada samamoodi nagu 
rohumaa taastamise kava (Rusina, 2017).  

Pinnas, soovitav ajakava ja ala lähedus rohumaa-aladele, mis on sarnased sihttüübile, 
määravad selle, millised meetodid on elupaiga loomiseks ja väljakujunemiseks kõige 
sobivamad (Ashwood, 2014). Kaaluda võib erinevaid võimalusi.  

Palja pinnase loomulik kolonisatsioon võib olla sobiv siis, kui elupaiga väljakujunemise pikk 
aeg on vastuvõetav ja läheduses asuvad liigirikkad karbonaatse mullaga rohumaa 
kooslused. Kui piirkonnas on enne häirimist ja sellele järgnenud taasväärtustamist olnud 
karbonaatse mullaga tasandikurohumaad, võib olemasolevas pinnases olla säilinud 
seemnepank ning selle hindamiseks tuleks teha idandamiskatseid. Loomuliku 
kolonisatsiooni tulemusel võivad tekkida liigirikkad elupaigad, mis sobivad kohalikku 
piirkonda. See protsess kipub olema väga aeglane ja stabiilse koosluse väljakujunemiseks 
võib kuluda aastakümneid.  

Loomulikku kolonisatsiooni saab kiirendada rohumaaliikide valikulise asustamisega 
rohukamara inokulatsiooni ja värske heina laotamise abil. Rohukamara inokulante saab 
võtta kõrvalasuvatelt doonoraladelt ja asustada paljale pinnasele. Nendeks on kas terved 
rohukamara tükid või soovitud liike sisaldavad istutusmaterjalid. Kui doonoralana 
kasutatava karbonaatse mullaga rohumaa tüübi suhtes on kahtlusi, peaks asjakohase 
erialase ettevalmistusega taimeinspektor tegema taimestiku uuringu. Mõnikord võib 
paremaid tulemusi anda kohalikku või piirkondlikku päritolu seemnetest ettekasvatatud 
isendite istutamine. 

Kui kasutatakse loomuliku kolonisatsiooni või rohukamara inokulatsiooni meetodit, on 
kasulik esmalt külvata pioneerliikide seemnete segu. Pioneerliikide hõredalt külvamise 
eeliseks on pinnase stabiliseerumine ja kiiresti tekkiv kaunis rohumaa, kus on piisavalt 
paljast mullapinda, et saaks toimuda loomulik kolonisatsioon. 

Värske heina laotamine on kasulik alternatiiv rohukamara inokulatsioonile või loomulikule 
kolonisatsioonile. See tähendab kohalikult karbonaatse mullaga rohumaalt niidetud, 
seemneid sisaldava värske heina laotamist koloniseeritavale alale. Tagage, et hein 
niidetakse pärast õitsemist, kuid enne seemnete mahavarisemist; parima tulemuse tagab 
sihtliikide põhjalik tundmine ja teadmine, millal nende seemned on maha varisemas. Hein 
tuleks laiali laotada 24 tunni jooksul pärast kokkuriisumist, et vältida seemnete riknemist 
või kadu hoiustamise ajal. Kohaliku allika kasutamine tähendab, et uus ja olemasolev 
rohumaa on omavahel paremini seotud ning et kasvama hakkavad kohaliku genotüübiga 
kõrrelised; see hoiab ka transpordikulud madalal.  

Kui kohalik karbonaatse mullaga rohumaa ei ole doonoralana kättesaadav, võib alustuseks 
kasutada kaubanduslikku seemnesegu. Külvata võib kohalikult doonoralalt kogutud 
seemneid. Tuleb olla hoolikas, et ülekoristusega mitte tühjendada doonorala seemnetest. 
Teise võimalusena võib seemned osta. Segu ei tohiks sisaldada ristamisel saadud seemneid 
(põldraihein (Lolium ×hybridum), aasristik (Trifolium pratense × T. medium)) ega 
perekondadevahelisi hübriide (×Festulolium) või polüploidseid sorte (raiheina (Lolium) ja 
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ristiku (Trifolium) tetraploidsed liigid). Usaldusväärne seemnemüüja tarnib konkreetsel alal 
valitsevate kliima- ja peamiste mullatingimustega sobiva seemnesegu. Võimaluse korral 
peaksid seemned olema kohalikku päritolu.  

Metsalilled ja kõrrelised külvatakse tavaliselt koos, sest kõrrelised aitavad pinnast 
stabiliseerida ja pakuvad talvel vajalikku katet. Kõrreliste seemnete osakaal peaks olema 
segus piisavalt väike, et tagada rohttaimede kasvamaminek ja jätta ruumi täiendavate 
liikide loomulikule kolonisatsioonile. Seemned külvatakse tavaliselt septembris-oktoobris 
käsitsi või põllumajandusmasinate, näiteks ribaskülviku või otsekülviku abil, millega saab 
kasutatud seemnekoguse külvata võimalikult suurele alale (Crofts ja Jefferson, 1999). 
Soovitatav on külvata seemned pinnale, mitte mulla sisse, ning enamikku masinatest saab 
vastavalt seadistada. Esimesel aastal on tähtis niita tihti, kuni kolm korda aastas, et tõrjuda 
domineerivaid üheaastaseid liike. Üldine eesmärk on asustada rohkem mitmeaastaseid 
liike, mis on esimesel aastal üheaastastest liikidest vähem konkurentsivõimelised. Seda 
tuleks teha eelkõige siis, kui alal on palju põllumaa umbrohuliike (vt Nowakowski ja Pywell, 
2016). 

Olenemata valitud meetodist on oluline tunnistada, et rohumaa tekkimiseks ja stabiilse 
koosluse kujunemiseks läheb mitu aastat. Rohumaa nõuetekohane majandamine on 
liigirikka koosluse kujunemiseks ja säilimiseks esmatähtis. 

Halvas seisus endisele põllumaale on karbonaatse mullaga rohumaid loodud näiteks 
Lõuna-Inglismaal (Fry jt, 2018), kasutades liike, mis on valitud karbonaatse mullaga 
rohumaa taimekooslusest (püstluste (Bromus erectus) rohumaa), mis on piirkonnas 
domineeriv rohumaakooslus ning mida tavaliselt kasutatakse taastamiskavades 
sihtkooslusena. Poollooduslike kuivade rohumaade taasloomise võimalust kasutatakse 
Ühendkuningriigis üha enam, näiteks innovaatiliste ja fantaasiarikaste teeäärekavade 
raames. Üks teeäärse rohumaa taasloomise projekt algas Edela-Inglismaal 2012. aastal, 
kuid nüüdseks on alal liigirikas taimestik ja ala väljakujunemisest alates on seal 
registreeritud 30 liblikaliiki (pool Ühendkuningriigis elavatest liikidest). 
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Rohumaa-elupaiga taasloomine Ühendkuningriigis teeäärekavade raames (Sam Ellis) 

5.3.1 Elupaiga majandamine ja seire pärast taasloomist 

Karbonaatse mullaga rohumaad tuleks luua ainult siis, kui kavatsetakse kindlalt rakendada 
pikaajalist majandamiskorda, lähtudes ala majandamiskavast. Majandamine on vajalik, et 
vältida võsa ja muude agressiivsete liikide domineerimist rohumaal ning säilitada suur 
liigirikkus. Tavaliselt võtab rohumaa väljakujunemine aega 3–5 aastat. Selle aja jooksul 
tuleb kasutada niitmist ja kerget karjatamist; täpsed nõuded sõltuvad ala eripärast.  

Tavaliselt ei ole esimesel aastal niitmine vajalik rohumaadel, mis on tekkinud paljal 
mineraalpinnasel, kuigi viljakamatel aladel võib see olla vajalik, et hoida rohu kõrgus alla 
10 cm. Niitmine peab olema õigesti ajastatud, et vältida maa peal pesitsevate lindude 
kahjustamist. Niitmine soodustab võsude kasvu; see vähendab ka vohavate liikide poolset 
konkurentsi ja võsa pealetungi.  

Mahaniidetud rohi tuleks pärast niitmist alalt eemaldada. Kui rohumaal leidub seemneid, 
võib sealt niidetud heina kasutada laotamiseks teistele aladele. Teisel ja kolmandal aastal 
tuleks rohumaad niita pärast seemnete moodustumist õistaimedel ja kõrrelistel. Küülikute, 
veiste ja lammaste karjatamist tuleks esimese kolme aasta jooksul piirata või vältida, et 
rohumaa saaks kinnistuda, st et seemikutel saaks areneda piisav juurestik, et loomad süües 
neid üles ei rebiks. Kui rohumaa on kinnistunud, võib alustada kerget karjatamist.  

Pikaajaline majandamine karjatamise ja/või niitmise teel on liigirikkuse säilitamiseks 
esmatähtis. Ajalooliselt on tavaliseks majandamismeetodiks olnud karjatamine ja mõnes 
piirkonnas niitmine; niitmine võib siiski sobida väiksematele ja laugetel nõlvadel asuvatele 
aladele. Kui tagatakse madal loomkoormus, võib veiseid ja lambaid karjatada aastaringselt, 
kuigi see sõltub ala tootlikkusest. Mittetootlikud alad võivad sobida ainult talviseks 
karjatamiseks, kuigi seal tuleb jälgida, et raskete loomade jalad ei tihendaks ega lõhuks 
mulla struktuuri.  

Karjatamise eesmärk peaks olema eri kõrgusega taimestikuga ja väikeste põõsarühmadega 
(nt mitte rohkem kui 25–30% kogupindalast) rohumaamosaiigi loomine. Näiteks söövad 
erinevad kariloomad taimi valikuliselt ja neid saab kasutada mosaiigi loomiseks. Veised 
söövad karedamat rohtu ja tallavad rohkem kui lambad. Tallatud maalappidel saavad end 
sisse seada uued taimed. Üksikasjalikum teave majandamise kohta on esitatud Croftsi ja 
Jeffersoni käsiraamatus (1999).  

Isegi kui rohumaa luuakse väga sobivasse asukohta, tuleb läbi viia majandamistavade 
hindamine, et hinnata rohumaa väljakujunemist ja pikaajalist edu. Vajalik on 
kaitsealapõhine pikaajaline majandamiskava. See peaks hõlmama seire- ja hindamiskava, 
mis võimaldab majandamiskorda vastavalt vajadusele kohandada.  

Tasandiku rohumaa-elupaikade taasloomise seire võib hõlmata järgmist: 
- rohumaa väljakujunemise ulatus: maapinna katvus (%), paljad maalapid ja lehekõdu 

olemasolu; 
- rohumaa koosseis: kõrreliste ja rohttaimede suhe, positiivsed indikaatorliigid, 

negatiivsed indikaatorliigid, kohaliku eripäraga liigid; 
- tüüpiliste liikide koosseis, sealhulgas indikaatorliikide valimine erinevate 

taksonoomiliste ja funktsionaalsete rühmade seas, nagu tolmeldajad (astlalised 
kiletiivalised (aculeate Hymenoptera), sirelased (Syrphidae), liblikalised (Lepidoptera)) 
ning maapinnal ja mullas elavate selgrootute rühmad (röövputukad ja lagundajad). 
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Rohumaa taasloomine põllumaale Tšehhi Vabariigis 

Põllumaa muutmine liigirikkaks rohumaaks võtab kaua aega. Selle edukus sõltub mitte ainult 
taastamismeetodist ja kasutatud seemnesegu koosseisust, vaid ka „taasrohustataval“ alal 
valitsevatest kohalikest tingimustest (Jongepierová ja Malenovský, 2012, Jongepierová jt, 
2012, Scotton jt, 2012, Ševčíková jt, 2014). Putukakoosluste taastamine on edukam maastikel, 
mille läheduses on suur poollooduslik liigirikas rohumaa, sest spetsialiseerunud taimtoiduliste 
putukaliikide levimissuutlikkus on piiratud (Woodcock jt, 2010a, 2010b). Järgnevalt 
tutvustatakse lühidalt taasloomisel kõige sagedamini kasutatavaid meetodeid. 

Spontaanne suktsessioon. Pelgalt suktsessiooniga saab rohumaid taastada ainult väga kuivadel või 
vastupidi, väga märgadel aladel, kus võsa ja puude kasv on piiratud ning lähiümbruses on säilinud 
püsiniidud või -karjamaad. Riigi kõige soojemates osades kuivas kohas asuvate mahajäetud 
põldude seire on näidanud, et vanemad rohumaad muutuvad liigiliselt koosseisult looduslikuks 
stepiks (Jírová jt, 2012). Alates kolmandast aastast pärast põllu mahajätmist on tavaliselt siiski 
vajalik korrapärane niitmine. Ökoloogiliselt soodsa liigilise koosseisuga rohumaade taastamine 
võtab aega umbes kümme (Lencová ja Prach, 2011) kuni kakskümmend aastat (Prach jt, 2014), kuid 
taimed ja mõned selgroogsete liigid võivad vajada rohkem aega, kuni liigirikka taimestiku 
mitmekesisus on taastatud. 

Kaubanduslikud seemnesegud. Ulatuslikuks põllumaa rohumaaks muutmiseks kasutatakse kõige 
sagedamini liblikõieliste ja kõrreliste kaubanduslikke seemnesegusid. Kuigi seda ei saa käsitada 
ökoloogilise taastamisena, võib selliseid algselt liigivaeseid rohumaid aja jooksul täiendada 
taimede ja loomade sihtliikidega, eelkõige kui neid liike ümbruskonnas veel esineb. Seda kinnitavad 
seiretulemused Bílé Karpaty mäestikus (Valgetes Karpaatides) (Prach jt, 2014, Jongepierová jt, 
2018). Kohtades, kus soovitud liikide järgnev kolonisatsioon on piiratud, kuna ümbruskonnas need 
liigid puuduvad, võib neid loodud rohumaale asustada, külvates kaubanduslikke kõrreliste 
seemnesegusid või istutades taimi. 

Piirkondlikud seemnesegud. Piirkondlikke seemnesegusid kogutakse, paljundatakse ja külvatakse 
konkreetsele alale ilma taimede parendamise protsessita. Nende liigiline koosseis põhineb 
piirkonna looduslikel kooslustel (Scotton jt, 2012). Need liigid, eelkõige rohttaimed, toetavad ka 
paljusid erinevaid loomi, kes sõltuvad neist toiduallikana ja muudel põhjustel. Selle meetodi puhul 
on peamine eelis, et see aitab märkimisväärses ulatuses säilitada populatsioonide looduslikku 
geneetilist varieeruvust, takistades seega võõraste genotüüpide või isegi võõrliikide või -sortide 
levikut. Juhised piirkondlike seemnete hankimiseks ja kasutamiseks on esitatud paljudes 
väljaannetes (Scotton jt, 2012, Jongepierová jt, 2012, Jongepierová ja Prach, 2014, ning Ševčíková 
jt, 2014). Peamised põhimõtted on järgmised: 
 seemneid võib saada rohumaalt värskelt niidetud rohubiomassi hulgast (värske hein), mis 

laotatakse kohe taastatavale alale. Seda meetodit kasutatakse peamiselt Madalmaades ja 
Saksamaal ning mitte ainult põllumaal, vaid ka teistel aladel, näiteks lendtuha väljadel (Kirmer jt, 
2014); 
 kui niidetud biomass pärast niitmist kuivatatakse, võib heina kasutada otse seemnete allikana või 

enne kasutamist hekseldada (hekseldatud hein); 
 kombaini kasutamisel niidetakse ja hekseldatakse rohi kohapeal; 
 seemnekogujaga kammitakse seemned seisvast rohust välja; 
 vajaduse korral võib väiksema hulga seemneid koguda ka käsitsi; 
 kui seemneid on keerukas koguda (erinev suurus ja valmimisaeg), on soovitatav kasvatada taimi 

taimelavadel.   
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Liigirikkaid piirkondlikke seemnesegusid on põllumaale rohumaa loomiseks siiani suuremahuliselt 
kasutatud ainult Bílé Karpaty mäestikus, kus selliselt on „taasrohustatud“ juba rohkem kui 
600 hektari suurune ala (Jongepierová, 2008, Jongepierová ja Prach, 2014, Prach jt, 2013, 2015a, 
Jongepierová jt, 2015). 

Pindmise mullakihi või rohukamara tükkide siirdamine. Taastatavale alale võib laotada pindmised 
mullakihid või siirdada sinna terved rohukamara tükid. See on siiski mitte ainult tehniliselt keerukas 
ja kallis, vaid probleemi tekitab ka doonoralale põhjustatud kahju. See meetod on põhjendatud, 
kui taastatav ala on väike või doonorala kaob (nt laieneva kaevandamis- või ehitustegevuse tõttu). 
Tšehhi Vabariigis olulistel stepitaimestikuga aladel (Obřany raudteetunnel, Hády lubjakivikarjäär ja 
Dálky karjäär Čebíni lähedal) tehtud katsed on andnud positiivseid tulemusi seoses stepiliikide 
ellujäämisega uutel aladel, kuid peaaegu ükski kuivalembene liik ei ole laienenud ümbruskonda või 
kui on, siis väga aeglaselt. 

