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Eessõna
Käesolev abimaterjal on valminud vajadusest kirjeldada Eesti maastikuhooldusega seotud
asutustele ja isikutele loopealsete ning kadastike elupaigatüüpe, anda ülevaade nende liigirikkuse
kujunemise ja säilimise alustest, koondada üldisi juhtnööre koosluste optimaalseks
majandamiseks ning luua teoreetiline aluspõhi alapõhiste hoolduskavade loomiseks. Juhend on
mõeldud kasutamiseks Keskkonnaameti maahooldus-spetsialistidele, looduskaitse korraldajaile
ning teistele loopealsete hooldamisega seotud asutustele ja isikutele.
Juhendi valmimisele aitasid kaasa Meelis Pärtel, Marek Sammul, Rein Kalamees, Inga Jüriado
ja Ede Leppik. Kadastike elupaigatüübi määratlemisel oli suur abi Meeli Mesipuu, Elle
Roosaluste, Eerik Leibaku ja Toomas Kuke kommentaaridest.
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Ülevaade Eesti loopealsetest
Loopealsed e. alvarid (lood, paepealsed, kadakased karjamaad) on õhukese lubjarikka mullaga
pool-looduslikud rohumaad, mis on peamiselt levinud ordoviitsiumi või siluri paekivi
avamusaladel (Pärtel et al. 1999). Mullakihi paksus on üldjuhul vähem kui 20 (30) cm,
paepragudes ja –lohkudes laiguti ka rohkem. Antud juhul tasub loopealseid käsitleda nn. laias
tähenduses, see tähendab, et lähtekivimiks võib olla nii vähemurenenud paas, lubjarikas
rähkmoreen kui klibu ja veeris (Zobel 1984, Paal 1997).
Loopealsed on poollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused: nende teke ning püsimine on
tihedalt seotud inimtegevusega, eelkõige karjatamisega (ajalooliselt enamasti lammaste ja
hobustega) (Laasimer 1965). Läbi aastasadade on liigirikkad looniidud olnud Eestis
traditsioonilise külamaastiku lahutamatuks osaks. Enamus Eesti loopealseid on kujunenud
sekundaarselt metsataimkattest puude-põõsaste raie ja edaspidise karjatamise teel. Loopealsed on
tekkinud ka muistsetele põldudele (Laasimer 1965, Pärtel 2004). Primaartekkelisi looalasid
leidub Eestis vaid aluspinna tõusu tõttu merest kerkinud aladel ning paljanduvatel paeplaatidel
(Lippmaa 1934, Paal 1997, Zobel 1984).
Heas seisukorras loopealsete rohustu on madalakasvuline, väheproduktiivne ja mitmekesine,
koosnedes peamiselt lubjalembestest ja ekstreemseid kasvutingimusi taluvatest taimeliikidest.
Enamasti kasvavad looaladel üksi või rühmiti kadakad (Juniperus communis); täiesti lagedaid
loodusid Eestis tänasel päeval pole. Niiskes kohas võib põõsarinde moodustada põõsasmaran
(haruldased kooslused Keila kandis). Puurinne karjatatavatel looaladel enamasti puudub või
koosneb üksikutest isenditest (vt. loopealsetele iseloomulikke puid-põõsaid peatükist
„Tegevused loopealsete taastamisel”). Mittekarjatatavatel tüsedamamullalistel looniitudel
hakkavad puud aga küllalt kergesti kasvama (peamiselt männid Pinus sylvestris, siin-seal ka
lehtpuud – arukased Betula pendula, harilikud vahtrad Acer platanoides, tammed Quercus robur
jt.).
Alvarid on kogu maailmas väga piiratud levikuga, mis teeb nad globaalselt haruldasteks ja
seetõttu ka erilist kaitset vajavateks kooslusteks. Lisaks Eestile leidub loopealseid arvestataval
hulgal veel vaid Rootsi suurtel saartel, eelkõige Ölandil ja Gotlandil (Rosén 1982). Väikeste
isoleeritud aladena on loopealseid ka Lõuna-Rootsi mandril Västergötlandis ning SanktPeterburgi lähistel (Helm & Pärtel 2002) (Joonis 1). Loodudega sarnanevaid taimekoosluste
tüüpe on kirjeldatud ka mujalt Euroopast ning Põhja-Ameerikast Suure Järvistu piirkonnast kriidi
ja lubjakivi aluspõhjaga aladelt (Catling & Brownell 1995). Eestis levivad loopealsed peamiselt
lubjakivi avamusaladel Saaremaal, Muhus ning Läänemaal ja Hiiumaal aga ka Harjumaal ning
Ida- ja Lääne Virumaal.

Joonis 1. Loopealsete

asupaigad Euroopas.
Pindalalt kõige rohkem
leidub loodusid Rootsis
Ölandi ja Gotlandi saartel.
Järgmine oluline levikuala
on Eesti (Helm & Pärtel 2002
Eesti Loodus).
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1930-ndatel aastatel oli loopealseid Eestis üle 43 000 hektari (Eesti niitude taimkattest 3,9%)
(Laasimer 1965, Joonis 2).

Joonis 2. Loopealsete
ajalooline levik Eestis.
Eesti taimkattekaardistamise andmed 1930ndatest aastatest (Laasimer

1965).

1978. ja 1981. aasta inventuuril registreeriti lookooslusi ~16 000 hektaril, millest 25% oli juba
vähem või rohkem kinni kasvamas (Aug & Kokk 1983). Pärandkoosluste Kaitse Ühingu
inventuuri alusel (põhiosas läbi viidud 2000./2001. aastal, täpsustatud andmed aastast 2008) on
Eestis säilinud ligikaudu 12 000 hektarit loopealseid, millest esinduslikke on vaid 3000 hektarit.
(Joonis 3)

Joonis 3. Loopealsete tänane levik Eestis (PKÜ poollooduslike koosluste andmebaas, 2008).

Esinduslikumad looalad on märgitud punasega.
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Keskkonnatingimused loopealsetel

Looniitude tüüpilisteks muldadeks on rähksed rendsiinad või gleistunud paepealsed (Paal
1997). Leethorisont ja sisseuhtehorisont puuduvad, huumuskihile järgneb lähtekivim.
Loopealsete aluselise reaktsiooniga mullakiht on äärmiselt toitaineterikas, sisaldades palju
fosforit ja üldlämmastikku. Muld on aga väga õhuke, mistõttu kannatavad loopealsetel kasvavad
taimed pigem toitainete vaeguse käes (Pärtel 2004). Nii on loopealsetel sagedasemad liigid
valdavalt madalakasvulised ja oluliselt väiksema mulla toitainesisalduse nõudlusega, kui
loopealsetel harvem esinevad liigid. Mullastikutingimused on alvaritel mitmekesised – mõnedel
looaladel on väga õhuke mullakiht ja seetõttu on neile üsna iseloomulikud taimestumata alad
kohtades, kus aluspõhi paljastub; teistel loopealsetel võib mullakihi paksus olla üle mõnekümne
sentimeetri. Suviti on õhukesemullalistele alvaritele iseloomulik pinnase täielik läbikuivamine
tuule ja päikese mõjul. Vähesed sademed valguvad aluspõhja pragude kaudu maapinnalt
minema, mis põhjustab kauakestvaid kuivaperioode (Rosén 1982).
Vähemurenenud ja murenemata aluspõhjaga alvaritel (nn. plaatloodudel, Zobel 1984, Pärtel et
al. 1999) ei lase paas vett läbi ja sademeterohkematel perioodidel võivad tekkida neil,
tavapäraselt kuivadel loopealsetel, ajutised liigniisked alad.
Talveperioodil puhub tuul sageli lume
minema ning külm tekitab arktilistele aladele
iseloomulikke külmakohrutusi – lahtise
pinnasematerjali üleskerkimist madalatel
temperatuuridel. See on iseloomulikum
Ölandile, kus looalad on lagedamad (Rosén
1982), kuid taolist nähtust on täheldatud ka
Eesti looaladel (Akkel 1967, Pärtel et al.
1999). Liikuv muld kahjustab taimede juuri,
takistab juurdumist ning tekitab sel viisil
lokaalseid häiringuid.

Joonis 4. Külmakohrutuste tekitatud
polügoonid õhukesemullalisel loopealsel

Loopealsete floora ja fauna

Tänu suurtele mikroklimaatiliste keskkonnatingimuste kõikumistele kasvab loodudel taimi
väga erinevatest geograafilistest regioonidest: siin esineb liike Lõuna-Siberi ja Kagu-Euroopa
steppidest (kaljupuju Artemisia rupestris, kevadmaran Potentilla tabernaemontanii, aashundihammas Astragalus danicus, mägiristik Trifolium montanum, harilik keelikurohi Carlina
vulgaris, värv-varjulill Asperula tinctoria, metsülane Anemone sylvestris), Põhja-Euroopa
subarktikast (mägi-kadakkaer Cerastium alpinum, alpi nurmikas Poa alpina, mägimaran
Potentilla crantzii) ja Loode-Euroopa merelisest kliimast (väike kivirik Saxifraga tridactylites,
valge kukehari Sedum album jt) (Laasimer 1965, Rosén 1982, Helm 2001).
Loopealsete regionaalse liigifondi suurus ehk loopealsetele ökoloogiliselt sobivate
soontaimeliikide hulk on 267 liiki (17% kodumaisest floorast) (Pärtel et al. 1996, Pärtel et al.
2007a). Eesti loopealsete regionaalne liigifond on koosseisult Rootsi loopealsete omast erinev,
sisaldades suuremas osakaalus idapoolse päritoluga liike Euraasia ja Eurosiberi flooraelemendist
(Helm 2001). See näitab, et me ei saa loopealsete globaalsel kaitsel lootma jääda Rootsi
jõupingutustele, vaid peame astuma jõulisi samme oma loopealsete säilimiseks.
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Loopealsete regionaalsesse liigifondi kuuluvatest liikidest on kaitsealused 16% (Pärtel et al.
2007a), nende hulgas ka mitmeid väga haruldasi liike, näiteks püstkivirik (Saxifraga
adscendens), madal kadakkaer (Cerastium pumilum) eelpoolmainitud alpi nurmikas, mägikadakkaer ja mitmed teised.
Omapärane ja rikkalik on sammalde ja samblike floora (Randlane 2004, Kupper 2007):
loopealsetel kasvab 142 liiki samblaid (28% Eesti brüofloorast), neist 24 liiki on märgitud Eesti
Punases raamatus (Kupper 2007). Samblikke on loodudelt registreeritud 263 liiki, mis
moodustab 26% Eesti lihhenofloorast (Kolnes 2006). Nende hulgas on ka palju haruldasi ja 10
kaitsealust liiki.
Loopealsete putukakooslust on võrreldud meist tunduvalt lõuna poole jäävate stepialadega (vt.
ülevaade Talvi 2004)