 

5.4 Konkreetse ala kaitse eesmärgil majandamise kavandamine 

Kuna elupaiga tunnused, kaitseväärtus ja taust (ajalugu ja tekkimine) on eri riikides ja 
biogeograafilistes piirkondades väga erinevad, on elupaiga majandamise kavandamisel 
tähtis võtta arvesse järgmisi üldisi aspekte, mis võimaldavad teha mõistlikke 
majandamisotsuseid:  

- kaitsealapõhised eesmärgid ja sihttasemed, milles viidatakse liikide kaitsestaatusele;  

- kohalikud/piirkondlikud maakasutuse ja loomakasvatuse traditsioonid, tavad ja 
meetodid – tänased kaitseväärtused on sageli tekkinud varasemate maakasutus- või 
karjatamisrežiimide tulemusel. 

Kuigi sageli ei ole ajaloolist majandamisviisi jäljendada võimalik, sobiv ega vajalik, tuleks 
võimaluse korral kasutada olemasolevaid teadmisi ja kogemusi.  

Alal valitsevate tingimuste üksikasjalik uurimine aitab kindlaks määrata elupaiga 
hooldamise või taastamise parimad tehnikad ja meetodid ning hinnata nende sobivust 
konkreetses olukorras, võttes arvesse ka olemasolevaid ressursse, hinnata, mil määral 
saab eesmärgid saavutada, ja ennetada võimalikke takistusi.  
 

Peamised asjaolud, mida tuleb rohumaa kaitsmist ja majandamist kavandades arvesse 
võtta (Rusina, 2017) 

Ökoloogilised kaalutlused 

 Ühendatus maastikul on rohumaaliikide pikaajaliseks ellujäämiseks väga tähtis. See tagab 
liikide liikumise ühelt rohumaalt teisele ning piisavalt suurte ja geneetiliselt mitmekesiste 
populatsioonide säilimise. Seega on tähtsam parandada/taastada teiste rohumaadega 
ühes süsteemis asuvad rohumaad või suuremad alad, kus on rikkalikult poollooduslikke 
rohumaid, kui metsastatud või intensiivpõllumajanduse alal asuvad eraldatud rohumaad. 
Sellisel juhul on ka taastamine edukam, sest liikidel on lihtne levida teistelt rohumaadelt 
taastatud rohumaale.  

 Rohumaa-alad on olulised taimede, lindude ja selgrootute liikide kaitseks. Kui muud 
tegurid (vt allpool) on sarnased, tuleks seetõttu eelistada suuremate rohumaade 
taastamist.  
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 Rohumaa elurikkus – mida suurem see on, seda tähtsam on sellise rohumaa taastamine.  

 Kaitstud liikide olemasolu – kui kaitstud liigid on rohumaal säilinud, tuleks sellise 
rohumaa kaitsmist pidada esmatähtsaks võrreldes rohumaaga, kus need liigid puuduvad.  

 Rohumaa keskkonnatingimuste muutused: eelistatavalt tuleks taastada rohumaad, kus 
keskkonnatingimused on vähem muutunud.  

Sotsiaal-majanduslikud kaalutlused 

 Pikaajalise majandamise väljavaade: esmatähtsaks tuleks pidada rohumaid, mille puhul 
on tõenäolisem, et neid majandatakse pärast taastamist pidevalt. Taastamist tasub 
kavandada ainult sellistest kohtades, kus rohumaad eeldatavalt tulevikus pikaajaliselt 
majandatakse. Vastasel korral kulutatakse taastamisse investeeritud rahalisi vahendeid 
jätkusuutmatult ja kasu elurikkuse kaitsmisel on vaid ajutine (või puudub täielikult) 
(sõltuvalt taastamise vahetust edukusest). Rohumaa multifunktsionaalsus: esmatähtsad 
on rohumaad, mida pärast taastamist kasutatakse eeldatavalt mitmekesisemalt, näiteks 
kui majandamine tagab mitte ainult elurikkuse, vaid ka loomasööda põllumajandusele 
ning rohumaad kasutatakse turismi, ravimtaimede kogumise või keskkonnahariduse 
eesmärgil. Isegi kui rohumaid loomasööda tootmiseks ei kasutata, peetakse selle 
majandamist ikkagi tootmiseks – loodusväärtuste ja elurikkuse tootmiseks. 

 Kohalike elanike, omavalitsuse, omaniku ja haldaja suhtumine: mida rohkem kohalikud 
elanikud elurikkust ja sellest saadavat kasu hindavad, seda parem on taastatud rohumaa 
pikaajalise hooldamise väljavaade.  

 Taastamiskulude ja oodatavate tulemuste suhe: esmatähtsaks tuleks pidada rohumaid, 
mida saab taastada minimaalsete kulude ja maksimaalse tuluga (taastamine on 
eeldatavalt väga edukas). Kavandamise etapis, sealhulgas rahaliste vahendite 
kavandamisel, tuleks arvesse võtta ka rohumaa hooldamise kulusid. Arvesse tuleks võtta 
elupaiga taastamise või majandamisega loodud materjalidega – puit, niidetud biomass, 
eemaldatud pindmine mullakiht jne – seotud kulusid ja tulusid. Nendele materjalidele 
võib olla raske leida praktilist kasutust ning siis võib elupaiga taastamise „kõrvalsaaduste“ 
eemaldamine ja hilisem kõrvaldamine kaasa tuua märkimisväärseid täiendavaid kulusid. 

Rohumaa taastamise ja hoolduse eesmärgid saab saavutada erinevate lahendustega. 
Meetodid ja tehnikad võivad olla nii rahaliste vahendite kui ka ajakulu poolest väga 
erinevad ning seetõttu tuleb parima lahenduse valimiseks teha põhjalik teostatavusuuring 
ja alternatiivide hindamine. Taastamis- ja hooldustööde ning -menetluste valik sõltub 
kolmest asjaolust: ala ökoloogiline seisund, olemasolevad liigid ja soovitud ajakava 
eesmärgi saavutamiseks.  

Taastamine ja majandamine peaks toimuma konkreetse ala jaoks kehtestatud taastamis- 
ja majandamiskava kohaselt. Rohumaa taastamis- ja hoolduskava koostamise põhietappe 
on kokkuvõtlikult kirjeldatud allpool.  
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Rohumaa taastamise kavandamine (kohandatud Rusina (toim), 2017 alusel) 

1. Koguda ala seisundit käsitlevat teavet, sealhulgas peamised ökoloogilised protsessid 
rohumaatüübi kaitsmiseks: taimestik, loomastiku ja taimestiku liigiline koosseis, mulla 
omadused, maastik, niiskusrežiim, kuivendussüsteem ja -staatus, varasem ja praegune 
majandamine jne.  

2. Püstitada rohumaa hooldamise või taastamise eesmärk, näiteks elupaiga soodsa seisundi 
(struktuur, ökoloogilised protsessid ja iseloomulik liigiline koosseis) saavutamine või 
säilitamine või selle halvenemise vältimine. Kaaluda majandamise prioriteetide vahelisi 
võimalikke vastuolusid ja määrata kindlaks eelistatud valikud (vt jagu X.X).  

3. Hinnata praeguse majandamisviisi sobivust eesmärgi saavutamiseks ja teha kindlaks, 
millised kohandused on vajalikud. 

4. Määrata kindlaks vajalikud elupaiga taastamise ja hooldamise meetmed ja meetodid 
ning nende kombinatsioonid. Sama rohumaa eri osad võivad nõuda erinevaid taastamis- 
ja hooldusmeetmeid. Näiteks selles rohumaa osas, kus on kaitstud taimeliigi suur 
populatsioon, keskenduvad taastamismeetmed selle liigi soodsale seisundile, samal ajal 
kui mujal on eesmärk tagada teatavatele loomaliikidele (nt lindudele, liblikatele) sobiv 
taimestiku struktuur ning mõnes kohas tuleb piirata ekspansiivseid liike. Sellisel juhul on 
soovitatav vajalikud meetmed kaardistada. 

5. Teha kindlaks ökoloogilised ja maastikust tulenevad piirangud ja eelised taastamis- või 
hooldusmeetmete rakendamisel.  

6. Teha kindlaks taastamis- või hooldusmeetmete sotsiaal-majanduslikud, õiguslikud ja 
rahalised piirangud ja eelised, näiteks ühelt poolt kulud ning taastamis- või 
hooldusmeetmete õiguslikud piirangud ja teiselt poolt võimalikud stiimulid, rahalised 
vahendid, toetus olemasolevatest programmidest jne.  

7. Rohumaa taastamise või hoolduse eesmärkide üksikasjalik kirjeldus, võttes arvesse 
keskkonna-, õiguslikke ja sotsiaal-majanduslikke piiranguid ja eeliseid, näiteks elupaiga 
taimestiku struktuuri parandamine, konkreetse taime-, linnu- või muu liigi tingimuste 
parandamine.  

8. Taastamis- ja hooldustegevuste ajakava koostamine. Vajalike taastamis- ja hooldustööde 
järjekorra ja aja kavandamine sõltuvalt rohumaa algsest seisundist. 

9. Taastamise ja hoolduse tulemuste seire, sealhulgas korrapärane hindamine, et teha 
taastamis- ja hooldusprotsessi vajalikke kohandusi. 

 

5.5 Meetmete tähtsuse järjekorda seadmise ja prioriteetsete alade 
kindlaksmääramise kriteeriumid 
Tähtsuse järjekorda seadmisel võib olla oluline roll kaitsetegevuste maksimaalsel 
tõhustamisel, seire ja majandamisega seotud kulude ja aja optimeerimisel ning 
majandamistegevuste sobivuse hindamisel. Seda silmas pidades saab määrata 
konkreetsed kriteeriumid meetmete seadmiseks tähtsuse järjekorda.  

Selle elupaigatüübi kaitsemeetmete tähtsuse järjekorda seadmisel peetakse kasulikuks 
järgmisi kriteeriume: 

- geograafiline asukoht, 
- maa majandamisest loobumise aeg, 
- tegeliku taimestiku laad, 
- võsastumise ulatus, 
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- teostatavus, näiteks kas alale pääseb vajaliku tehnikaga juurde jne, 
- panus biogeograafilisel või piirkondlikul tasandil soodsa kaitsestaatuse 

saavutamisse. 

Näitena võib tuua programmi LIFE projekti LIFE13 NAT/IT/000371 „SUNLIFE – Umbria 
piirkonna Natura 2000 võrgustiku strateegiaׅ“ jaoks koostatud prioriteetide seadmise 
käsiraamatu. Selles dokumendis on ühest küljest omistatud keskne roll elupaiga 
eriomastele tunnustele: elupaiga prioriteetsus, elupaiga esinduslikkus/haruldus 
piirkondlikul tasandil, taimekoosluste rikkalikkus (fütotsönoloogiline mitmekesisus), 
tegelike/võimalike II–IV lisas loetletud liikide arv, tegelike/võimalike punasesse nimistusse 
kantud liikide arv. Teisest küljest võetakse prioriteetide seadmisel arvesse väliseid 
tunnuseid, mis aitavad rõhutada, et halvenemise oht on reaalne, näiteks: inimtegevusest 
tulenevad survetegurid, kaitsestaatus riiklikul tasandil ja muutumise oht (dünaamilised 
protsessid). 

Lätis võetakse arvesse järgmisi üldisi kriteeriume:  

- elupaigale omased liigid, sealhulgas kaitstud liigid, on elupaiga kvaliteedi halvenemise 
ja eraldatuse tõttu selles piirkonnas väljasuremise ohus; lähikümnenditel on oodata 
elupaiga levila vähenemist; 

- elupaik on ainus või peaaegu ainus koht, kus leidub vähemalt üks elupaikade direktiivi 
II lisas või linnudirektiivis loetletud liik või liik, mis on väga haruldane (esineb väga 
vähestes kohtades), Lätis kaitse all või on tähtis liigi rände, paljunemise või elutsükli 
muu olulise osa jaoks, või see on kiiresti väheneva levikuga kaitstud liikide elupaik. 

Seoses esmatähtsate elupaigatüüpide kaitsmiseks väga oluliste Natura 2000 alade 
valimisega kaalutakse järgmisi kriteeriume (täidetud peab olema vähemalt neli 
kriteeriumi): 

- oluline osa konkreetsest Natura 2000 alast on kaetud konkreetse elupaigaga ja/või see 
elupaik on väga tüüpiline ja suure esinduslikkusega (vähemalt B), mis on väga tähtis 
soodsa kaitsestaatuse saamiseks kogu riigis; 

- selle konkreetse elupaiga taastamine sellel alal on tähtis elupaigatüübi kaitsmiseks 
riiklikul tasandil või ELi boreaalse biogeograafilise piirkonna tasandil;  

- selle elupaiga kadumine konkreetsel Natura 2000 alal võib vähendada selle levilat; 
- konkreetsel Natura 2000 alal on selle elupaiga seisund halvenenud, kuid elupaik 

suudab taastuda; taastamisel paraneb elupaiga seisund oluliselt ja/või selle pindala 
suureneb; 

- võimalik on tagada elupaiga jätkusuutlik majandamine ja soodne kaitsekord; 
- konkreetsel Natura 2000 alal elupaiga taastamise hinnangulised kulud on kooskõlas 

sellest saadava kasuga; 
- elupaiga taastamine konkreetsel Natura 2000 alal ei kahjusta teisi kaitstud elupaiku 

või tähtsaid liike ja/või ei tekita keskkonnaprobleeme või sotsiaal-majanduslikke 
probleeme. 

 

5.7 Meetmeid kindlaks määravad ja rakendavad peamised sidusrühmad 

Üldjuhul peetakse asjaomaste sidusrühmade ulatuslikku kaasamist ja partnerlust 
esmatähtsaks, et rakendada tulemuslikult vajalikud kaitsemeetmed. Kaitsemeetmete 
kujundamisel ja rakendamisel peetakse oluliseks järgmiste sidusrühmade kaasamist:  



 

91 

- põllumajandustootjad, maaomanikud, maa kasutajad; 
- kaitsealade haldajad, haldusasutused (riiklikud, piirkondlikud, kohalikud);  
- looduskaitseasutused ja -organisatsioonid;  
- põllumajandusasutused ja -organisatsioonid; 
- teaduslikud nõustajad ja järelevalve teostajad; 
- põllumajandustootjatele nõustamisteenuste ja tehnilise abi osutajad, et aidata neil 

meetmeid rakendada; 
- valitsusvälised organisatsioonid;  
- kohalikud kogukonnad; 
- kohalikud turismiettevõtjad ja muud ettevõtjad (õitsvate taimedega kuivad 

rohumaad on sageli atraktiivsed maastikuelemendid; loomseid saadusi võidakse 
kasutada kohalike toodetena).  

 

5.8 Probleemid, raskused ja võimalikud lahendused 

Olulised probleemid ja raskused on seotud vajadusega luua jätkusuutlik majandus 
äärealadel, kus leidub elupaigatüüpi 6210. Jätkuv ulatuslik maade majandamisest 
loobumine tuleneb mägipiirkondade majandussüsteemide kokkukukkumisest, kuna need 
ei suuda kaasaegsete masstootmissüsteemidega konkureerida. Selle protsessiga 
võitlemiseks tuleks välja arendada jätkusuutlikud tootmissüsteemid, mis tagavad kohaliku 
elanikkonna säilimise.  

Kuna elupaigatüübi 6210 kuivade rohumaade nõuetekohase jätkusuutliku kasutamise üle 
on vaja teha teaduslikku järelevalvet, võivad sellest tuleneda ka tehnilised probleemid. 
Need süsteemid on ülihaprad ja ülekasutamine võib neid tõsiselt kahjustada. 
Nõuetekohasel majandamisel tuleks arvesse võtta kasutatava rohumaa kohalikke, 
ökoloogilisi, floristilisi ja biogeograafilisi omadusi ning valida sobiv kariloomade tüüp ja arv 
(Frattegiani jt, 2017). Kõik põllumajandustootjad ja tootmisettevõtted peaksid saama tuge 
spetsiaalsetest seirekavadest, mis võivad tagada paindliku majandamise. 

Järgnevalt on esitatud muud võimalikud piirangud ja lahendused kaitsemeetmete 
rakendamisel.  

 Enne karjatamise taastamist tuleb alad puhastada võsast ning taastada või ehitada 
kariloomade veega varustamise punktid. Põllumajandustootjad ei suuda alati selle eest 
enne maa eest ÜPP otsetoetuste saamist ise maksta, seega tuleb taastamist rahastada 
ja mõnikord ka tööjõu eest maksta välisprojektide vahenditest.  