Loopealsete liigirikkuse kujunemine ja selle säilimise
tagamine

Loopealsed on soontaimede arvu poolest puisniitude järel Eesti liigirikkaimad kooslused
(Pärtel et al. 2007a). Loopealsetele iseloomuliku liigifondi (Pärtel & Zobel 1999) kujunemine
ning liikide lisandumine kooslusesse on aga aeglane protsess, sest suure liigirikkuseni jõudmine
on nõudnud aastatuhandeid (Kukk & Kull 1997, Pärtel et al. 2007b).
Loopealsete tänase liigirikkuse taga on pikaajaline inimmõju ja loopealsete laialdane
ajalooline levik ehk nn. hea omavahelise ühendusega alade võrgustik, mis on soosinud
soontaimede loolaikude vahelist levi. (Helm et al. 2006, Pärtel et al. 2007b). Uurides Saaremaa
looalade ajaloolist võrgustikku (Helm et al. 2006) on selgunud, et ühe ala liigiline mitmekesisus
sõltub sellest, kui palju on ajalooliselt olnud selle niidu ümbruses teisi looniite.
Keskkonnatingimuste varieerumine, liiga intensiivne inimmõju aga ka puhas juhus võivad aegajalt viia mõne liigi lokaalsele kadumisele looalalt. Ajalooliselt on Saaremaa loopealsetel
selliseid liikide kadumisi kompenseerinud taaslevimine naaberaladelt kas transporditava heina
või alalt-alale liikuvate kariloomade abil. Loopealsetel (nagu puis- ja rannaniitudelgi) kasvab
rohkesti taimeliike, mille seemned on justkui loodud reisima lambavilla takerdunult (Bruun &
Fritzbøger 2002). Tihti liikusid lambad küllaltki laialt, eriti pikki vahemaid läbiti neid ühelt alalt
teisele või müügile viies. Kuigi lammaste hulk on meie loopealsetel viimasel kümnendil taas
jõudsalt suurenenud, on nad nüüd üsna paiksed, nii et soontaimede laialdasemale levikule nad
ilmselt enam soluliselt kaasa ei aita.
Praeguseni säilinud loopealsed on väga isoleeritud (vt. Joonis 3). Mida pisemaks muutuvad
koosluselaigud ja mida kaugemale nad elupaikade killustumise tõttu üksteisest jäävad, seda
väiksema tõenäosusega toimivad senised levikumehhanismid. Fragmenteerumise ning pindala
kahanemise tõttu satuvad ka loopealsetel kasvavate liikide populatsioonid isolatsiooni, mis
omakorda viib nende geneetilise vaesumise (Helm et al. 2009) ning väljasuremiseni. Hetkel on
Saaremaa loopealsed veel sama liigirikkad kui ajalooliselt. See aga tähendab, et meie loopealsed
kannatavad nn. väljasuremisvõla (extinction debt) all (Helm et al. 2006). Väljasuremisvõlga
jäävad need liigid, kes suudavad koosluse killustumise järel ebasobivaid keskkonnaolusid
trotsides püsida veel lühemat või pikemat aega eluvõimelisena (kuigi juba vähenenud ohtrusega).
Samas ei ole elupaik neile enam kuigivõrd sobilik ja lõplik kadu on vaid aja küsimus, kuna
paljud loopealsetele iseloomulikud liigid vajavad pikaajaliseks püsimiseks eelpoolmainitud
võrgustiku olemasolu. Oleme kindlaks teinud, et tänane maastikustruktuur ei ole sobilik ca 40%
looniitudel kasvavatest taimeliikidest, mis tähendab tulevikus ligikaudu 20 liigi kadu igalt
üksikult loopealselt ning tõenäoliselt ka nende edasist hävimist kogu regioonist. Eriliselt
ohustatud on just väikesekasvulised, valgusnõudlikud liigid. Väljasuremisvõla tõttu tuleb alvarite
(ja teiste poollooduslike koosluste) kaitsesse suhtuda väga tõsiselt ja süstemaatiliselt. Liigifondi
säilimise tagamiseks on ülioluline mitte ainult üksikute hästi hooldatavate lookaitsealade
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loomine, vaid ka näiliselt väheväärtuslikumate alade hooldamine ja taastamine! Taimestiku
liigirikkusest sõltub suuresti ka teiste organismirühmade – putukate, lindude, imetajate – liigiline
mitmekesisus, mistõttu on liigirikaste koosluste säilitamine äärmiselt oluline kogu ökosüsteemi
funktsioneerimise tagamisel.

Loopealseid ohustavad tegurid. Kinnikasvamine

Alates 1930ndatest aastatest ja läbi nõukogude aja on loopealsete karjatamine oluliselt
vähenenud, mis on kaasa toonud nende kinnikasvamise põõsaste (põhiliselt kadakate), puude
(enamasti
mändide)
ning
suurekasvuliste karjatamistundlike
rohttaimede invasiooni. Eriti
haavatavad on metsa pealetungi
suhtes Eestis laialt levinud
paksema mullakihiga ja aluspõhja
suurema
murenemisastmega
lootüübid (Avenetum-tüüp, vt
altpoolt), kus on metsaliikidele ja
puudele vastuvõetav keskkond
(Zobel 1984).
Joonis 5. Kinnikasvanud

loopealne Muhus. Sellised alasid
on väga palju ning nende
taastamisega on väga kiire.
Siiski, ka õhukesemullalised ja suisa plaatjad lood ei ole kinnikasvamise eest kaitstud –
alguses juurduvad karjatamise lakkamisel puittaimed paepragudes ja tüsedama mullaga
laigukestel, seejärel moodustab iga
üksik põõsas nn. kolonisatsioonitsentri.
Kolonisatsioonitsentris
tekivad lokaalselt metsaliikidele
sobivad
keskkonnatingimused
(varjukas, kiirenenud mullateke
sammalde ja okkakõdu abil), mis
viib edasisele põõsaste-puude või
varjutaluvate
rohttaimede
invasioonile.
Joonis 6. Õhuke muld ei säästa

veel kinnikasvamisest. Hoogsalt
kinnikasvav Festucetum-tüüpi
loopealne Saaremaal.

Parasvöötmes eelistavad laiahaardelisema juurestikuga puud toitainete ning mullasügavuse
poolest heterogeensemat (laigulisemat) mulda kui väiksema juurestiku mahuga rohttaimed
(Pärtel et al. 2008). Uurides mändide invasiooni Eesti loopealsetele oleme tuvastanud, et puude
juurdumine avatud niidul on tõenäolisem, kui alal leidub üksikuid sügavama mullaga kohti.
Seejärel muudavad puud juba oma elutegevuse tulemusena mulla veelgi laigulisemaks ja
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soodustavad sellega edasist puittaimede pealetungi (Pärtel & Helm 2007). Maa-aluseid protsesse
praktilises looduskaitses küll väga hästi arvesse võtta ei saa, kuid silmas tuleks pidada, et juba
üksikute mändide ilmnemine loopealsele on murettekitavaks märgiks, kuna viitab
mullatingimuste nihkumisele puittaimedele sobivas suunas. Sellisel juhul tuleb asuda kiiretele
taastamistöödele.
Kahekümnenda sajandi viiekümnendatel aastatel viidi Saaremaa loopealsetel läbi mastaapsed
metsastamistööd. Kokku anti Saaremaa metsamajandile metsastamiseks üle 25 000 hektarit
lookarjamaid (Laasimer 1975). Tüsedamamullalistel loopealsetel kampaania ka õnnestus,
mistõttu meil ongi täna hulgaliselt umbes 40–50 aastaseid monokultuurseid loomännikuid.
Samas on paljudel õhemamullalistel ning avatud loopealsetel endiselt märgata vähesest mullast
kokku kraabitud madalaid valle või
lausa paepinda lõhatud auke.
Saaremaal õnnestus metsastamine
üle 6000 hektaril loopealsetel.
Aukude ja vallidega pole midagi
peale hakata – nende tasandamine
kahjustaks niigi hapraid kooslusi
uuesti ning võibolla pakuvad nad
tänapäeval ka mitmekesisemaid
kasvukohti.
Joonis 7. Metsastamiskatse tulemus

Lõo loopealsel Saaremaal.

Väga ohtlik on loopealsetele väetamine. Seda on ilmselt tehtud Põhja-Eesti loopealsetel –
mõnes kohas otseväetamise teel (nn. pealtparandamine), aga kohati ilmselt õhu kaudu levinud
saastega (Pärtel 2004).

Loopealsete kaitse

Loopealsed on prioriteetseks elupaigatüübiks NATURA 2000 raames (Loodusdirektiivi I lisa
elupaigatüüp *6280. Esmatähtsad on ka laiguti loopealsetel leiduvad plaatjad paepinnad *8240).
Eestis on oluline osa (28%) kogu maailma loopealsetest (Eriksson & Rosén 2008), mistõttu on
meil kohus tagada selle haruldase
elupaigatüübi
säilimine.
Üha
kiireneva pindalakao tõttu tuleb
meil astuda väga kiireid samme
loopealse kui elupaiga säilimiseks
Eestis. Tegevusetus viib juba
lähikümnendil nende täielikule
kadumisele.

Taastatud loopealne
Rootsis Ölandi saarel.
Joonis

8.
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Eestis on loopealsete säilimise korraldamine alles lapsekingades. Head eeskuju tasub võtta
Rootsist, kus on Euroopa Liidu LIFE-programmi toetusel taastatud 7000 ha kinnikasvanud
looalasid ning jätkatud säilinud ning taastatud loopealsetel traditsioonilist maakasutust (Joonis
8). Rootsis on 100% loopealsetest kaetud maahooldustoetustega. Samuti on seal suudetud
teadvustada elanikkonnale alvarite kõrget väärtust mitte ainult lokaalses, vaid ka globaalses
kontekstis. Sarnaseks peab kujunema olukord ka Eestis. Euroopa suurim loopealsemassiiv Suur
Alvar (Stora Alvaret, 26 000 hektarit) Rootsis Ölandi saarel on UNESCO maailmapärandi
nimekirjas.
Igal võimalusel tuleb maaomanikele ning otsustajatele rõhutada looalade rekreatiivset mõju,
nende olulisust üldise bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ning tähtsust pärandkultuuri
kandjatena. Maaomanike algatusi looalade majandamisel tuleb kõigiti soosida.
Tegu on kooslusetüübiga, mille poollooduslik toimimisviis annaks tänapäeval majanduslikku
tulu nii nn. niiduliha (meadow meat, pärandkooslusi hooldavate loomade ökoloogiliselt puhas
liha, millel on Lääne-Euroopas ning Põhjamaades arvestatav turg, Ikonen 2004) tootmisel kui ka
pärandkoosluste hooldamiseks saadavate otsetoetuste kaudu. Kahtlemata leiduks ka Eestis
niiduliha tootmis- ja eksportimissooviga ettevõtjaid. Nende tegevust tuleb toetada ning luua
vastav seaduste ning toetuste raamistik võimalikult vähese bürokraatiaga.
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Loopealsete hooldamine
Loopealsete hooldamise üldised põhimõtted

Loopealsete hooldamisel tuleb eelkõige silmas pidada kolme aspekti.
(1) Tegu on poollooduslike kooslustega, mis vajavad pikaajaliseks avatud kooslusena
säilimiseks mõõdukat inimmõju. Inimmõju tähendab eelkõige karjatamist. Karjatamisest
huvitatud maaomanike sihipärast
tegevust tuleks alati soosida.
Karjatamisvõimaluse
puudumisel
hoiab loopealse avatuna ka puudepõõsaste eemaldamine vastavalt
vajadusele (kuid mitte harvem kui
iga viie aasta tagant) ning
vajadusel/võimalusel niitmine.
Joonis 9. Loopealse säilimise tagab

sobiva karjatamiskoormusega
karjatamine. Karjatamise lakkamisel
hakkavad vohama suuremakasvulised
kõrrelised ning järgneb
kinnikasvamine kadakatega. (Foto:

Meelis Pärtel)

(2) Kui ajalooliselt tagas alvarite mitmekesise elustiku traditsiooniliselt hooldatavate
loopealsete ja teiste poollooduslike koosluste suur pindala, siis tänapäeval on regionaalse
liigifondi säilimiseks ning maksimaalselt efektiivse kaitse korraldamiseks hea rakendada nn.
mitmekesise majandamise põhimõtet. See tähendab, et kasulik on iga paari aasta tagant vahetada
nii karja tüüpi (lambad/veised/hobused/kitsed) kui ka karjatamiskoormust (intensiivsema ja
mõõduka karjatamisega aastad vaheldumisi või iga paari-kolme aasta tagant). Hästi mõjub ka
väikeste segakarjade pidamine (näiteks hobune-lammas-veis). Normaalse karjatamiskoormuse
korral teeb avatud alal pigem head ka üks-kaks karjatamisvaba aastat viisaastaku jooksul. Sel ajal
võiks sama karjaga karjatada hoopis naabruses asuvaid poollooduslike kooslusi. Karja tüübi
vahetamine annab võimaluse aladel elupaiga leida väga mitmesuguste vajadustega liikidel, kuna
eri loomad eelistavad erinevaid toidutaimi (selektiivne karjatamine; vt. ka juhiseid orhideerikaste
loopealsete karjatamiseks allpool). Karjatamiskoormuse vaheldumine laseb levida ka
karjatamisele tundlikemal soontaimeliikidel, samuti sõltub paljude selgrootute rühmade
liigirikkus ning arvukus karjatamisintensiivsusest (Pöyry et al. 2004, Horváth et al. 2009).
Oluline on teada, et ka sama kooslusetüübi raames võivad tingimused olla eri aladel väga
erinevad. Samuti võib sõltuvalt ilmastikutingimustest eri aastatel olla biomassi produktsioon ka
samal alal väga erinev. Ka seetõttu on hea rakendada nii ajaliselt kui ruumiliselt mitmekesist
majandamist, mis puhverdab võimalikud vead ala optimaalse karjatamiskoormuse määramisel.
Hindamaks majandamisvõtete efektiivsust igal konkreetsel alal on maahooldusspetsialistidel
vajalik tegeleda majandatavate koosluste monitooringuga vähemalt iga viie aasta järel. Kui
inventuuride tulemusena on teada haruldasi liike mõnelt konkreetselt alalt, tuleb seda
hooldusvõtete rakendamisel ka arvesse võtta.
Mitmekesise majandamise soovituse arvesse võtmisel palun loodushoiuspetsialistidel igal
võimalusel vältida lisabürokraatia tekkimist ning loopealsete hooldajatele uute nõudmiste
esitamist. Pigem tasub maaomanikele lihtsalt tutvustada mitmekesise majandamisviisi plusse
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ning soovituse tagamaadeks olevaid ökoloogilisi protsesse. Võttes arvesse piirkonna
poollooduslike koosluste ruumilist levikut, võiks omavahel tutvustada naabruses asuvaid
maaomanikke ning õhutada neid karjavahetustele.
(3) Väljasuremisvõla esinemise tõttu on väga oluline kindlustada nii taime- kui loomaliikide
levimine elupaigalaikude vahel ehk (taas)luua elupaigalaikude võrgustik. Selleks on vaja
loopealse majandamisel/taastamisel vaadata üle ka ümbritsevas maastikus leiduvad sarnased
kooslused (ka puisniidud) ning võimalusel asuda neid majandama isegi juhul, kui need tunduvad
esmapilgul väheväärtuslikumad. Ideaalsel juhul võiks eelnevas punktis soovitatud kariloomade
rotatsiooni viia läbi just nende nn. võrgustikku kuuluvate tugialade abil ning vahetada karjasid
eri elupaigalaikude vahel eri aastatel – lisaks soontaimede leviste liikumisele elupaigalaikude
vahel, rikastab selline praktika loomade toidulauda ning väldib taimeliikide kadu aastatepikkuse
selektiivse söömise läbi.
Suviti on loopealsel lisasööda andmine keelatud (eriti rangelt suhtuda kultuurkarjamaadelt
pärineva heina viimisesse). Talvine karjatamine peab olema samuti keelatud, kuna talvisel
karjatamisel ei võimaldata taimedele piisavat puhkeperioodi, samuti suureneb niidukamara
kahjustumise tõenäosus (Eriksson & Rosén 2008). Tänapäevased loomatõud on enamasti ka
raskemad, suuremad ja nõudlikumad kui need, kes on traditsiooniliselt meie poollooduslikke
kooslusi hooldanud. Võimalusel tasuks eelistada kohalikke või muidu vähenõudlikumaid tõuge
(näiteks eesti maatõugu veis, maalammas) (Lotman & Lepik 2004). Veiste puhul võiks ka
eelistada keskmise- ja väiksemakasvulisemaid lihaveisetõuge (nt aberdiin-angus, šoti mägiveis,
hereford) (Nõuakas & Sammul 2006). Hea oleks maaomanikele tutvustada nn. „rendilammaste”
ideed, kus väiksemate poollooduslike koosluste omanikud saaksid suuremate karjade pidajatelt
väheses koguses loomi „rentida” vaid karjatamisperioodiks (idee Veiko Maripuult).
Loopealsetel on keelatud väetiste ning biotsiidide kasutamine ning elukohale mittespetsiifiliste
looma- ja taimeliikide introdutseerimine. Eemaldada tuleb invasiivsete võõrliikide nn. musta
nimekirja kuuluvad isendid. Mitte lubada niidukamarat kahjustavaid tegevusi
(mootorsõidukitega sõitmine,
isetegevuslikud
lõkkeplatsid, kündmine,
freesimine,
metsastamine)! Niidukamara ja mullapinna ulatusliku kahjustumise tagajärjel on lookoosluse
säilimine või taastumine äärmiselt ebatõenäoline.
Soosida tuleks rekreatiivseid tegevusi – telkimist, matkamist-jalutamist, kooliekskursioone.
Loopealsed ja teised poollooduslikud kooslused on pärand meie esivanematelt ning nad
kannavad tuhandeid aastaid ajalugu. On vajalik, et see teadmine jõuaks iga eestlase südamesse.
Tuleb võimaldada loopealsete külastamist ning luua kauneid vaateid kiviaedadele ja merele.
Prahi ärapanekuks ning lõkketegemiseks peavad külastatavamatel loopealsetel olema ette nähtud
vastavad kohad. Hea oleks jälgida, et rajatiste alla jääks vähem kui 1% niidukooslusest ning kui
üle jääb niidukamaraga mättaid, siis tuleks need istutada taastatavatesse kohtadesse.
Paealadel paiknevana on loopealsetele ohuks kaevandamised. Avatuna säilinud loopealsed on
tänapäeval üliväärtuslikud ja haruldased, mistõttu on lubamatu neile (ning naabrusesse)
kaevanduste rajamine.
Samuti on kombeks saanud tuuleparkide rajamine avatud loopealsetele. Siinkohal tuleb
rõhutada, et Natura 2000 elupaik ei tohi olla tuuleparkide rajamise koht, olgu eesmärk nii üllas
kui tahes. Nii kaevandusi kui ka tuuleparke tuleb rajada aladele, mis ei oma looduskaitselist või
maastikulist väärtust.
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Karjatamine kui efektiivseim meetod loopealse
säilitamiseks

Loopealsete säilimise ning nende liigirikkuse tagab mõõduka koormusega karjatamine
Sobiva karjatamiskoormuse korral söövad loomad kättesaadavast biomassist 50% ehk vähemalt
pool karjamaast peab olema kaetud
madala rohuga (Rosén 1982).
Koormuse
määramisel
tuleb
arvesse
võtta
niiduheina
energiasisaldust ning karjatatavate
loomade energiavajadust. Silmas
tuleb
pidada,
et
biomassi
produktsioon on igal alal erinev
ning varieerub aastast-aastasse,
mistõttu
tuleks
koormuste
määramisel olla paindlik.
Tüsedamullaline
loopealne Saaremaal. Kui siin ka
karjatatakse, siis on koormus
ilmselgelt liiga väike.
Joonis

10.

Mahukaima töö loopealsetele sobivate karjatamiskoormuste leidmiseks on läbi viinud
Kadriann Saar Vilsandil (Saar 1996). Ta leidis, et juulikuus on Avenetum-tüüpi loopealsete
rohustu biomass 1334 kg/ha, energiasisaldusega 1,6 Mcal/kg. 1 lamba energiatarvidus
karjatamisperioodiks (180 päeva) on 700 Mcal, 1 hobuse energiatarvidus 180 päevaks on 2300
Mcal. Neil andmetel vajab 1 lammas Vilsandil üheks karjatamisperioodiks 0,6 hektarit ning 1
hobune 2 hektarit loopealset. Üldisemalt on soovitatud alvarite hooldamiseks 0,2–1 loomühikut
hektari kohta (1 täiskasvanud veis = 1 LÜ, noor veis = 0,6 LÜ, lammas, kits või utt talledega =
0,15 LÜ, hobune = 0,7 LÜ). Kindlasti tuleb silmas pidada, et keskkonnatingimused varieeruvad
aastast-aastasse väga tugevasti – põua-aasta koormus võiks olla nullilähedane, vihmase suvega
aga palju rohkem. Samuti on iga-aastaselt loodude produktiivsuses kaks maksimumi – esimene
juunis, teine sügiseste vihmade ajal augusti lõpust septembri alguseni.
Täpsemalt vaata eri lootüüpidele sobilikku karjatamiskoormuste keskmist vahemikku altpoolt
(Erinevad lootüübid ning nende hooldamine).
Karjatamise lakkamisel hakkab tasapisi akumuleeruma kulukiht, muutub koosluse liigiline
koosseis ning liikide ohtrussuhted (Rosén 2005). Eelkõige hakkavad vohama hilisema arenguga
soontaimeliigid ning kõrgemakasvulised kõrrelised: arukaerand (Helictotrichon pratense), kõrge
raikaerik (Arrhenatherum elatius), sulg-aruluste (Brachypodium pinnatum), loodtimut (Phleum
phleoides), nurmikad (Poa sp.), kasteheinad (Agrostis sp.), kastikud (Calamagrostis sp.)
(Dzwonko & Loster 1998, Rosén 2000). Sarnaselt Hollandi lubjarikastele rohumaadele on ka
Eesti loopealsetel sulg-aruluste tõeliselt heaks indikaatorliigiks koosluse kehvast seisukorrast
veel enne põõsakatvuse suurenemist (Bobbink & Willems 1987). Mitmed loopealseliigid on väga
vastupidavad ka valgustingimuste muutumisele – nii võib ka juba kinnikasvanud loopealsetel või
loometsas kasvada värvmadar (Galium boreale), härjasilm (Leucanthemum vulgare), punane
aruhein (Festuca rubra), harilik näär (Pimpinella saxifraga), metsmaasikas (Fragaria vesca),
arukaerand (Helictotrichon pratense), käbihein (Prunella vulgaris), varretu ohakas (Cirsium
acaule), harilik naistepuna (Hypericum perforatum), angerpist (Filipendula vulgaris) jpt. (Helm
2003).
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Karjatamise taastamisel hakkab soontaimede liigirikkus tasapisi tõusma (Rosén 2005) ning
kooslusesse tulevad lähedalasetsevatelt loopealsetelt tasapisi ka madalakasvulised
loospetsiifilised taimeliigid. Pikaaegsele sobiliku koormusega karjatamisele viitab
tüsedamamullalistel loopealsetel madalate ja valgusnõudlike liikide laialdane levik ning tihe,
tallamisest rikkumata niidukamar. Heade valgustingimuste indikaatorliigid on näiteks harilik
kassikäpp (Antennaria dioica), harilik kuldkann (Helianthemum nummularium), nõmm-liivatee
(Thymus serpyllum), vahulilled (Polygala sp.), kevad-kadakkaer (Cerastium semidecandrum),
harilik koldrohi (Anthyllis vulneraria), kevadmaran (Potentilla tabernaemontanii), värv-varjulill
(Asperula tinctoria), kevadtarn (Carex caryophyllea) (vt. ka Tabel 2).
Suureks ohuks on ülekarjatamine (liiga tugev karjatamiskoormus). Sellisel puhul süüakse
maitsvamad liigid viimseni, niidukamar kannatab tallamise all (palju loomade radu, laiguti
hävinud taimkate), rohke sõnnik väetab liigselt kooslust (Jürgens & Sammul 2004, Pärtel 2004).
Paljud taimeliigid (sh. käpalised) peavad koosluses püsimiseks saama kauem ning suuremate
populatsioonidena kasvada, mistõttu soontaimede liigirikkus kahaneb ülekarjatamisel kiiresti
(Rosén 2000). Levima hakkavad nitrofiilsed üheaastased ning trampimist ja stressi taluvad liigid
(nt. valge ristik Trifolium repens, suur teeleht Plantago major, võililled Taraxacum sp.),
kõrrelised (arukaerand Helictotrichon pratense, kerahein Dactylis glomerata, orashein Elymus
repens) ning spetsiifiliste herbivoorivastaste tunnustega liigid (varretu ohakas Cirsium acaule,
mida küll väiksemate populatsioonidena leidub ka paljudel headel loopealsetel; põldohakas
Cirsium arvense, kähar karuohakas
Carduus
crispus,
kõrvenõges
Urtica dioica) (Rosén 1982,
Krahulec et al. 1986, Rosén 2000).
Lisaks
soontaimedele
mõjub
ülekarjatamine
halvasti
ka
mitmetele
teistele
organismirühmadele, näiteks liblikatele
(Pöyry et al. 2004) või ämblikele
(Horváth et al. 2009).
Joonis 11. Ajuti ülekarjatatud ala