 Elupaigatüübil 6210 kasvava sööda mineraalainete sisaldus on üldiselt aastaringselt 
madal ja söödalisanditeta tekib kariloomadel tõenäoliselt mineraalainete, eelkõige 
fosfori, vase, koobalti ja seleeni vaegus. Seetõttu tuleb kasutada söödalisandeid – 
lakukive, kontsentraate või boole. Fosforit tuleb kariloomadele manustada siiski nii, et 
see mõjutaks liigirikkust ja liikide mitmekesisust võimalikult vähe. 

 Rohumaad võib olla vaja korrapäraselt puhastada võsast ja invasiivsetest 
umbrohtudest, sealhulgas invasiivsetest võõrliikidest, ning see on tööjõumahukas 
tegevus. Vähest tööjõudu nõudev elupaiga majandamine suurendaks 
põllumajandustootjate suutlikkust teha seda tööd korrapäraselt. See tagab ka, et maa 
eest on jätkuvalt õigus saada ÜPP otsetoetusi. 

 Mõnes kohas (nt Arani saared Iirimaal) on põllumajandusettevõtted killustatud ja 
maatükid väiksed, mis tähendab, et konkreetsel maatükil karjatamise periood võib olla 
lühike. Tagada tuleb juurdepääs neile väikestele maatükkidele, et veised saaks sinna 
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ajada, ning veiste liikumist tuleb hõlbustada, et säilitada põllumajandusettevõtte 
killustunud osadel optimaalne karjatamisrežiim. 

 Elupaiga kindlaksmääramine ja kaardistamine on mõnes piirkonnas ikka veel 
probleemne (nt Poolas). Mitte kõiki väärtuslikke alasid ei ole põhjalikult kaardistatud 
ja hinnatud, mis võib põhjustada probleeme omaniku kindlakstegemisel ning 
kaitsemeetmete kavandamisel ja rakendamisel.  

 Karjatamise taastamise/rakendamisega seotud logistilised ja korralduslikud 
probleemid. Paljudes piirkondades ei ole kariloomade karjatamine praegu kohaliku 
põllumajandussüsteemi osa. Rohumaadel karjatamise alustamiseks tuleb korraldada 
kõik logistilised elemendid (loomad, laudad, tarad, vesi, talvine sööt), mis on keerukas, 
kallis ja vajab inimressurssi. Seetõttu on mõnes projektis karjatamine asendatud 
niitmisega, mis ei ole rohumaa majandamiseks alati optimaalne. 

5.9 Järeldused ja soovitused 

 Soodsa kaitsestaatuse saavutamiseks ja elupaika mõjutavate peamiste ohtude 
kõrvaldamiseks vajalikud kaitse-eesmärgid ja prioriteedid (sh vajaduse korral 
taastamisvajadused pindala, struktuuri ja funktsiooni parandamiseks) võib kindlaks 
määrata biogeograafilisel tasandil. 

 Biogeograafilisel tasandil kindlaks määratud kaitse-eesmärgid tuleb sõnastada 
konkreetsemate eesmärkidena riigi tasandil ja seejärel kaitseala tasandil. Samuti 
soovitatakse tegevuskavas määrata kindlaks esmatähtsad alad nii Natura 2000 
võrgustikus kui ka sellest väljaspool, et tagada elupaiga kaitse ning aidata saavutada 
kõrgemal tasandil (nt biogeograafilisel või riigi tasandil) seatud eesmärke. 

 Kaitsealapõhistes kaitse-eesmärkides tuleks kindlaks määrata tingimused, mis tuleb 
asjaomastel aladel esineva elupaigatüübi puhul saavutada, et nende alade panus 
soodsa kaitsestaatuse saavutamisse riigi, biogeograafilisel või Euroopa tasandil oleks 
maksimaalne. 

 Sõltuvalt sellest, kui suur osa sellest elupaigatüübist kuulub Natura 2000 võrgustikku, 
võib vajalikuks osutuda meetmete võtmine väljaspool kaitstud alasid, et tagada 
elupaigatüübi pikaajaline kaitse, ökoloogiline varieeruvus ja piisav ühendatus 
looduslikus levilas ning samuti elupaigaga seonduvate liikide kaitse. 

 Selle elupaigatüübi hea seisundi säilitamine sõltub ekstensiivsest karjatamisest või 
niitmisest, olenevalt kohalikest tingimustest ja ajaloolistest majandamistavadest. 
Samuti võib vajalik olla võsa ja invasiivsete liikide tõrjumine. 

 Alal valitsevate tingimuste üksikasjalik uurimine aitab kindlaks määrata elupaiga 
hooldamise või taastamise parimad tehnikad ja meetodid ning hinnata nende sobivust 
konkreetses olukorras, võttes arvesse ka olemasolevaid ressursse, hinnata, mil määral 
saab eesmärgid saavutada, ja ennetada võimalikke takistusi.  
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 Peamised asjaolud, mida tuleks rohumaa kaitsmist ja majandamist kavandades 
arvesse võtta, on ökoloogilised ja sotsiaal-majanduslikud kaalutlused, mis määravad 
majandamise ja taastamise võimalused. Taastamine ja majandamine peaks toimuma 
konkreetse ala jaoks kehtestatud taastamis- ja majandamiskava kohaselt. 

 Sõltuvalt ala kaitse-eesmärkidest võib olla vaja kohandada majandamist konkreetsete 
liikide vajadustele.  

 Mõnes olukorras võib osutuda vajalikuks või asjakohaseks rohumaa taasloomine. Selle 
teostatavus tuleks asjaomaste ekspertide (mullastiku-, hüdroloogia-, ökoloogia-, 
taime- jne eksperdid) abiga nõuetekohaselt kindlaks määrata. Rohumaa loomise kava 
tuleks koostada samamoodi nagu rohumaa taastamise kava. 

 Olulised probleemid nende rohumaade kaitsmisel on seotud raskustega jätkusuutliku 
majanduse säilitamisel äärealadel, kus leidub elupaigatüüpi 6210. Jätkub laialdane 
loobumine rohumaade traditsioonilisest majandamisest. Selle protsessiga 
võitlemiseks tuleks arendada jätkusuutlikud tootmissüsteemid, mis tagavad kohaliku 
elanikkonna säilimise.   
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6. TEAVE JA SEIRE 

Selle elupaigatüübi kaitse kavandamisel on oluline ka parandada kaitsestaatust, ohtusid ja 
survetegureid käsitlevaid teadmisi ja nende hindamise meetodeid ning rakendada 
asjakohaseid seirekavasid. Soovitatav on kehtestada ühtlustatud meetodid, et teha 
asjakohasel skaalal seiret elupaigatüübi 6210 kaitsestaatuse ja selle muutumise üle. 
Seirekavades tuleks arvesse võtta elupaigatüübi 6210 suurt varieeruvust.  

Majandamismeetmete tõhusust tuleks samuti jälgida ja hinnata, kasutades asjakohaseid 
näitajaid, mis võivad anda selget teavet saavutatud tulemuste kohta. 

 

6.1 Elupaiga seiremeetodid 

Nagu kaitsestaatuse hindamist käsitlevas jaos juba märgiti, on elupaikade seirekavad ja -
protokollid olemas või väljatöötamisel või täiustamisel mitmes ELi liikmesriigis. 

Tavaliselt toimub seire valitud aladel ja maalappidel või transektidel, kus registreeritakse 
elupaiga peamised tunnused, ning kaitsestaatuse hindamiseks kasutatakse asjakohaseid 
kriteeriume ja piirväärtusi (pindala, struktuur ja funktsioonid, tulevikuväljavaated). 

Seireuuringud võivad hõlmata teatavat osa elupaiga levikualast ning valim peaks olema 
elupaiga üldise varieeruvuse ja erinevate tingimuste esindamiseks piisav. 

Järgnevalt esitatakse mõned asjakohased näited ELi liikmesriikides kasutatavatest 
elupaikade seirekavadest ja -protokollidest. Värske ülevaade seiresüsteemide 
väljatöötamisest ELi liikmesriikides on esitatud väljaandes Ellwanger jt, 2018. 

Saksamaal koostas Bundesamt für Naturschutz (föderaalne looduskaitseamet) koostöös 
liidumaade looduskaitseasutustega soovitused looduslike elupaikade ja ühist huvi 
pakkuvate liikide kaitsetaseme seireks ja hindamiseks, tuginedes nende üksikuid asukohti 
(nt kaitsealadel) käsitletavatele uuringutele ja üksikasjalikele eksperditeadmistele (BfN ja 
BLAK, 2017). Elupaikade parameetri „struktuurid ja funktsioonid“ hindamine põhineb 
mitmel kriteeriumil (elupaiga tüüpiliste struktuuride täielikkus ja liigiline koosseis, 
survetegurid), mis käsitlevad elupaiga peamisi tunnuseid. Nende peamiste tunnuste 
hinnangut võrreldakse kehtestatud läviväärtustega, mis kajastavad elupaiga seisundit.  

Elupaigatüübi 6210 puhul koosneb kriteerium „elupaiga tüüpiliste struktuuride täielikkus“ 
iseloomulike struktuuritüüpide (nt terofüüdid, pioneerliigid, madala taimestikuga ja 
mitmekihiline rohumaa, ebaühtlane taimestik koos palja maaga, sammaltaimed, 
samblikud, soojalembesed servataimed või põõsad) arvust ja katvusest ning rohttaimede 
katvusest (v.a häirimise näitajad). Katvust mõõdetakse protsendina. Eeskujuliku hinnangu 
(A) saavutamiseks peab elupaiga tüüpiliste struktuuride katvus olema näiteks vähemalt 
75%. Kui elupaiga tüüpiliste struktuuride katvus langeb alla 50%, on elupaiga struktuurid 
keskmised või osaliselt kahjustunud (C). Tüüpiliste liikide koosseisu täielikkust hindavad 
eksperdid iseloomulike taimeliikide riikliku loetelu alusel, mida võib piirkondlikul tasandil 
kohandada.  

Kriteerium „survetegurid“ on jagatud allkriteeriumideks – häirimise näitajate (nt 
eutrofeerumise või söötijätmise näitajad, neofüüdid) katvus, otseselt kahjustatud 
taimestik (katvus, sealhulgas kahjustamise põhjus, nt tallamine), majandamise puudumise 
tõttu kasvanud võsa katvus, taasmetsastamise / istutatud puude katvus, majandamise 
puudujäägid ja muud elupaigatüüpi 6210 mõjutavad survetegurid. Katvust mõõdetakse 
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protsendina, näiteks kui häirimise näitajate katvus on 5% või alla selle ning puuduvad 
invasiivsed neofüüdid, on hinnang „survetegurite mõju puudub või on väike“ (A), kui katvus 
on üle 25%, on hinnanguks „survetegurite suur mõju“ (C). Majandamise puudujääke ja 
muid survetegureid hindavad eksperdid. 

Iirimaa poollooduslike rohumaade uuringus tehti kindlaks elupaikade seiremeetodid 
Iirimaal21, sealhulgas elupaigatüübi 6210 hindamise kriteeriumid (O’Neill jt, 2013). Aastatel 
2015–2017 viidi läbi uus elupaigatüübi 6210 rohumaade seireuuring (Martin jt, 2018). 
Uuring hõlmas 55 elupaigatüübiga 6210/*6210 ala, kokku 237,83 hektarit elupaika, mis 
moodustab 17% praegu registreeritud 1416 hektari suurusest elupaigatüübi pindalast, 
keskendudes parima kvaliteediga aladele. Rohumaade seireuuringu käigus hinnati 
elupaiga pindala, struktuuri ja funktsioone ning tulevikuväljavaateid igal alal.  

Pindala hindamiseks uuriti elupaiga praegust ulatust ja võrreldi seda varasemates 
uuringutes kaardistatuga või võrreldi alasid erinevatel aero- ja satelliidifotodel (Martin jt, 
2018). Pindala vähenemist väljendatakse protsentuaalse vähenemisena aastas konkreetse 
ajavahemiku jooksul. 

Struktuuri ja funktsioone hinnati mitme kriteeriumi alusel, mis käsitlevad elupaiga peamisi 
tunnuseid, võrreldes neid kehtestatud võrdlusaluste või läviväärtustega, mis kajastavad 
soodsas seisundis elupaika (Martin jt, 2018). Kriteeriume uuritakse ja hinnatakse 
kindlaksmääratud suurusega maatükkidel, mis märgitakse maapinnale mõõdulindi või 
ruudustiku abil. 

Struktuuri ja funktsioonide kriteeriumid määrati kindlaks riikliku andmestu alusel, et anda 
ökoloogidele juhiseid elupaigatüübi 6210 äratundmiseks ja hindamiseks Iirimaal (Martin jt, 
2018). Rohumaade seireuuringu käigus vaadati iga ala puhul kriteeriumid läbi ja muudeti 
neid, et tagada, et need on kohalike erinevuste hindamiseks asjakohased. Mägismaal 
asuvate elupaigatüübi 6210/*6210 alade puhul, kus sageli leidub rikkalikult sammaltaimi, 
lisati positiivsete indikaatorliikidena sammaltaimed Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, 
Scapania aspera ja lood-keerdsammal (Tortella tortuosa). 

Tulevikuväljavaadete hindamiseks uuriti elupaika mõjutavaid olemasolevaid 
survetegureid, tulevasi ohte ja soodsaid majandamistavasid ning pindala, struktuuri ja 
funktsioonide eeldatavaid tulevikusuundumusi.  

Iirimaa poollooduslike rohumaade uuringu seiremeetodit kasutati ka 2014. aastal läbi 
viidud uuringus, mis käsitles 25 käpalisterikast karbonaatse mullaga rohumaa 
(elupaigatüüp *6210) ala (Curtis ja Wilson, 2014, viidatud väljaandes Martin jt, 2018). 

Itaalia elupaikade seire käsiraamatus (Angelini jt, 2016; Gigante jt, 2016a, 2016b) on 
määratud kindlaks Itaalias esinevate I lisa kohaste elupaigatüüpide, sh elupaigatüübi 6210 
konkreetsed seireprotokollid. 

Parameeter „pindala“ on määratletud kui elupaiga tegelik pindala (Gigante jt, 2016c). 
Kaardistamisel soovitatakse kasutada mõõtkava 1:10 000. Elupaik tuleks kaardistada iga 
kuue aasta järel, kasutades fotosid ja väliuuringuid. Seejärel saab analüüsida pindalal 
                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf. 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/.  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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põhinevat kaitsestaatust, võrreldes eri perioodide kaarte (diakrooniline analüüs) ja 
määrates kindlaks muudatuste ja suundumuste ulatuse. Lisaks soovitatakse analüüsida 
maastiku andmeid (nt kogupindala, killustumine, maalapi pindala, maalapi kaugus jne), et 
tuua esile kaitsestaatust puudutavad kasulikud üksikasjad. 

Parameetrid „struktuur“ ja „funktsioon“ on määratletud elupaiga moodustavate 
taimekoosluste peamiste tunnuste alusel: liikide täielik nimekiri, kogukatvus, 
domineerivate liikide esinemine/katvus, tüüpiliste liikide esinemine/katvus, käpaliste 
liikide esinemine/katvus, häirimise indikaatorliikide esinemine/katvus, võõrliikide 
esinemine/katvus, dünaamika indikaatorliikide esinemine/katvus. Need andmed tuleks 
koguda püsiproovitükkidelt (16 m2) iga kuue aasta järel. Proovitükkide arv peaks olema 
proportsionaalne elupaiga kogu- ja kohaliku pindalaga ning üldise/kohaliku 
varieeruvusega. Optimaalne proovivõtu aeg on nii Apenniini kui ka Alpide piirkonnas 
künklikel aladel mais-juunis (juulis) ja mägipiirkonnas juunis-juulis-augustis. 

Seejärel saab analüüsida struktuuril ja funktsioonil põhinevat kaitsestaatust, viies läbi 
nende näitajate väärtuste diakroonilise analüüsi. Võõrliikide, dünaamika indikaatorliikide, 
häirimise indikaatorliikide, domineerivate/tüüpiliste liikide ja käpaliste liikide 
esinemise/katvuse suundumused iseloomustavad usaldusväärselt seirealuse elupaiga 
kaitsestaatust.  