Läänemaal Penijõel.

Erinevad lootüübid ning nende hooldamine

Eestis on matemaatiliste analüüside põhjal koostatud loopealsete klassifikatsioon (Pärtel et
al. 1999), kus vastavalt niiskustingimustele ning mulla paksusele on laias laastus eristatud kolm
tüüpi loopealseid. Siinkohal ongi täpsemad hooldusjuhised antud elupaigatüüpide kaupa. Silmas
tuleb pidada, et antud soovituste näol on tegu üldise juhendiga loopealsete optimaalseks
majandamiseks. Igal üksikul alal tuleb arvestada ka kohalikke tingimusi ning vajadusi (näiteks
kaitsealuste liikide esinemine jms.).
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1) Ajuti märjad ehk Molinietum-tüüpi loopealsed (Paal 1997 kood 2112).
Levivad põhiliselt ajutiniisketel aladel Saaremaal ja Edela-Eestis. Iseloomulikud soontaimeliigid
on harilik sinihelmikas (Molinia caerulea, andnud kooslusetüübile ka nime), lubikas (Sesleria
caerulea), hirsstarn (Carex panicea), vesihaljas tarn (Carex flacca), värvmadar (Galium
boreale), tedremaran (Potentilla erecta). Liigirikkus ei ole eriti suur ja produktiivsus on
suhteliselt
kõrge.
Lisaks
kadakale
võivad
nad
olenevalt
kohaspetsiifilistest
keskkonnatingimustest
kinni
kasvada ka paakspuu või mõne muu
lehtpõõsaga. Sellised on näiteks
Keila lähedal paiknevad Eesti jaoks
äärmiselt haruldased lookooslused,
millel domineerivaks põõsaliigiks on
põõsasmaran (Potentilla fruticosa).
Sobivad hästi karjatamiseks ja ala
hooldamisel kehtivad samasugu-sed
põhimõtted nagu Avenetum-tüübi
puhul (vt. punkt 2).

Joonis 12. Niiske Molinietum-tüüpi
loopealne (Foto: Meelis Pärtel)

2) Kuivad tüsedamamullalised ehk Avenetum-tüüpi loopealsed (Paal 1997
kood 2111). Sellele tüübile on nime andnud iseloomulik liik arukaerand (Helictotrichon pratense
sünonüümiga Avenula pratensis). Avenetum-tüüp jaguneb omakorda kolmeks alatüübiks:
Rähaloo-alatüüp – kõrge liigirikkusega ja kõige laiemalt levinud lookooslus Eestis, esineb
tüsedama mullaga (5–20 (30) cm) aladel. Antud alvareid iseloomustavad lisaks arukaerandile ka
angerpist (Filipendula vulgaris), mägiristik (Trifolium montanum), harilik koldrohi (Anthyllis
vulneraria), keskmine värihein (Briza media), harilik karutubakas (Pilosella officinarum),
varretu ohakas (Cirsium acaule), hobumadar (Galium verum), lubikas (Sesleria caerulea), aashundihammas (Astragalus danicus), kevadmaran (Potentilla neumanniana), harilik keelikurohi
(Carlina vulgaris), lamba-aruhein (Festuca ovina), kortsleht (Alchemilla), sipelgapesadel nõmmliivatee (Thymus serpyllum), kohati
harilik kuldkann (Helianthemum
nummularium) jpt.

Joonis 13. Hooldatud Avenetumtüüpi loopealne. (Foto: Meelis Pärtel)
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Avenetum-tüüpi loopealse puhul tegu on kõrgeima liigirikkusega ning ka kõige enam hoolsast
karjatamisest sõltuva kooslusetüübiga. Sobiva koormusega karjatamisel muutuvad sellised
kooslused aina liigirikkamaks; karjatamise lakkades hakkavad aga küllaltki kiiresti kadakatega
kinni kasvama. Liigirikkaimad rähalood paiknevad Muhus ja Ida-Saaremaal (Helm 2003, Pärtel
et al. 1999). Nii on näiteks Kahtla loopealselt Laimjala vallas ühelt ruutmeetrilt leitud 49 liiki
ning koosluse liigifond on 111 liiki (Helm 2001).
Alustaimestiku
biomassi
keskmine
väärtus
kuivkaalus
Avenetum-tüüpi looaladel on ~100–
300 g/m2 (1000–3000 kg/ha),
varieerudes aastast aastasse ning eri
aladel (Saar 1996, Rosén 1982).
Alade produktiivsus on PõhjaEestis suurem kui Lääne-Eestis ja
saartel.

Joonis 14. Heas seisukorras

loopealsele iseloomulik
niidukamar.

Säilitamaks/taastamaks alvarite traditsioonilist liigilist koosseisu, on loopealsetel soovitatud
optimaalseks lammaste arvuks 1,6 kuni 3,5 lammast hektaril (0,2–0,5 loomühikut hektari kohta,
Saar 1996). Kuna tüsedamamullalised ja korralikult kamardunud looalad on küllalt
karjatamistolerantsed, on õigustatud lubada produktiivsematel rähaloodel karjatamiskoormust
sõltuvalt konkreetse ala omadustest ka kuni 1 loomühikut hektari kohta, (kuni 6 lammast
hektaril) (Laasimer 1975, Rosén 1982). Oluline on jälgida koosluse seisundit karjatamise vältel
(vältimaks pikaajalist üle- või alakarjatamist) ning eemaldada vähemalt iga viie aasta tagant
liigset kadaka- ja lehtpuuvõsa ning noori puid. Väga kasulik on kariloomade liikumine eri alade
vahel ning võimalusel eri liiki kariloomade korraga pidamine või liikide vaheldumine aastate
lõikes. Kõrgema karjatamiskoormuse juures võiks pidada ka aastaseid pause karjatamises
(näiteks igal neljandal aastal) või suunate karjatamiskoormust alasiseselt koplite abil.
Antud kooslusetüüpi saab karjatamisvõimaluse puudumisel majandada ka niitmisega
(trimmerdamisega) suve teisel poolel iga-aastaselt või üle aasta kombineerituna kadaka- ja
lehtpuuvõsa ning noorte puude eemaldamisega hiljemalt iga viie aasta tagant.
Siinkohal saab eraldada ka rähaloo Põhja-Eesti variandi. Neile aladele on iseloomulik suurem
produktiivsus ning kõrgem mullaviljakus, mille on põhjustanud ilmselt õhusaaste või kunagine
otseväetamine. Põhja-Eesti loodudel puuduvad mitmed rähaloodudele iseloomulikud liigid
(näiteks mägiristik, aas-hundihammas, kevadmaran, keelikurohi jpt. vt. Pärtel et al. 1999 Tabel
1), kuid leidub rohkem lakktarna (Carex spicata), aas-seahernest (Lathyrus pratensis), valget
ristikut (Trifolium repens), külma-mailast (Veronica chamaedrys), hapuoblikat (Rumex acetosa).
Põhja-Eesti kõrge produktsiooniga (suurema biomassiga, põlvekõrguse rohustuga) looaladel
võiks karja-tamiskoormus olla ligikaudu 1 loomühikut hektaril. Ebapiisava karjatamiskoormuse
puhul (kui madalmurusus on alla 50%), raken-dada ka niitmist suve teisel poolel ning kindlasti
niidetud biomassi kõrvaldamist ringlusest.
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Joonis 15. Põhja-Eesti variant
Avenetum-tüüpi loopealsest (Võle
loopealne).

Nõmmloo-alatüüp – levib liivasema mullaga aladel, sageli merelähedastel liivaseljakutel.
Karakterliikideks on harilik liivkann (Arenaria serpyllifolia), mugultulikas (Ranunculus
bulbosus), kevadtarn (Carex caryophyllea), mägi-kastehein (Agrostis vinealis) aga ka kanarbik
(Calluna vulgaris). Õrnema kamara tõttu võiks sellistel kooslustel veistega karjatamist vältida.
Klibuloo-alatüüp – esineb aladel, kus õhuke muld ja taimestik ei suuda katta lubjakivist
tekkinud klibu ja veerist. Selline kooslus arvatakse olevat suktsessiooni esimeseks astmeks
merest kerkinud aladel ning nendest peaks pikema aja jooksul kujunema rähaloo-tüüpi
loopealsed. Karjatamine ei ole
vajalik ja ei ole ka biomassi
vähesuse tõttu võimalik. Klibustel
rannavallidel võivad vähesest
mullast hoolimata kujuneda ka
primaarsed
(looduslikud)
kadastikud (vt. allpool peatükki
kadastikud).

Joonis 16. Klibuvallidele kujunev

kooslus Hiiumaal Kassaris.

3) Kuivad õhukesemullalised ehk Festucetum-tüüpi loopealsed (ka
plaatloo) (Paal 1997 kood 2111). Õhukesemullaline (<5 cm) kooslus, kus võib esineda ka
külmakohrutustest põhjustatud taimestikuvabasid, kuid mullaga kaetud laike, aga ka plaatja
looga alasid (vähese taimestikuga plaatja loo laigukesed kuuluvad Natura 2000 elupaigatüüpi
8240 – Paljanduvad paeplaadid). Festucetum-tüüpi loorohumaad esindavad äärmiselt haruldast
taimekooslust ning on rea taimegeograafiliselt haruldaste ja areaali piiril olevate taimeliikide
kasvukoht ning seega suure looduskaitselise tähtsusega. Eestis esineb neid Saaremaa lääneosas
ning Hiiumaal. Liigirikkus on küll väiksem kui Avenetum-tüübil. Sage on lamba-aruhein
(Festuca ovina, mis on kasvukohatüübile ka nime andnud). Iseloomulikud liigid on veel
põldpuju (Artemisia campestris), kaljupuju (Artemisia rupestris), valge kukehari (Sedum album),
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harilik kukehari (Sedum acre), sõlmine kesakann (Sagina nodosa), väike nõmmemünt (Acinos
arvensis) jt. Palju on ka samblaid ja samblikke.
Taimkate on suvise puhkeperioodiga, kuna muld kuivab suvel kuni aluspõhjani läbi. Kevaditi
esinevad külmakohrutused. Saagikus on 20–60 g/m2 (200–600 kg/ha) (Krall et al. 1980). Need
alad sobivad vaid lammastega karjatamiseks. Vältida tuleks veiste ja hobustega karjatamist, sest
raskemate loomadega hooldamine põhjustab õrna niidukamara lõhkumist ja nitrofiilsete
umbrohtude sissetungi (Krall et al. 1980). Õhukese mullaga looniitudel on soontaimede katvus
väike, mistõttu pole need alad karjamaadena kuigi hinnatud. Samas võivad vähesed õhema
mullakihiga alad jääda intensiivsema karjatamisala sisse muidu tüsedamamullalisel loopealsel.
Kui kariloomadeks on veised või hobused, tasuks õhukesemullalised alad eraldada aiaga. Tuleb
jälgida, et nendele aladele ei satuks karja kogunemiskohad, nagu joogikohad või varjualused.
Säilimiseks vajavad seda tüüpi looalad erilist säästlikku kaitserežiimi ehk väga väikest
karjatamiskoormust. Eesti Festucetum-tüüpi alad on sarnased Ölandi Suure alvari loopealsetele,
mistõttu võib rakendada Ölandi looaladele välja pakutud karjatamiskoormust suurusjärgus 1
lammas 2–4 hektari kohta. Põuasematel suvedel ei pruugi karjatamine siin üldse võimalik olla.
Seda tüüpi loopealsetel võiks iga-aastaselt jälgida ka karjatamise mõju nii soontaimedele kui
sammaldele ja samblikele. Õhukesest mullast hoolimata on ka sellised alad kinni kasvamas,
mistõttu tuleb vähese karjatamise
(või karjatamise puudumise) puhul
iga 5 aasta tagant kadakaid
eemaldada ning jälgida, et nende
katvus ei ületaks 30%. Selliste
alade taastamistööd tuleb kindlasti
ette võtta niiskel ajal (sügiseltalvel)!

Joonis 17. Kuiv õhukesemullaline

Festucetum-tüüpi loopealne Atla
külas Saaremaal. Pildilt on näha, et
õhuke muld kadakate kasvu väga ei
piira. (Foto: Meelis Pärtel)
Orhideerikastel aladel tasub astuda samme käpaliste säilimiseks. Suur osa käpalisi vajab
säilimiseks elupaiga mõõdukat majandamist ning avatud kooslust (Kull 1994), kuid suure
koormusega lammaste karjatamine võib osutuda negatiivseks, kuna lambad söövad meelsasti
alalt viimse kui käpalise (Ekstam & Forshed 2002, Rosén 2005). Seda silmas pidades on
orhideerikaste alade majandamiseks kolm võimalust:
1) rakendada madalamat karjatamiskoormust ja hoida puittaimi kontrolli all iga viie aasta
tagant läbi viidavate puhastustöödega;
2) karjatada mõõduka karjatamiskoormusega hobuseid (kes väidetavalt käpalisi ei söö,
Ekstam & Forshed 2002);
3) piirata eriti orhideerikkad laigud elektrikarjusega. Ilmselt tuleb seda igal aastal pisut eri
kohas teha, vastavalt populatsioonide esinemisele.
Kindlasti tuleb vältida ülekarjatamist!
Ülaltoodud võimalused kehtivad vaid Avenetum- ja Molinietum-tüüpi orhideerikastel aladel.
Kui orhideesid leidub Festucetum-tüüpi plaatloodudel, siis tuleb rakendada eriti
madalakoormuselist lammastega karjatamist (1 lammas 6-8 hektarile Rosén 1982) või loobuda
suve esimesel poolel üleüldse karjatamisest).
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Loopealsete taastamine
Eesmärgid Eesti loopealsete taastamisel

Loopealsete uuringud on näidanud, et säilitada tuleb võimalikult palju loodusid. Ka siis, kui
mõned alad ei tundu praegu nii väärtuslikud, on nende taastamine hädavajalik (Helm & Pärtel
2007). Loopealsete üle-eestilise taastamise eesmärgiks peaks olema ajaloolisele võimalikult
sarnase looalade võrgustiku loomine. Loopealselaikude vahel tuleb taastada soontaimede ning
selgrootute levi. Ainult sel viisil saame vältida koosluste degradatsiooni ning mitmete liikide
väljasuremist lähitulevikus. Üksikute esinduslike looalade loomisest ei piisa, kuna enamik
niiduliike vajab pikaajaliseks püsimiseks geneetilise materjali vahetust eri kasvukohtade
populatsioonide vahel. Selleks tuleb tagada ka näiliselt väheväärtuslike alade säilimine!
Kinnikasvamisprotsess ei ole täielikult pöördumatu ja taastada on võimalik ka visuaalselt üsna
halvas seisus loopealset. Liigirikkuse kiire vähenemine ning olulised muutused rohurinde
koosseisus hakkavad toimuma siis, kui põõsaste katvus ületab 75–80%, (Rejmánek & Rosén
1988, Pärtel & Zobel 1995). Sellise katvuse juures muutuvad valgustingimused kiiresti, kaob
loodudele iseloomulik niidukamar ning valgusnõudlikud tallamiskindlad taimeliigid asenduvad
esialgu loometsadele iseloomulike varjutaluvate liikidega (sinilill Hepatica nobilis, maikelluke
Maianthemum bifolia, longus helmikas Melica nutans). Puude lehe- või okkavaris alandab mulla
pH-d ning muudab pinnakihi struktuuri ja elementide sisaldust (Laasimer 1975). 100protsendilise katvuse juures ei kasva kadakate all enam praktiliselt mitte midagi.
Suure osa Eesti looalade taastamine on veel võimalik. Lääne-Eestis ja saartel on loopealsete
regionaalne liigifond ilmselt täiel määral säilinud, mis teeb ka taastamise võrreldes LääneEuroopas läbi viidud niitude kallite taastamisprojektidega oluliselt edukamaks ja vähem
kulukaks. Tuleb aga kiirustada – suur hulk loopealseid on juba väga kinni kasvanud, mistõttu on
taastamine võimalik veel vaid lähima aastakümne jooksul.
Limiteeritud finantsvahendite juures tasub Eestis esmajärjekorras taastada loopealseid, millel
kadakate katvus ei ületa 75–80% ning mille niidukamar on veel hästi säilinud. Hea oleks
alustada ka nö. regionaalsetest tsentritest ja laiendada taastamist paremini säilinud alade
ümbrusest. Kuna Eesti eri piirkondades asuvad loopealsed on väärtuslikud erinevatest
aspektidest, oleks hea regionaalsed tsentrid leida nii Ida-Harjumaal, Keilas, Lääne-Eestis,
Pärnumaal, Hiiumaal, Muhus, Ida-Saaremaal ja Lääne-Saaremaal. Prioriteetsete alade nimekiri
kinnitatakse loopealsete eksperte koondava töörühma poolt 2011 aasta aprillis ning lisatakse
käesolevale kavale.
Kui niidukamar on kogu alalt täielikult kadunud ning asendunud sambla, okkakõdu ning
hõredalt paiknevate metsaliikidega, on suur kiire juba möödas – sellistel aladel on taastumine
vaevalisem, aeglasem ning lookooslus tekib sinna uuesti vaid juhul, kui lähikonnas on säilinud
teisi loopealseid, kust liigid saaksid levida (uuringud on näidanud, et looliikide seemnepank
kestab vaid paar aastat, mistõttu sellele ei saa loota, Kalamees & Zobel 1997). Enamikel juhtudel
on limiteeritud finantsvahendite juures õigem määrata sellised alad kadastikuks (5130, vaata
altpoolt), jätta nad looduslikku arengusse ning suunata jõud esialgu paremas seisus lookoosluste
taastamiseks.

Tegevused loopealsete taastamisel

Suuremad kogemused loopealsete taastamisest pärinevad Rootsist. Ölandi saarel on 1996.
aastal alanud Euroopa Liidu LIFE-projekti raames taastatud üle 7000 hektari loopealseid.
Kasvama jäeti vanad kadakad, eemaldati noored ja keskealised (30–50 aastased kadakad) ning
keskmise suurusega kadakad, mis uuringute kohaselt annavad kõige rohkem järelkasvu.
Puutumata jäeti tihedad, väikesed kadakatukad, moodustati mosaiikne maastik (Rosén 2005).
Koostööd tehti maaomanikega – kuigi kulud kaeti europrojektist ning taastamistöödeks telliti
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igal alal hinnapakkumised mitmelt ettevõtjalt, pidid maaomanikud kindlustama ala edasise
hoolduse maahooldustoetuste abil.
Taastamisel tuleb eemaldada kadakavõsa (kui on, ka lehtpuuvõsa) võimalikult maa lähedalt.
Kõige soodsam on seda tänapäeval teha võsalõikajaga ning saega (Eriksson & Rosén 2008).
Taastamistöid võib läbi viia hilissuvest kevade alguseni. Kevadine ja varasuvine lindude
pesitsemisaeg taastamistöödeks ei sobi. Kuivadel õhukesemullalistel looaladel (tallamisõrnad)
tuleb taastamist läbi viia vaid niiskemal ajal st. sügisel ja talvel.
Ei ole kujunenud kindlat seisukohta, kas võib taastada ala ühe või mitme (näiteks kolme)
aasta jooksul. Vastuväidetena ühe aastaga taastamisele on välja toodud võimalikud
valguskahjustused varjuga harjunud kadakatele, erosioon ning pioneerliikide vohamise suurem
tõenäosus suure hulga niidukamarata pinna vabastamisel kadakatest. Kui aga vähemalt 20–30%
ulatuses on alal niidukamar säilinud ning kadakate katvus ei ületa 75%, võiks võimalusel ala
taastada ühe aasta jooksul. Kui maaomaniku jõud ei käi ühekorraga ala taastamisest üle, samuti
rohkem kinnikasvanud aladel ning aladel, kus niidukamarat on säilinud vaid väikeste laikudena
või pole üldse säilinud, võib taastamise läbi viia ka 2–6 aasta jooksul (vt. ptk. Lauskadastike
taastamine niiduks).
Üldjuhul on vajalik ka karjatamise alustamine pärast taastamist (Zobel et al. 1996). Eriti
vajalik on kohene karjatamisega alustamine väga kinnikasvanud aladel, kus loopealsetele
iseloomulik liigifond on juba kahanenud või kadunud, vastasel juhul võtavad kadakatest
vabastatud ala üle umbrohud ja viljakamate kasvukohtade taimed. Praegusel hetkel (2011) on
aga väga suur osa Eesti loopealseid seisus, kus liigifond on veel täielikult säilinud, aga kadakate
katvus on juba liiga suur. Sellistel looaladel tuleb kiiremas korras eemaldada kadakaid ja mände,
isegi kui koheselt ei ole võimalik maahooldajaid leida. Ainult kadakate eemaldamisega on
võimalik päästa suur osa looalasid kiirest kinnikasvamisest ja anda lisaaega edasise majandamise
organiseerimiseks.