Elupaiga märkimisväärse floristilise liigirikkuse ja kohaliku varieeruvuse tõttu ei saa 
tüüpiliste liikide täielikku loetelu eelnevalt riiklikul tasandil koostada. Seetõttu on 
sihtliikide registreerimine (lisaks riiklikes ja Euroopa käsiraamatutes (EK, 2013) juba 
loetletud liikidele) tehtud ülesandeks piirkondlikele ametiasutustele. Mõne piirkonna 
kogemuste kohaselt on esitatud nende domineerivate liikide loetelu, millel on 
domineeriv/diagnostiline roll piirkonna tasandil (nt projekti „SUNLIFE“ LIFE13 
NAT/IT/000371 tulemusel koostatud käsiraamatus, kus on nimetatud Bromus erectus, 
Brachypodium rupestre ja Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Lisaks tuleb arvesse võtta inimtegevust, eelkõige registreerida ja kvantifitseerida jätkuv 
karjatamine ja niitmine, ning muid bioloogiliselt olulisi parameetreid, näiteks putukate ja 
lindude esinemine. 

Prantsusmaal on välja töötatud Natura 2000 aladel asuvate põllumajanduslike ja 
karjamaaelupaikade kaitsestaatuse seiremeetod (Maciejewski jt, 2013).  

Katsetatud on elupaikade kindlaksmääramist ja seiret satelliidifotode abil. Näiteks 
Slovakkias katsetatakse elupaikade asukoha kindlaksmääramist, klassifitseerimist ja 
dünaamilist aegruumis seiret uute meetoditega, filtreerides, segmenteerides ja jälgides 
satelliidi Sentinel-1 sünteesavaradari andmeid, satelliidi Sentinel-2 
multispektraalfotograafia andmeid ja nende kombinatsioone. Pilditöötlustarkvara 
võimaldab Natura 2000 elupaiga alade asukoha staatilistes ja dünaamilistes Maa seire 
andmetes täpselt kindlaks määrata kuni piksli eraldusvõime täpsusastmeni. Lisaks 
võimaldab loodud tarkvara jälgida pidevalt elupaiga dünaamikat ning anda häiret, kui 
Natura 2000 kaitstud alade seisund järsult muutub või need killustuvad.  

 

6.2 Seirealade/-kohtade valiku kriteeriumid 

Seirealad peaksid nõuetekohaselt esindama elupaiga piirkondlikku levikut ja varieeruvust. 
Proove tuleks koguda nii Natura 2000 aladel kui ka väljaspool neid alasid. 
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Proovitükkide arv peaks hõlmama elupaika kogu selle mitmekesisuses (võttes arvesse 
võimalikke alltüüpe) ja olema piisav, et tulemus oleks statistiliselt usaldusväärne. 

Seirealadelt kogutud andmed peaksid näitama statistiliselt olulisi suundumusi nii 
kaitsestaatuses kui ka peamistes bioloogilistes ja struktuursetes parameetrites. 
Proovitükkidel peaks olema nii hea kui ka halva kaitsestaatusega kohti. 

Aerofotode ja kartograafilise uuringu kasutamine on kindlasti kasulik esimese ülevaate 
saamiseks aladest, mis vajavad hädasti uurimist. Kuigi peamine lähtepunkt on 
püsiproovitükkide võrgustik, võib hiljem tekkida vajadus täiendavate proovitükkide järele 
sõltuvalt sellest, kuidas elupaik tegelikult muutub.  

Igal aruandeperioodil peaks seire hõlmama teatavat miinimumprotsenti elupaigatüübi 
6210 pindalast riigis. Osa alasid võib valida stratifitseeritud juhuvalikuga ja teise osa 
„riikliku tähtsusega“ alade hulgast. Mõnikord võib seire liigselt keskenduda suurtele 
põhjalikult uuritud aladele, seega tuleks elupaigatüübi 6210 alade puhul kehtestada piiriks 
ilmselt 10 hektarit ning kui jälgimiseks valitakse 10 hektarist suurem ala, tuleks see jagada 
umbes 10 hektari suurusteks osadeks ja valida üks ala.  

Riigis võib proovitükkide arvu piirkondlikul tasandil kohandada. Sellega saab asjakohaselt 
arvesse võtta elupaiga suurt mitmekesisust riigis. See võib ka olla sobiv viis jagada 
seirekohustused asjaomaste ametiasutuste vahel.  

Usaldusväärne valimi moodustamise meetod peaks arvesse võtma kõiki neid asjaolusid ja 
seetõttu on seda väga raske riiklikul tasandil määrata riikides, kus see elupaigatüüp on 
pindalalt väga suur ja väga mitmekesine, nagu Itaalias. Sellisel juhul on soovitatav 
kehtestada mõned kriteeriumid riigi tasandil ja seejärel neid piirkondlikul tasandil 
kohaldades lähtuda üksikasjalikest teadmistest territooriumi kohta nii Natura 2000 aladel 
kui ka väljaspool neid alasid. 

Leedus on seiresüsteem kehtestatud elupaikade loendisse kandmise tulemuste alusel 
(2014). Püsiseirealade valimise peamised kriteeriumid on järgmised: 

 ühenduse tähtsusega elupaikade (levila ja ala) seire toimub 64 seireruudus, mis 
moodustavad 10,27% seireruutude koguarvust riigis; 

 igast elupaigatüübist võetud proovid peaksid moodustama vähemalt 10% kõikidest 
riigis loendisse kantud elupaiga polügoonidest (elupaigatüübi 6210 puhul 
moodustavad seirepolügoonid 15,43% kõikidest loendisse kantud elupaikadest) ning 

 seireruutude osakaal kaitstud ja kaitsmata aladel on vastavalt 27,26% ja 72,74%. 

Igas seireruudus / igal püsiseirealal tuleb teha vaatlusi vähemalt kaks korda 
aruandeperioodil.  

Slovakkias valiti elupaikade püsiseirealad geograafilisest infosüsteemist stratifitseeritud 
valikuprotsessi kasutades järgmiste kriteeriumide alusel (Šefferová jt, 2015): 

- ala suurus (0,5–70 ha); 
- elupaigakogumite puhul sihtelupaiga domineerimine püsiseirealade piirkonnas; 
- püsiseirealade kavandamine ja hindamine igas biogeograafilises piirkonnas (Alpid, 

Pannoonia) eraldi; 
- geograafiline katvus – püsiseirealade jaotus kogu elupaikade esinemise alal, et vältida 

suuri tühikuid ja koondumist ühte asukohta; 
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- mitmekesise kvaliteedi hõlmamine esinduslikkuse tagamiseks, st et püsiseirealade 
võrk hõlmaks kohti, kus esineb nii kvaliteetseid kui ka kahjustatud alasid. 

2015. aastal kasutati 286 elupaigatüübi 6210 püsiseireala. Kõnealune elupaik on levinud 
peamiselt Alpide biogeograafilises piirkonnas, kuigi mitu ala asub ka Slovakkia lõunaosas 
Pannoonia piirkonnas. Esmatähtsa elupaigatüübi 6210* püsiseirealasid oli 81.  
 

Kaitsestaatuse hindamine lihtsate näitajate alusel – Taani näide 

Elupaigatüübi 6210 ja teiste elupaigatüüpide kaitsestaatust saab hinnata, kasutades 
standarditud dubleeritava kaardistamismenetluse andmeid. See meetod on kasulik 
kaitsestaatuse hindamiseks nii üksikutes kohtades kui ka mis tahes ala tasandil (Natura 
2000 ala, riik, biogeograafiline piirkond või kogu EL). Samuti on meetod kasulik aja jooksul 
toimunud staatuse muutuste registreerimiseks.  

Kaitsestaatust hinnatakse kaalutud struktuurinäitajatele antud hinde (struktuurne indeks) 
ning elupaigatüübile iseloomuliku homogeense taimestikuga alal 5 m raadiuses 
esinevatele taimeliikidele antud kaalutud hinnete (liikide indeks) alusel.  

Elupaigatüübi 6210 struktuurilised näitajad, mida arvesse võetakse, on järgmised: 1) 
taimestiku struktuur, 2) hüdroloogia (ei ole elupaigatüübi 6210 puhul asjakohane), 3) 
majandamine, 4) ohud/survetegurid ja 5) igale elupaigatüübile iseloomulikud 
konkreetsed struktuurid.  

Igale taimeliigile omistatakse väärtus vahemikus –1 kuni 6. Negatiivne väärtus 
omistatakse probleemsetele liikidele või invasiivsetele liikidele, tulnukliikidele/ 
põllumajanduslikele liikidele omistatakse 0-väärtus ja ülejäänud taimedele väärtus 
vahemikus 1–6, kusjuures haavatavatele/haruldastele liikidele, mida leidub ainult 
floristiliselt parimatel aladel, omistatakse kõrgem väärtus. 

Iga indikaatorliigi või taimeliigi arv sisestatakse valemisse, mille tulemuseks on väärtus 
vahemikus 0 kuni 1. Indikaatorväärtused on kalibreeritud: 0–0,2 = halb kaitsestaatus; 
0,2–0,4 = puudulik kaitsestaatus; 0,4–0,6 = keskmine kaitsestaatus; 0,6–0,8 = hea 
kaitsestaatus ja 0,8–1,0 = kõrge kaitsestaatus.  

Taanis kaardistatakse iga kuue aasta järel kõik elupaigatüüpide esinemised Natura 2000 
aladel. Nende alade majandamiskavade kohaselt peaks vähemalt 75%-l kaardistatud 
elupaikadest olema kas hea või eeskujulik kaitsestaatus. Seega on alade majandamise 
eesmärk säilitada hea või kõrge kaitsestaatusega elupaikade staatus ning parandada 
halva, puuduliku või keskmise kaitsestaatusega elupaikade staatust, võttes selleks 
vajalikke meetmeid. 

 

6.3 Järeldused ja soovitused 

Selle elupaigatüübi kaitse kavandamisel on väga tähtis parandada kaitsestaatust, ohtusid 
ja survetegureid käsitlevaid teadmisi ja nende hindamise meetodeid ning rakendada 
asjakohaseid seirekavasid. 

Kaitsestaatuse hindamisel kasutatavate parameetrite (pindala, struktuur ja funktsioon) 
üldine määratlus jätab igale riigile suure tõlgendamisvabaduse ning muudab suundumuste 
ja protsesside range kontrolli ELi tasandil väga keerukaks. 
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ELi tasandil tuleks kokku leppida elupaiga seire ühtlustatud tüüpkriteeriumid ja -
menetlused. Moodustada võiks eksperdirühma, kes töötaks välja selle elupaigatüübi seire 
asjakohased standardid (muutujad, parameetrid, kriteeriumid, läviväärtused). Välja tuleks 
töötada teaduslikel tõenditel põhinev ühtne metoodika, kohandades muutujaid, 
parameetreid, kriteeriume ja läviväärtusi biogeograafilistele piirkondadele. 

Nii nagu soodsa staatuse võrdlusväärtused, on läviväärtused probleemsed, sest alati ei ole 
olemas selgeid võrdlusaluseid, et lõplikult kehtestada ideaalne tunnusjoonte 
kombinatsioon „soodsa“ kaitsestaatuse määratlemiseks. Muutujad ja asjaomased 
protsessid on ülimalt mitmekesised.  

Kui tegemist on elupaigatüübi 6210 sekundaarse elupaigaga, mille võib asendada (või mis 
ise asendub) teiste I lisa kohaste elupaigatüüpidega, on optimaalse leviku ideaalne 
kvantifitseerimine üsna meelevaldne ning sõltub enamasti üldisest tasakaalust ja 
strateegilistest võimalustest. 

Standardvahenditel ja taimeteadusel põhinevad metoodilised juhendid (taimestiku 
proovialad, liikide loetelud ja katvuse väärtus ning taimestiku kaardistamine) aitaksid 
koguda märkimisväärse hulga ajalisi ja geograafilisi andmeid, mida saab riigi ja Euroopa 
tasandil nõuetekohaselt töödelda. Vahendite olemasolu, mis on suurte andmestute 
talletamiseks, neist andmete otsimiseks ja nende töötlemiseks juba loodud, näitab, et see 
on võimalik ja soovitav22. 

Kavandatud on järgmised eesmärgid. 

 

 Täiustada selle elupaigatüübi seirekavasid. 
Peetakse vajalikuks kehtestada vähemalt biogeograafilisel tasandil ühtlustatud 

meetodid, et teha seiret elupaigatüübi 6210 kaitsestaatuse ja selle muutumise üle. 
Seirekavades tuleks arvesse võtta elupaigatüübi 6210 suurt varieeruvust.  

 Määrata kindlaks ja töötada välja kaitsestaatuse hindamise ühtlustatud meetodid. 
Eri parameetrite (levila, pindala, struktuur ja funktsioon, suundumused ja 

tulevikuväljavaated) hindamise meetodid peaksid võimaldama kaitsestaatuse hinnanguid 
võrrelda vähemalt samas biogeograafilises piirkonnas asuvate riikide vahel. 
Ühtlustamiseks võib vaja minna rahvusvahelist koostööd ja eri riikides kasutatavate 
meetodite võrdlemist. Meetodites tuleks arvesse võtta ka elupaiga erinevaid tingimusi ja 
tunnuseid. 

Elupaiga võrdlusalade kindlaksmääramine igas liikmesriigis / biogeograafilises 
piirkonnas võib aidata kaitsestaatuse hindamist ja elupaiga seiret ühtlustada. Valitud alad 
peaksid hõlmama elupaiga ökoloogilist varieeruvust selle looduslikus levilas. Ideaaljuhul 
peaks igas biogeograafilises piirkonnas olema elupaiga võrdlusalad, mille ökoloogilised 
tingimused on optimaalsed.  

 Koostada asjakohane metoodika soodsa staatuse võrdlusväärtuste määramiseks. 
Mõned riigid tegelevad praegu oma ELi elupaigatüüpide, sealhulgas rohumaade soodsa 

kaitsestaatuse võrdlusväärtuste määramise metoodika väljatöötamisega. Neid meetodeid 

                                                 
22 Vt nt EVA – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data, või VegItaly – http://www.vegitaly.it/. 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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tuleks omavahel võrrelda ja ühtlustada, et kõikides riikides saaks selle elupaigatüübi 
soodsa kaitsestaatuse võrdlusväärtuste määramisel kasutada sarnast lähenemisviisi. 

 Töötada välja standardmeetodid ohtude ja survetegurite kindlakstegemiseks. 
Üldjuhul puuduvad riikide tasandil standardmenetlused ja -meetodid elupaigatüüpi 

6210 mõjutavate peamiste ohtude ja survetegurite määramiseks ja hindamiseks. Mõned 
riigid (nt Hispaania) töötavad praegu välja standardmeetodeid ühenduse tähtsusega 
elupaiku ja liike mõjutavate ohtude ja survetegurite hindamiseks. Olemasolevaid 
meetodeid tuleks võrrelda ja analüüsida, et leppida kokku seda elupaigatüüpi mõjutavate 
ohtude ja survetegurite hindamise ühised standardid. 

 Parandada teadmisi elupaiga killustumisest. 
Selle elupaigatüübi killustatusest puuduvad praegu piisavad teadmised. See puudujääk 

tuleks kõrvaldada, et oleks võimalik töötada välja ja rakendada asjakohaseid meetmeid, et 
vajaduse korral elupaiga ühendatust parandada. 

 Soovitatav on täiendada taimestikule suunatud seiret loomastiku (eelkõige rohumaa 
tüüpiliste selgrootute) elurikkuse seirega. 

 

 
 

6.4 Tegevuskava ja kaitsemeetmete tõhususe jälgimine 

Majandamismeetmete põhjendatuse ja tõhususe hindamiseks piisaks elupaiga seirest, mis 
viiakse läbi range teadusliku järelevalve all ja kooskõlas teaduslike standardprotokollidega. 
Elupaiga seire peaks andma selget teavet majandamise tulemuste (tõhususe, 
ebatõhususe, kahju) kohta. 

Majandamismeetmete tõhusust võib hinnata näiteks järgmiste näitajate alusel:  

- soodsa kaitsestaatusega elupaiga pindala; 
- elupaigaga hõlmatud ala üldine varieerumine ja varieerumine valitud asukohtades;  
- majandatavate alade suurenemine, majandatavate alade soodsa staatuse 

parandamine või säilitamine, tüüpiliste liikide staatuse parandamine, soovimatute 
liikide (nt liiga palju põõsaid või servaliike, lämmastikulembesed liigid) vähenemine; 

- elupaigale tüüpiliste, ohustatud või haruldaste liikide mitmekesisus, probleemsete 
liikide esinemine; 

- floristiline koosseis. Pärismaiste liikide suur mitmekesisus. Taimestiku struktuur, 
indikaatorliigid (nii positiivsed kui ka negatiivsed ning erinevates organismide 
rühmades, sh mullaelustik), katusliigid; 

- loomastiku koosseis. Pärismaiste liikide suur mitmekesisus. Gildide funktsionaalne 
struktuur, ökosüsteemiteenused ja tüüpiliste liikide koosseisu esindatus kõikides 
tähtsates taksonoomilistes rühmades, eelkõige selgrootud on hästi esindatud ja 
hea staatusega; 

- rohumaaga seotud elurikkus (tüüpiliste taime- ja selgrootute liikide esinemine ja 
staatus); 

- suktsessiooniprotsesside põhiparameetrid (võseriku katvus ja kõrgus). 
Võsastumine; 

- asjakohaselt majandatav pindala; 
- meetmete kuulud ja rahastamine.  
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6.5 Tegevuskava läbivaatamine 

Asjakohane oleks tegevuskava läbi vaadata ja seda kohandada iga 12 aasta järel, et see 
hõlmaks kahte aruandlustsüklit (vastavalt elupaikade direktiivi artiklile 17), pidades silmas 
elupaikade aeglast reageerimist muutustele. 