Joonis 18. Siin on taastatud
loopealseks lauskadastikku, kuid
pärast kadakate raiumist on jäetud
sobiva koormusega karjatamata.
Tulemusena on hakanud vohama
pioneerliigid.

Tavaliselt ohustab loopealseid üsna madal ning noor kadakavõsa, mitte aga väljakujunenud
tüvega põõsad. Kadakate mahavõtmisel tasub olla loominguline ning säilitada koosluse
mosaiiksus. Sobilik kadakate katvus taastatud aladel on 10–30 (40)%. Silmas tuleb pidada ka
esteetilist külge ning mitte rajada ühtlaste vahedega „kadakapõlde”. Alles tasub jätta vanad, juba
puukujulised kadakad ning üksikuid tihedamaid kadakatukkasid (5–10 (20)m läbimõõduga).
Tihedamad ja hõredamad alad võiksid loopealsetel vahelduda. Kui alal on laiguti vanemat
(väljakujunenud tüvedega) „kadakametsa”, siis võib seda kindlasti sellisena säilitada. Siiski tuleb
silmas pidada, et ühe alana käsitletava hooldatava/taastatud loopealse sees ei oleks 1000
ruutmeetrist suuremaid niidukamarata põõsastikke. Kogu ala kadakate katvuse määramisel tuleb
ka sellised suuremad põõsastikud arvesse võtta.
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Põõsastest on loopealsetele iseloomulikud lisaks kadakatele ka kibuvitsaliigid (Rosa sp.) ning
mage sõstar (Ribes alpinum). Sagedad on ka harilik türnpuu (Rhamnus catharticus), viirpuu
(Crataegus sp.), harilik paakspuu (Frangula alnus), harilik toomingas (Padus avium), sarapuu
(Corylus avellana), kontpuu (Swida), harilik lodjapuu (Viburnum opulus), harilik kuslapuu
(Lonicera xylosteum) ja harilik kukerpuu (Berberis vulgaris). Lehtpuuvõsa tuleb taastamisel
eemaldada sarnaselt kadakavõsale ning eelnevast loetelust tasub alles jätta vaid vanemad ja/või
visuaalselt vajalikud isendid. Suuremakasvulistest puudest võiks taastamistöödel alles jätta
valikuliselt pooppuud, pihlakad ja tammed. Eemaldada tuleks männid, kased, vahtrad, kuused ja
saared, välja arvatud juhul, kui tegu on eakate, visuaalselt ning esteetiliselt oluliste või muidu
südamele armsate indiviididega. NB! Osad püstisurnud kadakatest võiks võimalusel alale jätta
väärtuslike elupaikade/substraatidena selgrootutele ja samblikele.
Mahavõetud puud-põõsad on kindlasti vaja kadastikust minema viia ning kas kasutada kütteks
ja/või teha ohutus kohas lõke. Kadastikus eneses tohib lõket teha vaid niiskemal aastaajal (või
talvel): suvisel kuival ajal on kadastik ülimalt tuleohtlik.
Kadakatüükad muutuvad pehmemaks ja murduvaks kümnekonna aastaga, kuid võimalusel
tasub pärast esmast kadakate lõikamist viia läbi eraldi ettevõtmine tüügaste hävitamiseks
(võsalõikajaga). Tüükaid on kõige tulemuslikum eemaldada taastamisele järgneval aastal, kui
mahalõigatud põõsad on alalt minema viidud ja kadakapõõsaste alune varise- ja samblakiht
„allapoole” vajunud.
Kadakavõsa eemaldamine on väga energiakulukas töö, mistõttu väärib esmane taastamine
kõrgemat toetust kui lehtpuuvõsa eemaldamine. Samas on töö tulemuslik, kuna kadakas ei anna
erinevalt lehtpuuvõsast juurevõrseid, mistõttu on edasine hooldus väiksem töömahukas.
Kõige paremini taastub lootaimestik siis, kui on säilinud niidukamarat või kui ümbruskonda
on jäänud looliike, mis saaksid alale levida (Pärtel et al. 1998). Lääne-Euroopa taastatavatele
aladele sarnaselt seemnesegude külvamist pole vaja rakendada, kuid halba ei tee taastatavale
alale lähedalasetsevatelt loopealsetelt pärinevate niidukamaraga mätaste istutamine. Sel juhul
tuleb ainult silmas pidada, et mätaste võtmisega ei kahjustataks olemasolevat loopealset – hea on
kasutada mättaid, mis jäävad mingil põhjuselt üle (näiteks parkimiskoha või lõkkeplatsi
rajamisel).
Lubamatu on taastamisel kasutada pinnase freesimist/randaalimist, mis hävitaks niidukamara,
viiks suktsessiooni pioneerliikide vohamise suunas ning muudaks seeläbi loopealse taastumise
ajaliselt oluliselt pikemaks või suisa võimatuks. Sama kehtib kadakate väljajuurimise kohta:
õhukese mullapinnaga alalt laiahaardelise juurestikuga kadakaid masinatega välja rebides
kahjustub jäädavalt ka mullakiht ning niidukamar (Rosén 2005). Õigustatud ei ole ka ala
põletamine, kuna selle mõju on veel uurimata. Lisaks huumuskihi rikkumisele on tuli enamustele
organismirühmadele (eriti selgrootutele) kahjulik (Jürgens & Sammul 2004).

Joonis 19. Taastatud loopealselaik
lõkkekohaga. (Foto: Meelis Pärtel)
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Kadastikud Eestis

Eestis levinud kadastikud saab laias laastus jaotada kadastikeks endistel loopealsetel
(lookadastikud) ning kadastikeks, mis on tekkinud teistsuguste niitude (palu-, nõmme- ja
aruniitude), aga ka raiesmike või söötis põldude kadakaga kinnikasvamisel (Paal 2000).
Primaarse tekkega kadastikke leidub vähesel määral vaid mereäärsetel klibuvallidel (Paal 1997).
Tõenäoliselt ei ole ükski kadastik Eestis kliimakskoosluseks vaid suktsessiooniliseks
(ebapüsivaks) koosluseks enne metsakoosluse kujunemist. Kadastike leviku kaardistamisega
pole spetsiaalselt tegeletud. Hetkel on Pärandkoosluste Kaitse Ühingu inventuurides märgitud
kadastikuna 61 ala kogupindalaga 300 hektarit.
Edaspidi kasutan suhteliselt ebaloogilist jaotust ‚lookadastikud’ ning ‚teist tüüpi
kadastikud’, kuna neile esitatavad kadakate katvuse piirmäärad ning hooldusjuhendid on
erinevad.

Lookadastikud

Lookadastik on suktsessiooniline vaheaste karjatamise abil säilitatava avatud loopealse ning
kliimakskoosluseks oleva okaspuumetsa (enamasti männiku, mõnedel harvadel juhtudel ka
lehtmetsa või kuusiku) vahel (Natura 2000 kood 9010). Kuigi täpsed inventuuriandmed
puuduvad, on seda tüüpi kadastikud Eestis tõenäoliselt kõige levinumad,. Teist tüüpi niitudest
tekkinud kadastikest eristab lookadastikku 30 cm-st õhem karbonaatne muld.
Natura 2000 elupaigatüüpi 5130 (Hariliku kadaka (Juniperus communis) kooslused nõmmedel
või karbonaatse mullaga rohumaadel) on Loodusdirektiivi elupaikade käsiraamatu (Paal 2000)
alusel arvatud ka loopealsed, kus kadaka katvus ületab 30%. Paal nendib, et piir on tinglik ning
tegeliku kuuluvuse üle tuleks otsustada ala hooldamisplaane silmas pidades. Siiski pean
vajalikuks rõhutada, et kui on täidetud kõik järgnevad tingimused, tuleb kinnikasvanud või
kinnikasvamisohus ala käsitleda loopealsena (elupaigatüüp *6280), mitte aga kadastikuna
(5130):
(1) ala eelnev seisund on olnud avatud loopealne;
(2) mulla tüsedus (ilma okkavariseta) alla 30 cm;
(3) laiguti säilinud avatud loopealsele iseloomulik niidukamar;
(4) kadakate katvus vähem kui 75–80% ning laiguti on valgustingimused veel head.
Vaata ka Tabel 1.
Esiteks, katvusega 30–50% on tegu veel suhteliselt avatud loopealsega, kus on esindatud kõik
alvaritele iseloomulikud tunnused. Sellisel puhul ei ole esmajärjekorras vajalik kadakate
harvendamine (mida võib muidugi ka teha), vaid hooldamine ning aeg-ajalt kadakate
eemaldamine. Teiseks, käsitledes ka 50–75% kadakate katvusega elupaigatüübina *6280,
säilitame võimaluse nende taastamiseks ning edasiseks hooldamiseks. Valgusnõudlike
niiduliikide osakaal koosluses hakkab kiiresti vähenema alles siis, kui kadakate katvus (või
männi liituvus) on 75–80% (Pärtel et al. 1999), seega on enne selle katvuse saavutamist
õigustatud ala määratlemine loopealsena ning ala taastamine avatumaks koosluseks on
tulemusrikas ja igal võimalusel väga soovitatav.
Kuigi ka elupaigatüüp 5130 on loetud kaitsetväärivaks Euroopa skaalas, oleme Eestis eelkõige
vastutavad prioriteetse ja haruldase loopealsete elupaigatüübi säilimise ja hea käekäigu eest.
Seega, et mitte riskida loopealsete hävimisega Eestis ning seal kasvavate liikide väljasuremisega
peame eelkõige taastama ning majandama pindalalt võimalikult palju loopealseid (isegi, kui seda
tuleb teha elupaigatüübi 5130 arvelt).
Tihe kadastik tekib loopealsetele küllaltki kiiresti – hiljemalt 30–40 aastat peale ala hooldamise
lõpetamist on kadakate katvus 100% lähedane. Kõige kiiremini kasvab kadakas 5–20 aasta
vanuselt. Tänased Saaremaal ja Lääne-Eestis levinud tihedad kadastikud on 40–50-aastased
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(Kalamees 2004). Väga tihedate ning nooremapoolsete (alla 100 aasta vanuste) lookadastike
puhul on Eestis enamasti tegu ka äärmiselt liigivaeste kooslustega. Kadakate 100% lähedase
katvuse juures on valgustingimused maapinnal väga halvad, mistõttu on niidukamar täielikult
hävinud ning asendunud sambla ja okkakõduga, valgusnõudlikud niiduliigid on kadunud (Tabel
2) ning sageli ei leidu ka metsaliike.
Ka mitmed kadastikega seotud linnud (vööt-põõsalind Sylvia nisoria, punaselg-õgija Lanius
collurio), eelistavad elupaigana pigem mosaiikseid kadakatukkadega niite, kui lausaliselt täis
kasvanud padrikut (Eve Mägi, suuline info). Liigirikkus hakkab tasapisi suurenema kadastiku
vananedes kui valgustingimused pisut paranevad ning lisandub loometsale iseloomulikku
alustaimestikku ja puid-põõsaid (Jürgens & Sammul 2004). Hiljemalt esimese põlvkonna
kadakate suremisel (osadel aladel ka oluliselt varem) on enamasti loodud tingimused ka männi-,
kase-, vahtravõsa ning edasise loometsa tekkimiseks.