Meetmete rakendamine tuleks siiski läbi vaadata iga kuue aasta järel, et kontrollida 
läbiviidud tegevusi ja saadud vahetulemusi ning avastada võimalikud puudujäägid, 
probleemid ja piirangud, mis tuleb kõrvaldada.  
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7. KULUD, RAHASTAMINE JA TOETAVAD VAHENDID 
 

7.1 Kaitsemeetmete kulud 

Sõltuvalt keskkonnatingimustest (nt topograafia) ja elupaiga staatusest (nt võsastumine, 
kahju ulatus) on majandamise ja taastamise kulud üsna erinevad. Kulude hindamine on 
üks kõige tähtsamaid etappe rohumaa majandamiskava koostamisel ning see peaks 
lähtuma teatavatest kesksetest põhimõtetest. 
 

7.1.1 Kulude hindamine 

Kulude hindamine on üks kõige tähtsamaid etappe rohumaa majandamiskava koostamisel. 
Kulud muutuvad aja jooksul ning elupaiga seisundi parandamiseks vajalike konkreetsete 
töödega või meetmete kogumiga seotud kulusid saab harva üldistada. Sarnaste tööde 
maksumus võib olla väga erinev olenevalt geograafilisest asukohast, tööde keerukusest, 
töötajate ja eriseadmete olemasolust ning samuti muudest teguritest. Käesolevad 
suunised on mõeldud kasutamiseks pika aja jooksul ja seetõttu täpseid kulusid ei nimetata.  

Iga konkreetses kohas ja konkreetsel ajal rakendatud meetme või kogu tehtud töö 
maksumust tuleb hinnata eraldi. 

Looduskaitsekavade koostajad ja suurte projektide (nt programmi LIFE projektid) 
kavandajad peaksid suurel kaitsealal või mitmel Natura 2000 alal elupaiga majandamise ja 
taastamisega seotud 2–5 aasta tegevuste kulude prognoosimisel lähtuma järgmistest 
põhimõtetest. 

Väikestel aladel (kuni 1 ha) ning juhtudel, kui majandamine on korrapärane või teatavad 
parameetrid on teada (näiteks iga-aastane niitmine, karjatamine, teatava suurusega 
kraavide kaevamine või täitmine), võib kulusid pidada üldiselt võrdseks mujal tehtavate 
tööde kuludega; võib ka võimalike töötajatega vestelda ja kõigi tööde kogukulud kokku 
leppida. 

Kavandatud meetmete mõistlike kulude määramise peamised põhimõtted  
(Jātnieks ja Priede, 2017) 

 Pärast majandamiseks ette nähtud ala hindamist valige kõige asjakohasemad 
meetmed, meetodid ja tehnilised vahendid. Konsulteerida tuleks liikide ja elupaikade 
kaitse eksperdiga, et tagada elupaiga majandamise ja taastamise meetmete õige valik.  

 Soovitatav on jagada tööd nende teostamise aja ja liigi alusel osadeks. Näiteks 
määrates iga töö (sh käsitsitöö ja konkreetsete seadmete kasutamine) hinna eraldi ja 
seejärel summad liites, et hinnang oleks objektiivsem. Tööde maksumus ja tõhusus 
sõltuvad sageli hooajast, näiteks märgala taassoostamine peaks toimuma kuival 
hooajal, muidu võib maksumus ettearvamatult kasvada, kuid eesmärki ei tarvitseta 
saavutada või on kvaliteet halb.  

 Arvutage otsekulud asjakohastes ühikutes: inimtunnid, inimpäevad, seadmete 
maksumus tunnis, materjalide maksumus ala või töömahu kohta, sõltuvalt töödest (m3, 
km, kg, tonn). Hinnata tuleks kõigi tööde jaoks vajalikku ühikute arvu ja need kokku 
liita. Kogemus näitab, et neis arvutustes tehakse sageli vigu; seetõttu on alati 
soovitatav kasutada nii juba teostatud sarnaste tööde kohta olemas olevat teavet (nt 
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projektiaruandeid, aruandeid konkreetsete tööde kohta) kui ka asutuste 
(looduskaitseasutused, maaelu toetamise talitus, omavalitsused ja valitsusvälised 
organisatsioonid) kogemusi. Kui kavandatud tegevused hõlmavad mitmesuguseid töid, 
mida ei ole varem tehtud või mille hind ei ole teada, tuleb pakkumine küsida vähemalt 
kolmelt potentsiaalselt töövõtjalt. Nii saab tulemuse varem, kuid samas kasvab oht, et 
tööde käigus võib tekkida ettenägematuid kulusid, mis võib muuta eesmärgi 
saavutamise keerukamaks.  

 Hinnake elupaiga majandamis- ja taastamistööde ettevalmistamisega seotud kaudseid 
kulusid – ala uuring, eksperdid, tehnilised normid, õigusaktidega ette nähtud load ja 
kooskõlastused. See hõlmab tööaja-, transpordi- ja halduskulusid, mida sageli 
alahinnatakse. Keerukate projektide puhul tuleb kavandada üldsuse teavitamiseks ja 
vajalike meetmete selgitamiseks vajalik aeg ja vahendid. 

 Võtke arvesse piirkondlikke hinnaerinevusi ja töövõtjate olemasolu kuni 30 km 
kaugusel kavandatud tegevuskohast. Maksumus võib märkimisväärselt suureneda, kui 
tööde teostajad ja/või seadmed tuleb tuua kaugemalt. Seetõttu on spetsiaalseid 
seadmeid või erioskusi nõudvad konkreetsed tegevused (nt pindmise mullakihi 
eemaldamine) alati kallimad kui lihtsad tegevused (niitmine, võsalõikus, pindmise 
mullakihi peenestamine). 

 Usaldage kulude hindamine asjatundjatele – juhtidele, majandamise spetsialistidele, 
praktikutele, ettevõtjatele – ning kavandage see töö ja piisav rahastus.  

 Võtke eelarve planeerimisel arvesse elupaiga taastamise ja majandamisega seotud 
võimalikku tulu – puit, niidetud hein, eemaldatud pindmine mullakiht ja muud 
materjalid. Ideaaljuhul saab neid vähemalt osaliselt alal kasutada (nt taassoostamise 
korral tammide ehitamiseks) või alalt ära viia ja kasutada mujal (nt hakkpuit või puit, 
pilliroog katuste ehitamiseks, biomass loomasöödana, koostootmiseks või liikide 
mujale asustamise korral sihtliikide seemneid sisaldava materjalina, turvas 
kompostimiseks või aianduses). Tegelikult leiavad need materjalid siiski harva praktilist 
kasutust, kui kogused on väikesed või nende saamise kohad on hajutatud üle suure ja 
raskesti ligipääsetava ala. Seetõttu tuleks arvesse võtta, et elupaiga taastamise 
„kõrvalsaaduste“ kasutamine ei tarvitse alati olla majanduslikult kasulik. 

 

Kulud ja toetused eri liikmesriikides  

Elupaigatüübi 6210 majandamise meetmete kulude teave on olemas mitme riigi kohta ja 
need kulud on väga erinevad olenevalt alal valitsevatest tingimustest ja tegevuse liigist. 
Järgnevalt on esitatud mõned näited.  

Saksamaal on karjatamise ning põllumajandustootjate poolt võsa ja puude lõikamise 
maksumus 450 eurot hektari kohta, kuid rohumaa taastamise maksumus võib olla 
vahemikus 3000–8000 eurot hektari kohta. 

Asjakohase karjatamise tagamine maksab Poolas 300–3000 eurot hektari kohta aastas. 
Väiksem kulu on ergutustasu juhul, kui maaomanikul on vajalikud kariloomad olemas; 
kõrgem kulu vastab karjatamise täisteenuse turuhinnale (loomade ja kõigi vajalike 
seadmete rentimine). 

Luksemburgis on selle elupaiga niitmiseks sõlmitava elurikkuse majandamise lepingu 
maksumus 420 eurot hektari kohta. 
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Läti maaelu arengukavas aastateks 2014–2020 hinnati majandamiskulusid põllumajanduse 
keskkonnameetme „Rohumaade elurikkuse majandamine“ toetusmäärade arvestuse 
alusel. Elupaigatüübi 6210 majandamise arvestuslik maksumus oli 86 eurot hektari kohta 
(üks kord aastas niitmine ja heinakoristus ilma muude kuludeta). Arvestuslik toetusmäär 
oli 206 eurot hektari kohta (toetus katab saamata jäänud tulu).  

Eestis makstakse elupaigatüübi 6210 niitmise või karjatamise toetussüsteemist 85–
250 eurot hektari kohta aastas olenevalt majandamisviisist (kohaldatakse ainult kaitstud 
aladel).  

Ungaris maksab niitmine (kui see on majandamismeetodina füüsiliselt võimalik ja 
vastuvõetav) umbes 100 eurot hektari kohta aastas.  

Rohumaa taastamine maksab üldiselt rohkem kui hooldus.  

Poolas on võsa lõikamise/hävitamise maksumus 2000–3000 eurot hektari kohta. Lisaks 
võib vajalik olla võsude eemaldamine viiel järjestikusel aastal, mis maksab umbes 
1000 eurot hektari kohta aastas. 

Ungaris võib invasiivsete liikide hävitamise maksumus olla 800–2000 eurot hektari kohta. 

Lätis on selle elupaigatüübi taastamise maksumus juhul, kui elupaik on võsastunud või 
asub keerukal maastikul, mis nõuab palju käsitsitööd (puhmad, paks kõdukiht), umbes 
3200 eurot hektari kohta kolme aasta jooksul (Jātnieks, Priede, 2017).  

Eestis makstakse elupaigatüübi 6210 taastamise toetussüsteemist kuni 590 eurot hektari 
kohta olenevalt põõsa- ja puurinde tihedusest; seda kohaldatakse ainult kaitstud aladel.  

Leedus võib mõne looduskaitsekava kohaselt elupaigatüübi 6210 hea kaitsestaatuse 
taastamine ja säilitamine maksta 400–8500 eurot hektari kohta 3–5 aasta jooksul. See 
sõltub suurel määral elupaiga algsest seisundist, suurusest ja geograafilisest asukohast.  

 

7.2 Võimalikud rahastamisallikad  

Nende rohumaade kaitse eesmärgil majandamise ja hoolduse kõige tähtsam 
rahastamisallikas on ühine põllumajanduspoliitika.  
Muud ELi vahendid, mida tihti kasutatakse, on programmi LIFE, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa territoriaalse koostöö (INTERREG) projektid.  
 
Peamised vahendid, mida kasutatakse elupaiga taastamiseks, kaitse eesmärgil 
majandamiseks ja seireks ning üldsuse teadlikkuse suurendamiseks, on riiklikud vahendid 
ja ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) vahendid, eelkõige maaelu arengukavade, 
programmi LIFE ja Euroopa Regionaalarengu Fondi, sealhulgas Euroopa territoriaalse 
koostöö (INTERREG) projektid.  
 

7.2.1 Ühise põllumajanduspoliitika vahendid 

Poollooduslike rohumaade kaitse tagamiseks on vaja korrapärast niitmist või karjatamist 
ning seepärast rahastatakse nende elupaikade kaitsmist ja hooldust peamiselt ELi ühise 
põllumajanduspoliitika raames. Rohumaade majandamise toetamisel on kasulik nii 
I sammas (otsetoetused põllumajandustootmise säilitamiseks ja püsirohumaade kaitseks) 
kui ka II sammas (maaelu areng). Maaelu arengukavad (mida kaasrahastavad Euroopa 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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Maaelu Arengu Põllumajandusfond ja liikmesriigid) on enamikus ELi liikmesriikides 
tähtsaim allikas, millest rahastatakse rohumaade majandamist elurikkuse säilitamiseks, 
rakendades põllumajanduse keskkonnameetmeid, pakkudes põllumajandustootjatele 
meetmete rakendamise alast koolitust, investeerides taastamisse jne.   

On siiski tõendeid, et praegune ÜPP toetus karbonaatse mullaga rohumaadele ei ole piisav, 
et tagada piisav taastamine ja majandamine ning vältida majandamisest loobumist või 
selle intensiivistamist. Vaja on teha rohkem jõupingutusi, et soodustada põllumajanduse 
keskkonnameetmete ja muude ÜPP toetuskavade kasutamist ühenduse tähtsusega 
rohumaa-elupaikade kaitsmise edendamiseks. 

Põllumajanduse keskkonnameetmed  

ELis on kasutatud põllumajanduse keskkonnameetmeid, et edendada väärtuslike 
rohumaade majandamist kaitse eesmärgil. Mõningaid huvitavaid kogemusi on 
tulemuslikult rakendatud, kuid paljudes piirkondades sõlmitakse ikka veel liiga vähe 
põllumajanduse keskkonnalepinguid. Põllumajandustootjatele tuleb maksta rohkem ja 
mõnikord tuleb eeskirju lihtsustada, et edendada ning tugevdada ekstensiivselt 
majandatavate rohumaade puhul põllumajanduse keskkonnameetmete kasutamist. 
Samuti on tähtis tagada rahaliste vahendite kättesaadavus investeerimiseks 
taastamismeetmetesse, näiteks karjatamissüsteemide taasloomiseks vajalike tarade või 
muude põllupiirete, veevarustuse ja väravate taastamiseks või korrapäraseks võsa 
eemaldamiseks. 

Eriti asjakohane on tulemuspõhiste kavade rakendamine, mis võimaldavad keskenduda 
positiivsete tulemuste saavutamisele elurikkuse kaitsmisel ja teha paindlikumalt igale 
kaitsealale kohandatud majandamisotsuseid. Järgmises kastis on esitatud elupaigatüüpi 
6210 käsitlevad näited. 

Burreni programm: kohalikul tasandil juhitav tulemuspõhine põllumajanduse 
keskkonnaprogramm 

Burreni programm on Iiri maaelu arengukava 2014–2020 raames rakendatav põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameede, mida juhitakse kohalikul tasandil. Tegemist on nn 
hübriidprogrammiga, sest selle raames rahastatakse nii elupaikade tulemuspõhist 
majandamist kui ka täiendavaid mittetootlikke kapitaliinvesteeringuid. Toetusi makstakse igal 
karjamaal asuva elupaiga seisundile antud hinde alusel. Põhikriteeriumid on järgmised: 
karjatamise tase, kõdukihi paksus, kahjustuste puudumine söödakohtade ja looduslike 
joogikohtade ümbruses, palja mulla ja erosiooni puudumine, vähene võsa, sõnajalgade, 
sinihelmika, põllumajandusest kasu saavate liikide / umbrohu vähene pealetung, karjamaal 
on säilinud ökoloogiline terviklikkus23. 

Programmi oluline osa on see, et kõigile osalevatele põllumajandustootjatele makstakse iga-
aastast toetust 100 eurot hektari kohta aastas taastamistööde tegemiseks (nt võsa 
eemaldamine, tarade, väravate ja kiviaedade parandamine ja rekonstrueerimine, 
veevõtukohad, rajad), kokku kuni 7000 eurot aastas. Neil palutakse esitada kavandatud tööde 
pakkumus (mis sisaldab kirjeldust, kaarti ja arvestuslikku hinda) programmimeeskonnale, kes 
selle lõplikult heaks kiidab. Programmimeeskond hangib ka kõik tööde jaoks vajalikud load ja 
haldab nende põllumajandustootjate andmebaasi, kes on valmis tegema töid lepingu alusel 

                                                 
23 Burreni programmi talvekarjamaade M1 hindamisleht. http://www.burrenprogramme.com/wp-
content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf. 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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teiste põllumajandustootjate eest, kes ise neid teha ei saa. Võsa eemaldamine tähendab, et 
maa vastab jätkuvalt põllumajanduse otsetoetuste saamise tingimustele. 

Teine oluline osa on põllumajandustootjate individuaalne nõustamine: nõustajad, kelle tasu 
maksavad põllumajandustootjad, külastavad põllumajandusettevõtet igal suvel, et hinnata 
karjamaade seisundit ja anda individuaalset nõu programmi, nõuetele vastavuse ja 
põllumajandustootja sõlmitud muude lepingute kohta. Seejärel teatatakse 
põllumajandustootjale kord aastas igale karjamaale antud hinne ja soovitused selle kohta, 
kuidas karjamaad majandada nii, et hinne oleks järgmisel aastal kõrgem. Need 
põllumajandustootjad, kes ei ole hinnetega rahul, võivad külastada programmi piirkondlikku 

bürood, et saada hinnete ja majandamisvõimaluste kohta individuaalset tagasisidet. 

 

Õigus saada otsetoetusi ja muid põllumajandusettevõtte sissetulekutoetusi 

Ühise põllumajanduspoliitika raames elupaigatüübile 6210 ja teistele poollooduslikele 
rohumaadele antavate toetuste peamine probleem seisnes selles, et võsa ja muude 
maastikuelementide olemasolu muutis maa otsetoetuste saamiseks kõlbmatuks. See 
takistas põllumajandustootjate ja karjapidajate juurdepääsu kõige väärtuslikumale pideva 
hoolduse rahastamise allikale ning soodustas võsa pealetungi ja maa majandamisest 
loobumist või viis selleni, et põllumajandustootjad eemaldasid maalt kogu võsa, hävitades 
sellega suure osa maa kaitseväärtusest. Sellise maa eest on nüüd õigus saada ÜPP 
otsetoetusi, kui liikmesriigid otsustavad mitte kohandada abikõlblikkuse kriteeriume 
karjamaadele, kus kasvavad muud kui rohttaimed,24 kuid abikõlblikkus on piiratud 
ulatusega ja selle suhtes kehtivad teatavad tingimused, mida on raske täita ja mille täitmist 
on keerukas kontrollida. Prantsusmaa on näide sellest, kuidas seda teha nii, et sellest on 
elupaigatüübile 6210 kasu (vt järgnev kast). 
 

Võsaga poollooduslike rohumaade otsetoetuste kõlblikkus Prantsusmaal 
 

Prantsusmaa riiklik asutus on eraldanud märkimisväärseid vahendeid proportsionaalse süsteemi 
loomiseks, et järgida ELi õigusakte ja samal ajal võimaldada põllumajandustootjatel saada 
otsetoetusi karjamaade eest, kus kasvab võsa ning esineb elupaikade mosaiik, mille osaks on 
elupaigatüüp 6210. Proportsionaalset süsteemi kasutatakse toetusemäära arvutamiseks ainult 
karjatatavate osade alusel, jättes välja toetuskõlbmatud osad (nt kaljud, loomasöödaks 
sobimatud puud). See puudutab karjamaid, kus võib domineerida puurinne, teatavaid 
puiskarjamaid (kus karjatatavad komponendid asuvad puude all) ja karjatamiseks kasutatavaid 
tamme- ja kastanisalusid, isegi kui seal puuduvad karjatatavad komponendid. Kehtestatud on 
puitkomponentide tüpoloogia, võttes arvesse põõsaste laiust ja kõrgust ning söömiskõlbmatute 
liikide riiklikku loendit, et jätta välja komponendid, mis ei sobi karjatamiseks (nt ligipääsmatud 
põõsad).  

Allikas: Alliance Environnement’ tellimusel tehtud Oréade-Brèche’i juhtumiuuring (2019). ÜPP 
poolt elupaikadele, maastikele ja elurikkusele avaldatava mõju hindamine. Euroopa Komisjoni 
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi tellimusel tehtud uuring. 
 

                                                 
24 Alates 2017. aastast võimaldab koondmäärus (määrus (EL) 2017/2393) liikmesriikidel laiendada 
püsirohumaa määratlust nii, et see hõlmab loomasööda tootmiseks sobivaid põõsaid ja puid, mida loomad 
otse ei söö. 
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Joonise allikas: põllumajandus- ja toiduministeerium ning toetuste ja teenuste amet (Agence de 
Services et de Paiement (ASP)), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des 
prairies et pâturages permanents, 2018.  

 
 
Põllumajandustootjate nõustamine ja toetamine 

Väga tähtis on ka põllumajandustootjate toetamine, et hõlbustada nende juurdepääsu 
asjaomastele kavadele ja abistada neid sobivate meetmete rakendamisel. Tuge võib 
pakkuda ÜPP raames rahastatavate põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste kaudu, 
kuid on ka kohalike või piirkondlike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonidega 
seotud huvitavaid kogemusi seoses rohumaade kaitsemeetmete rakendamise 
soodustamisega (vt järgnev kast).  

Kodanikuühiskonna algatustel on tähtis roll põllumajandustootjate motiveerimisel ja 
teadlikkuse suurendamisel liigirikastest rohumaadest. Soodustada tuleks sidusrühmade 
vahelist suuremat koostööd ja toetust jätkusuutliku majandamise loomiseks.  
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Rumeenia Târnava Mare põllumajandusettevõtete nõuandetalitus 

Rumeenias Târnava Mare piirkonnas on valitsusväline organisatsioon Fundaţia ADEPT 
Transilvania loonud koostöös kohalike kogukondade ja Rumeenia põllumajandus- ja maaelu 
arengu ministeeriumiga ning keskkonna- ja metsaministeeriumiga põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenuse, mis ühendab omavahel elurikkuse kaitse, Natura 2000 elupaikade ja liikide 
kaitsmise kohustused ja maapiirkondade sissetulekutoetused. Eesmärk on saavutada elurikkuse 
kaitse maastiku tasandil, tehes koostööd väikesemahuliste põllumajandustootjatega, et luua 
stiimulid nende loodud poollooduslike maastike kaitsmiseks. Kõnealuse teenuse kaudu on 
aidatud väiketalunikel täita ÜPP otsetoetuste kõlblikkuse nõudeid, aidatud kavandada ja 
edendada põllumajanduse keskkonnatoetuskavasid ning loodud põllumajandustootjatele 
turustusvõimalusi. Teenusega on aidatud väiketalunikel täita ÜPP otsetoetuste kõlblikkuse 
nõudeid. Umbes 60% piirkonna põllumajanduslikest majapidamistest on väiksemad, kui on ÜPP 
I samba otsetoetuste saamiseks nõutav miinimumsuurus Rumeenias (kokku 1 hektar, mis 
koosneb vähemalt 0,3 hektari suurustest maatükkidest). Valitsusväline organisatsioon on 
aidanud siiski sõlmida kokkuleppeid, mille kohaselt aktiivsed põllumajandustootjad rendivad 
maad naabritelt ja saavad toetusi vastavalt majandatava maa suurusele. Lisaks on 
omavalitsused, kellele kuulub ühine karjamaa ja kellele toetusi ei maksta, sõlminud karjapidajate 
ühingutega pikaajalised rendilepingud, et viimased saaksid taotleda põllumajanduse 
keskkonnalepingute sõlmimist. Sellega on suured maa-alad kaasatud ÜPP rahastatud 
majandamiskavadesse ja neid ei ohusta enam majandamisest loobumine. 

 
Rohumaade konkreetsete liikide kaitsmise eesmärgil majandamise sihtotstarbeline 
rahastamine 

Põllumajanduse keskkonnameetmete kohandamine kaitstud liikide vajadustele on 
võimalik ja ELis on laialdased kogemused paljude liikidega, sealhulgas elupaigatüübi 6210 
rohumaadega seonduva loomastikuga. Inglismaal näiteks on huvitavaid kogemusi 
rohumaade majandamisega ohustatud liblikaliikide kaitseks (vt järgnev kast).    
 

Kõrgema taseme põllumajanduse keskkonnatoetuskava teelehe-mosaiikliblika kaitsmiseks 
kriitkivist aluskivimil asuvatel rohumaadel 
 

Teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia) populatsioonid, mis olid paljudes Euroopa osades 
kriitkivist aluskivimil asuvate niiskete rohumaade kadumise tõttu peaaegu välja surnud, on 
Inglismaal sihtotstarbelise põllumajanduse keskkonnatoetuskava rakendamise tulemusel 
stabiliseerunud või suurenevad. Liigi esinemine kriidimadalikel elupaigatüübi 6210 elupaikades 
on hiljutine nähtus, sest madalikel on paljud niisked rohumaad kuivendamise ja maaparanduse 
tõttu kadunud, samas kui karjatamiskoormuse vähenemine võimaldas peremeestaimel kasvada 
kõrgemaks. Põllumajanduse keskkonnakava raames rahastatakse majandamisviise, mille 
tulemusel tekib kõrgete ja madalate taimedega ebaühtlane rohumaa kriitkivist aluskivimil, 
kasutades selleks veiste või traditsiooniliste hobusetõugude ekstensiivset karjatamist ning 
valikulist niitmist ja võsa eemaldamist. Toetatakse veiste ja hobuste karjatamist, mitte 
kriidimadalikel tavaliselt kasutatavat traditsioonilist lammaste karjatamist, sest veiste ja hobuste 
karjatamisel tekib ebaühtlasemalt söödud rohumaa. 
Allikas: Ellis jt (2012)  

 
ÜPP toetused põllumajandustoodetele lisaväärtuse andmiseks 

Paljudel Natura 2000 aladel ja kõrge loodusliku väärtusega rohumaadel tegutsevatel 
põllumajandustootjatel on raskusi oma toodete müümisega, sest sageli on tegemist 
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väiketootjatega, kes asuvad ääremaadel, kus on vähe kliente, kes suudavad kõrgemat 
hinda maksta. Teisalt saavad mõned ära kasutada ökoturismi- ja turismiteenuste 
osutajatele (nt hotellid ja restoranid) otseturundamise võimalusi. Mõnes piirkonnas on 
põllumajandustootjad sõlminud supermarketitega edukad otseturundussuhted. Oma 
toodetele lisaväärtust anda soovivatele põllumajandustootjatele antav toetus hõlmab 
toetust tootjarühmade loomiseks, põllumajandustoodete kvaliteedikavade 
väljatöötamiseks ning märgistamise ja kaitstud päritolunimetuse andmise 
sisseseadmiseks. 
 

Karbonaatse mullaga rohumaid toetav kohalik märgistuskava: Altmühltaler Lamm 

Altmühltali piirkonnale Saksamaal Baieris on iseloomulikud kadakased rohumaad karbonaatsel 
mullal. Seal karjatatavatelt lambakarjadelt saadakse kvaliteetset liha ja villa. Piirkonna 
kooperatiivi kuuluvad karjapidajad ja maaomanikud leppisid kokku karjatada vähemalt pooli 
oma lammastest Altmühltali looduskaitsealal, anda neile ainult kohalikku lisasööta ning järgida 
nii loomade heaolu ja karjatamiskoormust käsitlevaid suuniseid kui ka pestitsiidide ja väetiste 
kasutamise keeldu. Karjapidajatele tagatakse loomade eest õiglane hind ning lambaliha 
müüakse kohalikele hotellidele ja lihakarnidele märgisega „Altmühltaler Lamm“. 

 

7.2.2 Programmi LIFE projektid 

Paljude programmi LIFE projektide raames on välja töötatud elupaigatüübi 6210 
kaitsestaatuse parandamise meetmed, mis keskenduvad taastamisele, kaitsemeetmetele 
ja teadlikkuse tõstmisele.  

Järgmises kastis on esitatud mõned näited edukatest projektidest, mille tulemusel on 
taastatud märkimisväärses ulatuses elupaigatüübi 6210 elupaiku.  
 

Programmi LIFE raames läbi viidud edukad projektid elupaigatüübi 6210 elupaikade 
taastamiseks ja hoolduseks 

Iirimaal rakendati Arani saartel projekti AranLIFE (2014–2018) raames taastamismeetmeid, et 
parandada karjatamist, ning katsetati nende karjamaade tulemuspõhist hindamist, kus esineb 
elupaigatüüpi 6210/*621025. Projekt parandas elupaigatüübi 6210 ja elupaigatüübi 8240 
(paljanduvad paeplaadid) mosaiigi kaitsestaatust rohkem kui 700 hektaril. Meetmed, mis 
parandasid karjatamist: teede ja kiviaedade taastamine, et parandada juurdepääsu ja 
karjatamist; pealetungiva võsa ja sõnajalgade eemaldamine; taristu paigaldamine kariloomade 
varustamiseks joogiveega; meetmed kariloomade mineraalainevaeguse kõrvaldamiseks 
(lakukivid, söödalisandite kontsentraadid või mineraalainete boolid); koostöö 
põllumajandustootjatega, et suurendada kariloomade arvu ning registreerida karjatamisajad ja 
biomassi toodang optimaalse karjatamiskoormuse arvutamiseks (McGurn jt, 2018).  

Poolas eemaldati programmi LIFE projekti LIFE08NAT/PL/000513 raames võsa, alustati 
karjatamist, taastati elupaik pindmise mullakihi eemaldamisega ja katsetati eksperimentaalseid 
kaitsemeetodeid 226 hektaril kuivadel rohumaadel (Barańska jt, 2014; vt ka jagu 5.3). Projekti 
tulemusel paranes karjatatavate rohumaade seisund oluliselt ja ekspansiivsete liikide (raihein, 
Calamovilfa longifolia ja võserik) osakaal vähenes (Murawy Life, 2015). Sellega taastati umbes 
kümnendik Poola Natura 2000 võrgustikus karbonaatsel mullal asuvast rohumaa-elupaigast 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/. 
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(6210). Projekti käigus avaldati ka üksikasjalik elupaiga tegevuskava ja juhised elupaigatüübi 
6210 taastamiseks Poolas. 

Slovakkias viidi programmi LIFE projekt (LIFE10 NAT/SK/080) läbi Devínska Kobyla erikaitsealal, 
kus kuiva rohumaa kooslused olid vähenenud 61,1% võrreldes 1949. aasta tasemega 
(Hegedűšová, Senko, 2011). Taastamiskava kohaselt, mida arutati asjaomaste sidusrühmadega, 
puhastati 58 hektarit ülekasvanud kuiva rohumaad, eemaldades mehhaaniliselt metsa ja võsa, 
hävitades hariliku robiinia ja alustades alates 2015. aastast uuesti peamiselt kitsede karjatamist. 
Taastamismeetmete mõju jälgiti peamiselt elupaigatüübi 6210* biotoobi suktsessiooni eri 
etappides.  

 
Lisas on esitatud loetelu programmi LIFE projektidest, mille eesmärk on kuivade 
rohumaade kaitse. 

7.2.3 Euroopa Regionaalarengu Fond ja teised ELi fondid 

Mõned liikmesriigid, näiteks Leedu, Poola, Rumeenia ja Slovakkia, on kavandanud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendite kasutamise nii, et see pakuks võimaluse rahastada 
rohumaade taastamist ja majandamist. Euroopa territoriaalne koostöö (varasema nimega 
Interreg) pakub samuti võimalusi kahepoolsete looduskaitseprojektide läbiviimiseks 
Natura 2000 aladel ning selle vahenditest on rahastatud rohumaade majandamist Ungaris. 
 
7.2.4 Muud karjatamise toetamise meetodid ja vahendid 

Karjustega karjatamise vähenemisel viimastel kümnenditel on olnud negatiivsed tagajärjed 
suurtele poollooduslike elupaikade aladele, mida kasutati karjatamiseks. Kvalifitseeritud 
karjuste piiratud kättesaadavus ja suur maksumus on üldine probleem karjamaadena 
kasutatavatel aladel paljudes Lõuna- ja Ida-Euroopa piirkondades (García-González, 2008; 
Pardini ja Nori, 2011). 

Mõnes Iirimaa piirkonnas rakendatakse kariloomade vähesuse probleemi lahendamiseks 
aladel, mille majandamisest on loobutud, selliseid algatusi nagu liikuvad lambakarjad. 
Liikuvad lambakarjad (sageli nn laenulambad) on üks viis taastada mahajäetud aladel igal 
aastal lühikeseks ajaks karjatamine. Kohalikud looduskaitseasutused võivad osta 
lambakarjad ja rentida need siis majandamiseks karjustele või karjapidajatele.  
 
Prantsusmaal on kohalikud omavalitsused algatanud ühismaal, looduskaitsealadel ja 
piirkondlikes loodusparkides ökokarjatamise projekte rohumaa-elupaikade (eelkõige 
elupaigatüübi 6210) hooldamiseks või taastamiseks. Nende meetmetega kaasnevad sageli 
toetused põllumajandustootjatele, et tagada investeeringu jätkusuutlikkus. Näiteks CEN 
(Conservatoire des Espaces Naturels) Normandie Seine majandab paljusid alasid paestel 
nõlvadel, kus rakendatakse meetmeid elupaigatüübi 6210 kaitsmiseks. Peamine 
majandamismeede, mida rakendatakse, on ekstensiivne karjatamine. Conservatoire omab 
ja majandab sel eesmärgil erinevaid kariloomi (veised, hobused, kitsed ja lambad), mis 
võimaldab neil rakendada karbonaatse mullaga rohumaadel sobivaid majandamisviise. 
 