Teist tüüpi kadastikud

Alati ei ole kadastikud tekkinud loopealsetest. Lisaks loopealsetele võivad ka mitmed teised
pool-looduslikud niidud kadakatega kinni kasvada: kuivemad pärisaruniidud (nn. sürjaniidud)
ning liivaste muldadega kuivad nõmme- ning paluniidud (Jürgens & Sammul 2004). Enamasti on
siis kadakate vohamine märgiks ebapiisavast niiduhooldusest. Samas võivad mõnedel juhtudel
olla sellised kooslused ka kadakasse kasvanuna kõrge looduskaitselise väärtusega (näiteks
Koiva-Mustjõe), mistõttu võib teist tüüpi kadastikke Natura 2000 elupaigatüübina 5130
defineerida ka väiksema kadakate katvuse kui lookadastike piiriks oleva 80% puhul. Täpsemalt
vaata peatükist „Teist tüüpi kadastike hooldus”.
Kadastikud võivad kujuneda ka aladele, mille eelnev seisund ei ole olnud pool-looduslik niit.
Sellised alad on näiteks mahajäetud põllumaad, raiesmikud jt. Lääne-Eestis on sagedased
maharaiutud loometsade asemele kujunenud kadastikud (Jürgens & Sammul 2004). Tõenäoliselt
tekivad kõikidest neist kadastikest vananedes ja leht- või okaspuude invasioonil tulevikus
mullatüübile vastavad metsad. Täiesti loodusliku tekkega on kadastikud primaarkooslustena
merest kerkinud klibuvallidel (nt. Hiiumaal, Suur-Pakri saarel).

Lauskadastike taastamine niiduks

Kui soov on suur, on ka üle 80% kadakate katvusega ala taastamine eelnevaks
kooslusetüübiks (nii loopealseks kui mõnda teist tüüpi niiduks) võimalik. Eriti tasub seda teha
siis, kui niidukamarat on veel säilinud, kadakad ei ole päris 100% katvusega ning ümbritsevas
maastikus on niiduliike veel säilinud. Selliste alade taastamisel on õigustatud kadakate
eemaldamise mitme aasta jooksul. Kadakate eemaldamist tuleb alustada säilinud niidulaikude
ümbert, rajades koridore läbi kadastiku. Koridorid olgu pigem laiemad ja nende arv väiksem kui
kitsad ja neid arvuliselt enam. Esimesel taastamisaastal tuleb kadakate katvust vähendada 30%
võrra ning samal ajal alustada võimalusel karjatamisega. Koridoride rajamine ja niidulaikude
laiendamine aitab taimestikul tasapisi taastuda ning loomad saavad levitada liike juba üle
taastatud ala. Seejärel võib jätta mõned aastad (2–5) taastamisel vahet, jätkata hooldusega ning
jälgida taimestiku arengut. Järgmisel taastamisaastal tuleks laiendada koridore ning eemaldada
ülejäänud osa liigsetest kadakatest. Vajadusel teha ka kolmas taastamisaasta. Taastamisjärgselt
on biomassi produktsioon kõrgem kui niidule tavaliselt omane, seetõttu peab karjatamist
alustama pisut suurema koormusega ning vähendada seda aasta-aastalt mõõdukaks. Mida vähem
on niidukamarat säilinud, seda pikem võiks olla periood taastamisaastate vahel.

Kadastike hooldamine

Üldises Natura 2000 elupaikade majandamisjuhises kadastike (5130) majandamise kohta
juhendid puuduvad (Management of Natura 2000 Habitats. http://ec.europa.eu).
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Kadastike elupaigatüüp võib enamikel juhtudel olla küll poolloodusliku tekkega, kuid üle 80%
kadakate (mõnedel juhtudel lisaks kadakatele ka lehtpõõsaste) katvuse puhul (lauskadastik) ei
ole enam otstarbekas kooslust hooldada, vaid tuleb otsustada, kas jätta ala looduslikku arengusse
või taastamissoovi korral taastada. Liigivaene lauskadastik ei ole pikaajaliselt poollooduslikult
säilitatav kooslus, kuna esimeste põlvkondade kadakate suremisel ei suuda kadakate järelkasv
tõenäoliselt võistelda kiiremakasvuliste lehtpuude või mändidega. Suktsessioon viib lõpuks
paratamatult liigirikkama loometsa tekkele ning karjatamine ja/või puude eemaldamine lükkab
seda vaid õige pisut edasi.
Samas võib lausaline kadastik ka ilma igasuguse hoolduseta kesta päris pikka aega (kuni
mitusada aastat). Nõmmedele või paluniitudele kujunenud kadastike dünaamika võib
lookadastikust erineda (näiteks võib nendel kadakate maksimaalse katvuse saavutamine võtta
kauem aega), kuid selle kohta uuringud puuduvad.
Lauskadastiku (kadakate katvus üle 80%) hooldamise eest maahooldustoetuse maksmine ei
ole põhjendatud. Samas ei tee karjatamine neile halba, mistõttu ei pea teda ka karjaaedadest välja
jätma. NB! Lauskadastikku karjatamiskoormuse määramisel mitte arvestada!
Lookadastike hooldus
Tuleks olla seisukohal, et lookadastiku hooldamine (puude eemaldamine, karjatamine) ei ole
enam otstarbekas juhul, kui kooslusetüüp on sellistel aladel õigesti määratud (s.t. loopealsetest
tekkinud kadastike puhul kadakate katvus üle 80%, niidukamar hävinud ning valgustingimused
kadakate all väga kehvad). Kui on soov sellist ala hooldada (karjatada), tuleb ala eelnevalt
taastada avatud loopealsena ning eelnevalt hinnata taastumise edukust (kas liikidel on kuskilt
levida ehk kas läheduses on avatud loopealseid, taastamisjärgse karjatamise võimalus jms. Vt.
ülalt „Lookadastike taastamine loopealseteks”.
Teist tüüpi kadastike hooldus
Teist tüüpi kadastike määratlemine ning nende hooldamisjuhised on lookadastikele
esitatavatest erinevad. Lookadastikud on lausalise kadakate katvusega endised loopealsed ning
80% väiksema kadakate katvuse puhul tuleb neid defineerida taastamisvajadusega loopealsetena.
Aru-, nõmme- või paluniitudest kujunenud kadakasi kooslusi võib kadastikuna määratleda ka
katvuse 30–80% juures ning säilitadagi neid (võimalikult avatud) hooldatava kadastikuna (5130).
Avatuse tagab pikaajaliselt vaid karjatamine või aeg-ajalt kadakate ja teiste puittaimede
väljaraiumine. Taastamissoovi korral võib need taastada vastava niidutüübina.
Kui on juba moodustunud lauskadastik (kadakate katvus üle 80%, niidule iseloomulikud liigid
kadunud), tuleb ala kas taastada hooldamisväärseks või jätta looduslikku arengusse. Vastasel
juhul pole (sarnaselt lookadastikega) hooldamine õigustatud.
Lühidalt tuleb teist tüüpi kadastike puhul pidada nõu maaomanikuga ning koos otsustada, kas
- säilitada ala mittehooldatava lauskadastikuna (kood 5130, kadakate katvus >80%,
hooldustoetuseta);
- säilitada ala hooldatava kadastikuna, aeg-ajalt eemaldada kadakaid sobiva katvuse säilitamiseks
(5130, katvus 30–75%, hooldustoetus);
- taastada ala vastavalt eelnevale seisundile kas hooldatavaks aru-, nõmme või paluniiduks
(katvus <30%, taastamistoetus, hooldustoetus). Vt ka peatükk “Lauskadastiku taastamine
niiduks“.
Primaartekkelised kadastikud klibuvallidel üldiselt ei vaja hooldust.
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Tabel 1. Alade määramine loopealseks või lookadastikuks.

Elupaik

Kadakate
katvus

Niidukamara
olemasolu

Vajalikud
tegevused

Kinnikasvamisohus loopealne

Kiire taastamisvajadusega
Lookadastik
kinnikasvav
loopealne

10–30 (40)%

40–50%

50–75%
(80%
tingimusel,
et
80–100%
niidukamar
on
säilinud)

olemas,
tihedalt
niiduliike

olemas,
niiduliigid
domineerivad

kamar
laiguti
säilinud, kohati
aga
väga
samblane
ning
taimkate hõre

Eelkõige
hooldamine;
soovi korral ja
võimalusel
kadakate/puude
eemaldamine

Esmajärjekorras
taastamine
(kadakate/puude
eemaldamine);
kohe järgnevalt
hooldamine

Avatud
loopealne

Hooldamine

Loomets

Kadakaid
hõredamalt,
männid (kuused
kased) on üle
kasvanud
väljakujunenud
kamarat ei ole,
loometsas
on
maapinda
katab
alusmetsas mitut
okkavaris
ja
liiki
põõsaid
sammal,
ning
küllaltki
soontaimede
palju metsaliike
liigirikkus väike
alustaimestikus
Kui soovi on, võib
taastada. Vahel ei
ole
taastamine Inimtegevus
jõupingutust väärt. loometsa
Kadastikuna
säilimiseks
säilitamine ei ole vajalik ei ole
pikas perspektiivis
jätkusuutlik

> > > > > > > > >Suktsessioon kulgeb majandamise lakkamisel selles suunas > > > > > > > >

25

Tabel 2. Valik valgusnõudlikke niiduliike, mida kinnikasvanud loopealsetelt on leitud harva või
üldse mitte. Nimekiri on informatiivne ja ei ole täielik (Helm 2003).
Acinos arvensis
Phleum phleoides
Anthemis tinctoria
Polygala comosa
Artemisia campestris
Polygala vulgaris
Artemisia rupestris
Ranunculus bulbosus
Carex ornithopoda
Sagina nodosa
Carex caryophyllea
Saxifraga tridactylites
Crepis tectorum
Sedum acre
Helianthemum nummularium
Sedum album
Leontodon autumnalis
Thymus serpyllum
Libanotis montana
Veronica spicata
Linum catharticum
Vincetoxicum hirundinaria
Ophrys insectifera
Viola hirta
Orchis militaris
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Näitlik majandamiskava kahe pool-loodulikku
päritolu ala taastamiseks ja hooldamiseks
Valminud Eesti loopealsete ja kadastike hooldusjuhendi lisana.
Välitöödel olid abiks arutlemas maahooldusspetsialistid ning teised asjaga seotud inimesed
Hiiumaalt ning Saaremaalt. Suur tänu!
Aveliina Helm

Niit Saaremaal Laimjala vallas Ruhve külas
Ala kirjeldus
Kinnikasvanud looniit, tüsedamamullaline ja küllaltki produktiivne.
PKÜ inventuuri alusel (Kukk, Holm, Herman, Raud 15.06.2002) on ala idapoolne osa
(suurusega 14.88 hektarit) määratud kadastikuks ja loopealseks (Natura 2000 kood 5130,
6280), tiheda kadastiku osakaal 70%, esinduslikkus C ja looduskaitseline väärtus B). Ala
läänepoolse osa seisundit (suurusega 17.1) on määratud niiske ja kuiva loopealse
kasvukohatüübiks (6280), kus tiheda kadastiku osa on 50%, esinduslikkus B, looduskaitseline
väärtus B. Looniit jääb Kahtla-Kübassaare hoiuala (Natura 2000 ala) piiridesse (Joonis 1).
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15

Joonis 1.

Ruhve karjamaa 2005. aastal. Rohelisega on märgitud kaks PKÜ inventeeritud ala.