Bourgogne Franche-Comté piirkonnas rakendab Haute-Saône põllumajanduskoda 
koostöös majandamisstruktuuride (Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-
Comté) ja teadusasutustega (Franche-Comté riikliku looduskaitseasutuse piirkondlik 
selgrootute vaatluskeskus, Franche-Comté Ülikool, Lorraine'i Ülikool, INRA, Clermont-
Ferrandi põllumajanduskõrgkool VetAgro Sup) riigieelarvest rahastatavat programmi, et 
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töötada põllumajandustootjate jaoks välja konkreetsed lahendused iga rohumaatüübi, 
sealhulgas 6210 tüüpi kuivade ja väga kuivade karjamaade jaoks (koostamisel on juhend). 
 

7.3 Peamised puudujäägid ja probleemid 

Elupaigatüübi 6210 rahastamisel on peamiseks probleemiks taastamismeetmete ja 
karjatamise taasalustamiseks vajalike muude meetmete (nt kariloomade ost või 
kättesaadavuse tagamine) rahastamine. Programm LIFE (ja mõnel juhul struktuurifondid) 
on peamine rahastamisallikas, millest toetatakse väärtuslike rohumaade taastamist ja 
traditsiooniliste põllumajandustavade uuesti kasutusele võtmist. Ilmneb, et riikide 
rahalised vahendid selle elupaiga kaitsmise edendamiseks on piiratud ning pärast seda, kui 
programmi LIFE projektide rahastamine ELi vahenditest lõpeb, on raske tagada praeguste 
majandamismeetmete, näiteks karjatamise jätkamist. 

Samuti on raskusi rohumaade taastamise rahastamisega piirkondlike arenguprogrammide 
vahenditest. Natura 2000 kaitse-eesmärkidega seotud põllumajanduse keskkonnatoetuste 
kulutamise üle ei peeta nõuetekohaselt arvestust. Poollooduslike rohumaade toodete 
reklaamimise ja turustamise kavasid ei ole piisavalt välja töötatud.  

Enamikus Euroopa riikides on Natura 2000 alade maaomanikele hüvitiste maksmise 
süsteem ja neile mõeldud stiimulid (sh rahalised stiimulid) ebapiisavad. 

Lisaks sellele on väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvate rohumaade taastamine ja 
hooldamine keerukam. Lihtsam on saada vahendeid rohumaade jaoks, mis asuvad 
Natura 2000 võrgustikus, kui nende jaoks, mis jäävad võrgustikust välja. Ühendatuse 
probleemide tõttu tuleb rohkem tähelepanu pöörata võrgustikust välja jäävate 
rohumaade kaitsele. Programmi LIFE vahendeid saab kasutada ainult Natura 2000 aladel 
asuvate elupaikade taastamiseks, kuid mitte väljaspool võrgustikku. 
 

7.4 Järeldused ja soovitused 

 Tuleb tagada elupaigatüübi 6210 nõuetekohase majandamise jätkumine pärast selliste 
ajaliselt piiratud vahendite nagu programmi LIFE projektid lõppemist. 

 Põllumajanduse toetuskavasid, sealhulgas põllumajanduse keskkonnameetmeid, 
tuleks paremini kasutada selle elupaiga majandamise rahastamiseks.  

 Üldjuhul on selle elupaigatüübi kaitsmiseks projektide väljatöötamine ja vahendite 
taotlemine suhteliselt lihtne – kaitsevajadused on tavaliselt selged ning vajalikud 
meetmed on hästi teada ja neid on lihtne kavandada; tavaliselt on mõne aasta pärast 
juba osaliselt tulemusi näha ja nendest saab aru anda. Ettevalmistavate meetmete (nt 
elupaiga uuring, kaardistamine ja hindamine) rahastamine ja pideva seire rahastamine 
on siiski probleemsem. Uuringu- ja seiremeetmeid saab siiski rahastada selliste 
lühiajaliste projektide raames, mis käsitlevad ka aktiivset kaitset. 

 Täpsemalt tuleb jälgida põllumajanduse keskkonnatoetuste kulutamist ja nende 
panust elupaigatüübi 6210 kaitse-eesmärkide saavutamisse nii Natura 2000 
võrgustikus kui ka väljaspool. Kavandada tuleks asjakohased näitajad, mis hõlbustavad 
sellist jälgimist nii ühise põllumajanduspoliitika kaudu kui ka teiste fondide kaudu. 
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 Oluline on lisada selle elupaigatüübi kaitsestaatuse parandamiseks vajalikud meetmed 
liikmesriikide tähtsusjärjestatud tegevuskavadesse rahastamisperioodiks pärast 
2020. aastat. 
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LISA 
 
Tegevuskava elupaigatüübi 6210 „Festuco-Brometalia-kooslustega 
poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal 
(*olulised käpaliste kasvukohad)“ soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks ja 
taastamiseks  
 

1. Elupaiga määratlus 

1.1 Määratlus vastavalt Euroopa Liidu elupaikade tõlgendamise käsiraamatule 

Euroopa Liidu elupaikade tõlgendamise käsiraamatu (EK, 2013) kohaselt hõlmab 
elupaigatüüp 6210 kuivi ja poolkuivi rohumaid karbonaatsel mullal, mis kuuluvad 
fütotsönoloogilise klassi Festuco-Brometea. 

Elupaik koosneb taimekooslustest, mis kuuluvad klassi Festuco-Brometea kahte seltsi: 
stepistunud või subkontinentaalsed rohumaad (Festucetalia valesiacae-selts) ning 
okeaanilisemate ja lähisvahemerelisemate piirkondade rohumaad (Brometalia erecti- või 
Festuco-Brometalia-selts). Viimasel juhul eristatakse primaarseid Xerobromion-liitkonna 
kooslustega rohumaid ja sekundaarseid (poollooduslikke) Mesobromion-liitkonna (või 
Bromion-liitkonna) kooslustega rohumaid, millele on iseloomulik püstluste (Bromus 
erectus) esinemine. Viimast iseloomustab ka käpaliste rohkus. Majandamisest loobumisel 
hakkab kasvama soojalembene võserik, vaheetapis koos soojalembese servataimestikuga 
(Trifolio-Geranietea). 

Seda taimestiku tüüpi peetakse esmatähtsaks, kui tegemist on olulise käpaliste kasvualaga. 
Olulised käpaliste kasvualad on alad, mis on olulised ühe või mitme kriteeriumi alusel 
järgmisest kolmest:  

a) alal leidub palju käpaliste liike;  
b) alal kasvab vähemalt üks asjaomases riigis mitte eriti tavalise käpalise märkimisväärne 
populatsioon;  
c) alal kasvab üht või mitut liiki käpalisi, mida asjaomases riigis peetakse haruldaseks, 
väga haruldaseks või unikaalseks.  

Elupaikade tõlgendamise käsiraamatus nimetatud iseloomulikud taimeliigid on järgmised: 
Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus 
erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, 
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia 
seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis 
comosa, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys 
apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, 
Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, 
Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

Elupaikade tõlgendamise käsiraamatus on selle elupaigatüübi puhul nimetatud ka mõned 
selgrootute liigid: pääsusaba (Papilio machaon), puriliblikas (Iphiclides podalirius) 
(liblikalised); Libelloides spp., palvetaja (Mantis religiosa) (võrktiivalised). 
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1.2 Elupaiga määratlus vastavalt EUNISele 

Vastavalt EUNISe (Euroopa Liidu loodusteabe süsteem) elupaikade klassifikatsioonile 
(Davies jt, 2004, Schaminée jt, 2012) koosneb see elupaigatüüp (6210) kahest üsna 
erinevast erineva leviku ning erinevate liikide ja kaitse- ja majandamisprobleemidega 
alltüübist, mistõttu neid on raske käsitleda ühe tüübina. Seetõttu käsitleti neid Euroopa 
elupaikade punases nimistus (Janssen jt, 2016) kahe erineva tüübina, mida mõlemat peeti 
väärtuslikuks. 

E1.2a: poolkuivad püsitaimestikuga rohumaad karbonaatsel mullal esinevad kogu 
Euroopas, lähisvahemerelisest vööndist kuni hemiboreaalse vööndini. Iseloomulik on 
poolkuiv aluseline muld. See elupaik on kõige liigirikkam taimekooslus Euroopas. See 
moodustab üle 90% elupaigatüübist 6210, sealhulgas enamiku käpalisterikastest aladest. 
Elupaikade tõlgendamise käsiraamatu ebatäpsete määratluste tõttu on teatavates riikides 
mõned väga sarnased tüübid arvatud teiste esmatähtsate elupaikade hulka, hoolimata 
sellest, et floristiliselt ja ökoloogiliselt kuuluvad need elupaigatüübi 6210 alltüüpi E1.2a. 
See puudutab elupaigatüübi 6270 poolkuivi osasid aluselisel mullal (Põhjamaad), 
elupaigatüübi 6240* poolkuivi osasid (Kesk-Euroopa idaosa) ja elupaigatüübi 62A0 
poolkuivi osasid (Illüüria piirkond). Riikidevahelise ebajärjekindluse vältimiseks peaksid 
kõik Euroopa poolkuivad aluselise mullaga rohumaad kuuluma tüüpi 6210. E1.2a vastab 
seltsile Brachypodietalia pinnati (Mucina jt, 2016), kuid hõlmab lisaks mitut liitkonda, mis 
sinna ei kuulu, nimelt Scorzonerion villosae- ja Brachypodion phoenicoidis-liitkonda (ja veel 
mõned Ukrainas ja Venemaal). 

E1.1i: subatlantilise-lähisvahemerelise Euroopa püsitaimestikuga paljanditega 
rohumaad karbonaatsel mullal. Neid esineb ainult osas alltüübi E1.2a levilas, nimelt 
Prantsusmaal, Hispaanias, Belgias, Lääne-Itaalias, Lääne-Saksamaal, Lääne-Šveitsis ja 
Ühendkuningriigi lõunaosas. Vasturääkivus tuleneb asjaolust, et ülejäänud Euroopas 
kuuluvad kuivad ja/või paljanditega rohumaad aluselisel mullal mitte elupaigatüübi 6210, 
vaid teiste elupaigatüüpide alla (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i moodustab ainult 
väga väikese osa elupaigatüübi 6210 alast, kuna ala äärmuslikumate tingimuste (kuivem, 
sageli järsem) tõttu on see liigivaesem, kuid samas on see ka vähem vastuvõtlik 
suktsessioonile ja eutrofeerumisele. See üksus vastab seltsidele Brachypodietalia 
phoenicioidis (v.a Brachypodion phoenicolidis) ja Artemisio albae-Brometalia erecti 
(Mucina jt, 2016). 
 
1.3 Elupaiga määratlus Euroopa taimestiku kontrollnimekirja alusel 

Hiljuti avaldatud Euroopa taimestiku kontrollnimekirjas (Mucina jt, 2016) tunnustatakse 
Festuco-Brometea klassis mitut erinevate liitkondadega seltsi. See Euroopa taimestiku 
hierarhiline floristiline klassifikatsioon koostati kõrgema taseme süntaksonide kirjelduste 
koostamise ja läbivaatamise tulemusel ning seda saab kasutada elupaigatüüpide ühtseks 
tõlgendamiseks kogu ELis.  

Järgmises tabelis on esitatud Euroopa taimestiku kontrollnimekirjal põhinev Festuco-
Brometea seltside ja liitkondade ülevaade koos kirjeldustega (Mucina jt, 2016). Tabelis on 
nimetatud ka elupaikade direktiivi kohased elupaigatüübid, mis on vähemalt mõnes 
liikmesriigis nende liitkondade puhul olulised. 
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Festuco-Brometea klassi taimekooslused ja elupaigatüübid Euroopa taimestiku 
klassifikatsiooni põhjal (Mucina jt, 2016) 

Klass: Festuco-Brometea (Br.-Bl. et Tx. ex Soó, 1947) 

Selts Liitkond I lisa 
elupaigatüübid 

Kirjeldus (Mucina jt, 2016 alusel) 

Brachypodietalia 
pinnati (Korneck, 
1974, nimetuse kaitse 

ettepanek) 

  Euroopa meso-kserofüütsed 
rohumaad sügaval karbonaatsel 
mullal 

 Bromion erecti (Koch, 
1926) 

6210/6210* Lääne-Euroopa ja subatlantilise 
Kesk-Euroopa meso-
kserofüütsed rohumaad 
aluselisel mullal 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
(Hadač et Klika, väljaandes: 
Klika et Hadač, 1944) 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Kesk- ja Kagu-Euroopa 
subkontinentaalsete piirkondade 
meso-kserofüütsed rohumaad 
aluselisel mullal 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
(Dengler et Löobel, 
väljaandes: Dengler jt, 
2003) 

6270 p.p. (kuivad 
osad aluselisel 
mullal), 
6210/6210* 
(Põhja-Saksamaal, 
Taanis jne) 6280* 
vähesel määral 

Fennoskandia loopealsete ja 
Läänemere lõunaosa 
rannikualade meso-kserofüütsed 
rohumaad aluselisel mullal 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
(Royer ex Dengler, 
väljaandes: Mucina jt, 
2009) 

6210/6210* 
 

Loode-Euroopa meso-
kserofüütsed rohumaad 
aluselisel mullal  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi jt, 
2005; Di Pietro, väljaandes: 
Di Pietro jt, 2015) 

6210/6210* 
 

Kuivad rohumaad sügaval 
savimullal flüšist aluspõhjakivimil 
Apenniinide mäestikuvööndi 
madalamatel küngastel 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae (Kojič, 1959) 

6210/6210* 
 

Kuivad rohumaad sügaval mullal 
ränist aluspõhjakivimil Lõuna- ja 
Kesk-Balkani eelmäestikuvööndi 
küngastel 

Festucetalia valesiacae 
(Soó, 1947) 

  Stepid ja stepistunud 
paljanditega rohumaad sügaval 
mullal Euroopa ja Kesk-Aasia 
loodeosa stepi- ja 
metsastepivööndis 

 Festucion valesiacae (Klika, 
1931, nimetuse kaitse 
ettepanek) 

6240*, 6250*, 
6210 

Stepi aruheinarohumaad 
subkontinentaalse Kesk-Euroopa, 
Rumeenia, Bulgaaria ja Loode-
Ukraina sügavatel karbonaatsetel 
muldadel 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
(Korneck, 1974) 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Parasvöötme Euroopa 
subatlantiliste ja 
subkontinentaalsete piirkondade 
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stepistunud rohumaad silikaatsel 
mullal 

 Stipion lessingianae (Soó, 
1947) 

6240*, 6250* Kuivad ida-stepirohu ja 
aruheinastepid Transilvaania, 
Moldova ja Edela-Ukraina 
sügavatel muldadel 

 Artemisio-Kochion (Soó, 
1964) 

6250* Pannoonia piirkonna reliktsed 
hilisjääaegsed kserofüütsed 
stepid lössil 

 Stipo-Poion xerophilae (Br.-
Bl. et Richard, 1950) 

6210, 6240*, 6190 Reliktsed hilisjääaegsed 
kserofüütsed aruheina- ja ida-
stepirohu-kooslusega 
stepistunud paljanditega 
rohumaad Alpide piirkonna 
mägedevahelistes sügavates 
orgudes 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
(Pop, 1968, nimetuse 
kaitse ettepanek)  

  Kserofiilsed stepistunud avatud 
rohumaad õhukesel kivisel 
karbonaatsel ja silikaatsel mullal 
Kesk- ja Kagu-Euroopas 

 Alysso-Festucion pallentis 
(Moravec, väljaandes: 
Holub 
jt, 1967) 

6190 Kserofiilsed stepistunud 
rohumaad õhukesel mullal 
silikaatsel ja ultraaluselisel kivimil 
ning hertsüünia kurrutuse siluri 
lubjakividel 

 Asplenio-Festucion 
pallentis (Zolyomi, 1936, 
parandatud 
1966) 

6190 Kserofiilsed stepistunud 
paljanditega rohumaad õhukesel 
mullal silikaatsel ja ultraaluselisel 
kivimil Ida-Alpides ja Kesk-
Doonau madaliku põhjaserval 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis (Zolyomi, 
1966, parandatud Mucina, 
väljaandes: Di Pietro jt, 
2015) 

6190 Kserofiilsed stepistunud 
paljanditega rohumaad 
karbonaatsel mullal 
Kesk-Doonau madaliku 
põhjaservas ja Ukrainas Podoljes 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae (Borhidi, 
1996) 

6190 Kserofiilsed stepistunud 
paljanditega rohumaad 
karbonaatsel mullal 
Kesk-Doonau madaliku 
lõunaservas 

 Saturejion montanae 
(Horvat, väljaandes: Horvat 
jt, 
1974) 

6190 või 62A0 Kserofiilsed stepistunud 
paljanditega rohumaad 
karbonaatsel mullal Balkani 
põhjaosas 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
(Dihoru et Donita, 1970) 

62C0 Kserofiilsed stepistunud 
kääbuspõõsaste ja paljanditega 
rohumaad järskudel 
karbonaatsetel nõlvadel 
Dobrujas ja Kirde-Bulgaarias 
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 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó, 1971; 
Chytrý et Mucina, Mucina 
et Kolbek, 1993) 

6190  Dealpiinsed reliktsed kserofiilsed 
stepistunud rohumaad 
karbonaatsel mullal 
Kesk-Euroopa kaguosas 

 Seslerion rigidae (Zolyomi, 
1936) 

6190 Dealpiinsed reliktsed kserofiilsed 
stepistunud rohumaad 
karbonaatsel mullal Ida-
Karpaatides 

Brachypodietalia 
phoenicoidis (Br.-Bl. ex 
Molinier, 1934)  

  Lähisvahemerelised stepistunud 
rohumaad aluselisel kuni 
neutraalsel parasniiskel sügaval 
mullal Edela-Euroopa 
sadetemeterohketes 
piirkondades 

 Brachypodion phoenicoidis 
(Br.-Bl. ex Molinier, 1934) 

6210/ 
6210*  

Lähisvahemerelised stepistunud 
rohumaad neutraalsel-aluselisel 
parasniiskel sügaval mullal 
Liguuria ja Türreeni mere 
rannikualadel 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi (X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez, väljaandes: Rivas-
Mart. jt, 2002) 

6210/ 
6210* 

Lähisvahemerelised stepistunud 
eelmäestiku- ja 
mäestikurohumaad happelisel 
mullal Püreneede jalamil ja 
mägedevahelistes orgudes 

 Diplachnion serotinae (Br.-
Bl., 1961) 

6210/ 
6210* 

Lähisvahemerelised stepistunud 
eelmäestikurohumaad happelisel 
mullal sademeterohkes Insubria 
piirkonnas Alpide lõunaservas 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
(Ubaldi ex Dengler et 
Mucina, väljaandes: 
Mucina jt, 2009) 

  Subatlantilise ja 
lähisvahemerelise Euroopa 
kserofüütsed avatud rohumaad 
aluselisel mullal 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor, 1938; 
Zoller, 1954) 

6210/ 
6210* 

Kesk-Euroopa edelaosa ja 
Prantsusmaa meso-kserofüütsed 
avatud rohumaad aluselisel 
mullal 

 Festuco-Bromion (Barbero 
et Loisel, 1972) 

6210/6210* 
  

Lähisvahemerelise Provence’i ja 
Liguuria piirkonna meso-
kserofüütsed avatud rohumaad 
aluselisel mullal 

Scorzoneretalia villosae 
(Kovacevic, 1959) 

  Amfiadriaatilised kuivad 
stepistunud lähisvahemerelised 
karjamaad Eel-Alpide, Illüüria ja 
Dinaari piirkonnas 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
(Horvatic, 1973) 

62A0 Illüüria lähisvahemerelised 
paljanditega rohumaad õhukesel 
karbonaatsel mullal 

 Saturejion subspicatae 
(Tomic-Stankovic, 1970) 

62A0 Dinaari lähisvahemerelised 
paljanditega rohumaad õhukesel 
karbonaatsel mullal 
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 Centaurion dichroanthae 
(Pignatti, 1952) 

62A0 Eel-Alpide lähisvahemerelised 
paljanditega mäestikurohumaad 
õhukesel karbonaatsel mullal 

 Scorzonerion villosae 
(Horvatic ex Kovacevic, 
1959) 

6210/6210*, kuid 
ilmselt sageli 
liigitatud kui 62A0 

Eel-Alpide ja Illüüria meso-
kserofüütsed lähisvahemerelised 
rohumaad sügaval mullal, millest 
karbonaadid on osaliselt välja 
uhutud 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae 
(Forte et Terzi, väljaandes: 
Forte jt, 2005) 

62A0 Lähisvahemerelised kuivad 
rohumaad Apuulia kivisel 
karbonaatsel mullal (Lõuna-
Itaalia) 

Mucina jt (2016) ei ole nomenklatuursetel põhjustel nimetanud Itaalia endeemset liitkonda. Itaalia 
Natura 2000 võrgustikus kasutatakse seda laialdaselt ja elupaigatüübi 6210 seisundi diagnoosimine 
põhineb selle liitkonna ökoloogilistel ja liigilistel omadustel 

Selts Liitkond I lisa 
elupaigatüübid 

Kirjeldus (Biondi E., Blasi C., 
2015 alusel) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Kserofiilsed kuni pooleldi 
mesofiilsed (lähis)vahemerelised 
kuni parasvöötme sekundaarsed 
rohumaad karbonaatsel mullal 
Apenniinides, optimumiga 
parasvöötme keskosas 
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2. Seotud elupaikade kirjeldus 

Elupaigatüübiga 6210 on seotud või puutuvad kokku muud elupaigatüübid, mis võivad 
selle majandamist mõjutada. Mõned elupaigad on seotud elupaigatüübiga 6210 
dünaamiliselt ja ökoloogilise suktsessiooni tulemusel ning moodustavad elupaikade 
mosaiike. Kuna kuivade rohumaade keskkonnatingimused muutuvad pidevalt, toimub 
sageli üleminek elupaigatüübi 6210 taimestikult teistele taimestikutüüpidele, mis on 
järgmised. 
 
2130 *Rohttaimedega kinnistunud rannikuluited (hallid luited) 
Üleminek Mesobromion-liitkonna kooslustele toimub järgmistel juhtudel: 
luidetevahelistes nõgudes ja siseluidetel leiduvad vanad mesofiilsed rohumaad 
(Anthyllido-Thesietum), mis sageli on mosaiigis hanepaju-kooslustega (Salix repens) ja on 
eriti arenenud luidete lääneküljel; huulja kitsekeele (Himantoglossum hircinum) 
kooslusega rohumaad De Haani piirkonna luidetel (EK, 2013). 

40A0 *Subkontinentaalsed Pannoonia võserikud  
Esinevad nii karbonaatsel kui ka silikaatsel mullal, moodustades taimestiku mosaiike 
stepirohumaade (6210) ja metsastepi elementidega või Pannoonia kaljurohumaade (6190) 
taimedega, sageli metsaservadel (EK, 2013).  

Elupaigatüüpide 6210 ja *40A0 „Subkontinentaalsed Pannoonia võserikud“ vaheline piir 
on mõnikord ebaselge. Elupaigatüüp 40A0 tundub olevat stepi-kirsipuu (Prunus fruticosa) 
leviku etapp pärast seda, kui elupaigatüübi 6210 alal on karjatamisest loobutud.  

5130 Hariliku kadaka (Juniperus communis) kooslused nõmmedel ja lubjarikka mullaga 
rohumaadel 
Hariliku kadaka (Juniperus communis) kooslused nii madalikel kui ka mägipiirkondades 
vastavad peamiselt karbonaatsel mullal asuvate karjatatavate või sööti jäetud meso- või 
kserofiilsete rohumaade fütodünaamilisele suktsessioonile Festuco-Brometalia-
kooslusega (EK, 2013) ja/või kanarbikunõmmedeks.  

Elupaigatüübi 6210 ja elupaigatüübi 5130 „Hariliku kadaka (Juniperus communis) 
kooslused“ eristamisega on mõnikord raskusi. Tegelikult on elupaigatüüp 5130 elupaik, 
mille olemasolu ja piiride kindlaksmääramine ei ole lihtne, sest see on tihedalt seotud 
elupaigatüübiga 6210 ja selle taimestikustruktuur võib ulatuda lubjarikka mullaga 
rohumaal kasvavatest hajutatud üksikisenditest kuni tiheda ja läbimatu võsani. Oluline on 
võtta arvesse selle elupaiga mosaiiki ja tagada nõuetekohane majandamine, mis võimaldab 
säilitada elupaiga piisava seisundi. 

6110 *Alysso-Sedion albi-kooslustega kaljurohumaad karbonaatsel või aluselisel mullal  
Ebaühtlase struktuuriga avatud kooslused paljandunud aluskivimil või lahtistel kividel; 
domineerivad üheaastased taimed ja sukulendid. Asuvad sageli teiste elupaigatüüpide, 
peamiselt elupaigatüübi 6210 ala sees. Sellisel juhul ei tohiks elupaiku kaardistada 
komplekssena, vaid näited sellest tüübist tuleks registreerida suurema elupaiga osadena26. 
Belgia ja Saksamaa mõnes piirkonnas on see elupaik väga tihedalt seotud Xerobromion- ja 
Mesobromion-liitkondadega (EK, 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120 * Kuivad liivased rohumaad karbonaatsel mulla 
Kuivad ja sageli avatud rohumaad rohkem või vähem karbonaatsel liival kuuluvad 
elupaigatüübi 6120 alla. Liivmullal asuvaid tüüpe võib käsitada elupaigatüübina 6120, kui 
liiv on karbonaatne, samas kui Taanis võidakse elupaigatüübina 6210 käsitada moreensel 
pinnasel olevaid tüüpe (Pihl jt, 2001). 
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6230 *Jussheinaga (Nardus) liigirikkad mäestikurohumaad silikaatsel mullal (Mandri-
Euroopas eelmäestikes) 
Taani piirkondades, kus karbonaadid on täielikult või osaliselt välja uhutud (pH 6–7), 
esindab see koosluse tüüp üleminekut elupaigatüübiks 6230; sellisel juhul määrab õige 
klassifikatsiooni liigiline koosseis (Pihl jt, 2001). 

6240 *Lähis-Pannoonia stepistunud rohumaad 
Stepistunud rohumaad, kus domineerivad puhmjad kõrrelised, kamefüüdid ja Festucion 
valesiacae-liitkonna ja seotud süntaksonide mitmeaastased taimed. Need kserotermilised 
kooslused arenevad lõunapoolsetel nõlvadel kaljusel pinnal ja kruusastel saviliiva setetel 
(EK, 2013) ning lössil ja sügaval liivasel mullal kuivades suvistes ilmastikutingimustes. Need 
on osaliselt looduslikud ja osaliselt inimtekkelised. Nende hulka kuuluvad kuivad, soojad ja 
kontinentaalsed alad, mida mõjutavad vahemerelised stepistunud üksused ning 
asonaalsed mullastiku ja mikroklimaatilised tegurid kontinentaalses piirkonnas ja osaliselt 
muudes biogeograafilistes piirkondades (vt Ssymank, 2013). Peamiseks neid teistest kuiva 
rohumaa tüüpidest eristavaks võrdlusliigiks võib pidada juus-stepirohtu (Stipa capillata) 
(Lasen ja Wilham, 2004). 

6270 *Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad 
See elupaik koosneb poollooduslikest rohumaadest, mille välimus on sarnane, kuid kus 
lubjarikast pinnast eelistavaid taimeliike on vähe või need puuduvad, ning mis asuvad 
peamiselt toitainetevaesel mullal gneissist või graniidist aluskivimil Põhjamaades. 

6280* Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud 
Elupaiku 6210 ja 6280* „Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud“ on 
teatavates piirkondades raske eristada, eelkõige Põhja-Eestis, kus karbonaatne mullakiht 
on väga õhuke, mis vastab tüübile 6280*, kuid rohurinde tootlikkus ja liigirikkus vastavad 
tüübile 6210. Mõnes Lääne-Eesti piirkonnas ei ole haruldane ka vastupidine olukord – 
tootlikkus võib olla madal ja mõned väga iseloomulikud liigid viitavad tüübile 6280*, kuid 
puudub monoliitne lubjakivi või väga õhuke mullakiht.  

62A0 Idapoolsed lähisvahemerelised kuivad rohumaad (Scorzoneratalia villosae) 
Trieste, Istria ja Balkani poolsaare lähisvahemerelise vööndi kuivad rohumaad, kui need 
eksisteerivad koos Festucetalia valesiacae-kooslusega stepistunud rohumaadega (6210); 
tekivad viimasega võrreldes vähem kontinentaalsetes piirkondades ja sisaldavad suuremal 
määral vahemerelist komponenti (EK, 2013). 

6410 Sinihelmikaniidud (Molinion caerulea-kooslused) turvastunud mullal või savikatel 
mudasetetel 
Vahelduvalt niiske mullaga aladel võib esineda üleminekut alltüübile, mida esineb 
neutraalsel-aluselisel või karbonaatsel mullal. Karpaatia mäestikus on tüüpiline liigirikas 
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae kooslus, kus tavaliselt esinevad 
niiskuslembene diagnostiline liik Molinion ja soojalembesed Festuco-Brometalia-klassi 
liigid (Škodová jt, 2014).  

6510 Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) ja ürt-punanupuga(Sanguisorba officinalis) 
madalikuniidud ja 6520 Mäginiidud 

Need on poollooduslikud elupaigad, mille hooldamine sõltub inimtegevusest. Need on 
toitaineterikkad parasniisked elupaigad, mida niidetakse ja väetatakse sõnnikuga 
korrapäraselt mitteintensiivsel viisil. Kui neid rohumaid sõnnikuga ei väetata ja niidetakse 
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rohkem kui kord aastas, kipuvad teatavad kuivemad alltüübid muutuma Mesobromion-
liitkonna rohumaaks (elupaigatüüp 6210) (Lasen ja Wilham, 2004). Elupaigatüübi 6210 piir 
elupaigatüübi 6510 mõne vormiga (kus esinevad mõned soojalembesed liigid) on sageli 
ebaselge, eelkõige Põhja-Poolas ja Eestis, kus see elupaik on levila geograafilise piiri lähedal 
ja soojalembeste liikide arv on kliima tõttu loomulikult piiratud. Tõlgendamine võib olla 
keerukas eelkõige kserotermiliste rohumaade (6210) nendel aladel, kuhu on tunginud 
kõrge raikaerik (Arrhenatherus elatius) ja mida niidetakse, mitte ei majandata 
nõuetekohaselt karjatamise abil. 

7230 Aluselised madalsood 
Rannaseljandike vahelistes lohkudes ja karbonaatsete madalsoode äärtes võib see tüübi 
6210 kooslus üle minna tüübiks 7230 (Pihl jt, 2001). 

8240* Paljanduvad paeplaadid koosnevad lubjakivist aluskivimi tükkidest, mis võivad 
moodustada mosaiike karbonaatse mullaga rohumaadega. Elupaigatüüp 6210 võib olla 
kompleksse elupaigatüübi 8240 lahutamatu osa. Oluline on kaitsta seda elupaikade 
mosaiiki, mis moodustab mõnes ELi osas väärtusliku maastiku. 
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3. Hiljutised programmi LIFE projektid, mille eesmärk on kuivade 
rohumaade kaitse  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – Natura 2000 võrgustiku ühendatus üle Belgia-
Madalmaade piiri Maasi jõe valglas 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Mittemetsaelupaikade haruldaste liblikaliikide integreeritud kaitse 
Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří stepid 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – Natura 2000 alade majandamise 
optimeerimine Lõuna-Tšehhi maakonnas ja Lõuna-Slovakkia 
territooriumil 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Kuivad karbonaatse mullaga elupaigad Höxteri 
kultuurmaastikul 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhöni rohumaade linnud – Hesseni Rhöni mäestiku rohumaad, 
looduslikud karjamaad ja seal elavad linnud 

DK LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Poollooduslike elupaigatüüpide taastamine kogu Helnæsi alal 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – elupaikade direktiivi I lisa kohaste esmatähtsate 
maismaaelupaikade jätkusuutlik majandamine Arani saartel 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing – Susa orus poolloodusliku kuiva rohumaa kaitse 
ja taastamine karjatamisega 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie – kiireloomulised meetmed rohu- ja karjamaade 
kaitsmiseks Gran Sasso ja Monti della Laga territooriumil 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
ja LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE ja LIFE IP Gestire 2020 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – kahjustatud ühenduse tähtsusega elupaikade 
taastamine Leedu kaitsealadel 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Programmi LIFE projekt „Liigirikaste rohumaade kaitse ja 
majandamine kohaliku omavalitsuse poolt“  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: karbonaatse mullaga rohumaa taastamine 
Luksemburgi idaosas, 2014–2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE – ELi esmatähtsate rohumaade taastamine ja nende 
mitmesugustel eesmärkidel kasutamise edendamine 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – kserotermiliste rohumaade kaitse ja 
taastamine Poolas – teooria ja praktika 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Orle Gniazda maastikukaitsealale 
tüüpiliste väärtuslike looduslike mittemetsaelupaikade kaitse 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands – kuivade rohumaade kaitse ja majandamine 
Sloveenia idaosas 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC – Lähis-Pannoonia kuiva rohumaa elupaikade 
ja liikide kaitse 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