2009. aasta seisuga on tegu suhteliselt kinnikasvanud alaga. Umbkaudu võib hinnata ala
kadakate katvuseks 70%. Liigirikkus ei ole kõrge, kuid alal on III kaitsekategooria liigi tuitähtpea Scabiosa columbaria tugev populatsioon. On alustatud ala taastamist, rajatud on
koridorid läbi tiheda kadastiku, loodud on mõned lagedamad platsid ning toimub karjatamine
(~ 40 veist). Maahooldusspetsialisti info kohaselt on esimesed koridorid rajatud 2000/2001

aastal. Viimane kadakate eemaldamine on toimunud 2008. aastal. Tänaseks on taastamine
kujunenud küllaltki edukaks, avatud käigurajad on ilusti kamardunud, avatud laikudel
kasvavad loopealsele iseloomulikud liigid – lubikas, angerpist, arukaerand. Alal leidub üsna
suurel määral ka kõrgete kadakatega tihedat ja suhteliselt vana kadastikku, mille all ei ole
säilinud niiduliike, rohkelt esineb sammalt, okkakõdu. 1968-ndast aastast pärineval aerofotol
(Maa-amet) on näha, et juba sel ajal on kadakate katvus olnud küllaltki suur (~50%) (Joonis
2). Taimkattekaardil aastast 1930 (Laasimer 1965) ei ole ala märgitud loopealsena.

Joonis 2.
2

Ruhve niit 1968 aastal (aerofoto kontaktkoopia, Maa-amet)

Edasised tegevused alal
Ala taastamiseesmärk peaks olema tänastel avatumates piirkondades kadakate katvuse
viimine 30% juurde, sest tundub, et ala senine taastumine on läinud küllaltki hästi (Joonis 3).
Siiski on alal mitmeid paiku, kus taastamine ei ole vähemalt lähiajal otstarbekas, kuna on
näha, et jaksu jätkub vaid laiguti taastamisele. Nii tasub vähemalt hetkel jätta puutumata tihe
kõrgete kadakatega laigukesed, kus on kujunenud juba lauskadastikule omane taimkate.
Sellised piirkonnad on näiteks väravast lõunasse suunduval teel üsna alguses paremat ja
vasakut kätt (Joonis 4) ning
suuremas ulatuses jäävad ala
idapoolses küljes (Pennu ja
Soolahe maaüksused).
Taastamata jäetavad alad tuleks
defineerida kadastikuna (5130).

Taastamisjärgne
niidukamara kujunemine Ruhve
alal.

Joonis 3.

Oluline on vähendada ala produktiivsust, selleks tuleks kindlasti alalt eemaldada maharaiutud
kadakad. Lubamatu on tuua lisasööta! Kariloomad peaks taimkattest ära sööma tänasest
rohkem. Taastatud aladele on iseloomulik produktiivsuse tõus pärast kadakate eemaldamist,
mistõttu on ka vaja karjatamiskoormust tõsta – lisaks olemasolevatele veistele võiks alale tuua
ka umbkaudu 10 loomühiku jagu lambaid, kui vähegi võimalik. Seda enam, et karjatatava ala
hulka kuuluvad hetkel ka küllaltki produktiivsed rannaniidud.
Kuna ala on suhteliselt kehvas seisus ja kinnikasvanud, on sealt ilmselt mõningane hulk
loopealsele iseloomulikke liike ka juba kadunud. Soodustamast ala taasasustamist looliikidega
võiks kaaluda ajutist lammaste renti teistelt looaladelt Kagu-Saaremaal. Päris lähedal ühtegi
säilinud looala ei ole, lähim
loopealne Kõiguste külas on
samuti kehvas seisus.

Tee Ruhvel. Antud
kohas jääb paremale-vasakule
kadastik, mille taastamine ei ole
enam otstarbekas.

Joonis 4.

Edasine taastamine võiks kulgeda kahe-kolme aasta jooksul. Esimesel aastal võiks kadakate
katvuse viia taastatavas piirkonnas 50% lähistele. Selleks laiendada olemasolevaid koridore,
rajada suuremaid avatud piirkondi. Taastamine ei tasu hetkel ära vanemate kadakatega
piirkondades (kuni 3000 ruutmeetrised laigud), kus kadakad on puukujulised, kamar on
täielikult kadunud, kadakate kõrgus ületab 2.5-3 meetrit. Taastataval alal eemaldada ka
männid, alles võib jätta pooppuid.
Teisel aastal viia kadakate katvus 30% peale. Mitte jätta alles üksikuid kadakaid, vaid
kujundada 5-10 meetrise läbimõõduga kadakaklumpe. Edasise karjatamiskoormuse
arvutamisel arvestada taastatud ala mõõte – kadastiku osa tuleb karjatamiskoormuse
määramisest välja arvestada. Esimesel viiel taastamisjärgsel alal tasuks hoida kõrgemat
karjatamiskoormust. Tegu on produktiivsema lookooslusega, mistõttu tasub ka normaalset
karjatamiskoormust hoida pigem ülemise piiri lähedal.
Kolmandal või neljandal aastal, kui eemaldatud kadakate kohale jäänud okkavaris on pisut
vajunud, võib soovi korral võsalõikajaga üle käia taastatavasse piirkonda järelejäänud
kadakatüükad. See teeb ala loomadele mugavamaks ning inimesele kenamaks vaadata.

Niit Hiiumaal Pühalepa vallas Salinõmme külas (Saarnaki
laid)

Joonis 1.

Saarnaki laiu põhjaosa ja vaatluse all olev ala

Ala kirjeldus
Antud ala puhul on tegu kinnikasvanud loopealse, kadastiku ning männikuga (Joonis 1). Muld
on enamuses ulatuses karbonaatne, kohati liiva-klibuseguste seljakutega. Taimkattekaardil
aastast 1930 (Laasimer 1965) on ala märgitud avatud loopealsena. Tänasel päeval on avatud
niitu säilinud väga vähe ning hinnang ala üldisele seisundile on kehv. Loopealne on suures
osas asendunud lauskadastikuga (4-meetrised kadakad), katvusega 0.8-1, radade ümbruses on
ala lagedam. Kadakate all on niidukamar täielikult kadunud, ka avatumates kohtades on
kamar suures ulatuses hõrenenud - tihe soontaimede katvus on asendunud varjutaluvamate

sammaldega ning sageli domineerivad ka seal hoopis metsaliigid. Kõik see viitab vaesunud
soontaimede liigifondile. Korralikku niidukamarat on säilinud vaid laiguti mõne ruutmeetri
suurustel lappidel, kohati leidus ka tui-tähtpead (Scabiosa columbaria) ja käpalisi. Avatumaid
kohti leidub läänepoolses küljes mere ääres rannavallil ning põhjapoolses osas väikeses
ulatuses taastatud laikudel. Kadastikud on erivanuselised – mõned on ilmselt 30-40 aastased,
kus alustaimestik praktiliselt puudub. Põhjaosas (Saarnaki maaüksusel) aga asetseb vana
loomets-lookadastik vanade kadakate, vahtrate ning ilusa liigirikka alustaimestikuga (kindlasti
mitte taastada loopealsena!). Samas sellest omakorda põhja poole jäävatel aladel (VäheSaarnaki maaüksusel) on loopealse taastamine täiesti asjakohane ja vajalik (Joonis 2). Lisaks
kadastikele on hooldatava ala piirides ka väga tihedad, umbes 30-40 aastased männikud
(Kuusemäe piirkonnas ja Lõõpsu maaüksuse juures) aga ka nooremaid männi-kasesalusid
(näiteks Laasna otsa juures).

Maaüksused Saarnaki põhjaosas. Taastamist alustada Vähe-Saarnaki maaüksusest
ning Kuusenukast (Vähe-Saarnaki silmast lõunas) kuni Suurekivimäeni.

Joonis 2.

Kuigi ala on lammastega karjatatav, on suuremal osal alast karjatamiskoormus ilmselt liiga
väike. Taimestik on söödud piisavas ulatuses vaid kõrgematelt kohtadelt (läänepoolses osas),
aga mitte radadelt ja madalamal paiknevatelt avatumatelt platsidelt. Päris laiu põhjapoolses
tipus (eraldi karjaaiaga) tundus karjatamiskoormus paras, avatud laigud olid madalmurusad.
Põhjatipus oli ala kohati ka niidetud (mis on hea).

Kohati on rajatud koridorid läbi kõrge ja tiheda kadastiku (Joonis 3). Sellegipoolest tundub, et
praegusel hetkel ei taha lambad radadelt süüa. Lisaks vähesele karjatamiskoormusele võib
põhjuseks olla radade liigne kitsus. Ka mitmete väiksemate lagendike puhul tundus, et lambad
ei ole neid söömiskohtadena
eelistanud – võibolla soovivad
nad silmsidet karjaga ning liiga
väikesed lagendikud ei ole
seetõttu sobivad. Samas võib
selle põhjuseks olla ka madal
karjatamiskoormus.
Rajatud on koridorid
läbi tiheda kadastiku.
Lookooslus ei ole koridorides
küll taastunud, samuti tundub, et
kariloomad neil ei söö vaid
kõnnivad lihtsalt läbi

Joonis 3.

Ilmselt on tegu turistide meelitava kohaga. Turistide liikumist (matkamist ja jalutamist) võib
soosida. Tuleb tähistada praegune lõkkease ala keskel ja hoolitseda, et lõket ei tehtaks mujal.
Alal oli ka teine lõkkease põhjapoolses tipus, ilmselt maaomanike oma.
Edasised tegevused
Tuleb maaomanikega kooskõlastatult otsustada, kas on soov ala taastada. Kui jah, siis tuleb
arvestada, et terves ulatuses (täna karjatatavas osas) see enam rahuldaval määral võimalik ei
ole. Kõige kergem on taastada ala läänepoolset osa mere ääres, kuna vaid seal on vähemalt
laigutigi säilinud niidukamar. Kõige targem on taastamisega alustadagi Vähe-Saarnaki
maaüksusest, kuna see on ka mandrile (kui ainsale seemnete doonoralale) kõige lähemal.
Esimesel aastal puhastada Vähe-Saarnaki maaüksus (7.4 ha) ning piirkond Kuusenukast
Suurekivimäeni (kuni rajani – 50-90 meetri ulatuses saare keskosa suunas, ehk umbes 5.7
hektari ulatuses) (Joonis 4). Sobiv kadakate katvus pärast taastamist on 0.2-0.4. Alal on ka
väga efektse välimusega kadakaid, mida tasub säilitada koos neid ümbritsevate põõsastega
(kaitseks valguskahjustuste eest).
Samuti tasub säilitada ilusaid
ning iseloomulikke puid – nt.
türnpuid, pihlakaid.

Ala taastamist tasub
alustada läänerannikult, kus on
veel säilinud loopealsetele
iseloomulik niidukamar.

Joonis 4.

Teisel aastal tuleb jälgida koosluse suktsessiooni. Juba praegu on mõnedesse kadakast hiljuti
vabastatud laikudesse tulnud looliikide asemel hoopis valik pioneerliike (umbrohtusid), kuigi
taastamistööd on olnud väga väikese ulatusega. Pioneerliikide vohamise põhjuseks on
tõenäoliselt liiga madal karjatamiskoormus. Taastamisjärgselt on väga oluline jätkata
karjatamist tänasest oluliselt suurema koormusega! Kui lambaid pole võtta kogu ala (ka
taastamata ala) karjatamiseks, siis piirata aiaga vaid taastatud ala ning karjatada koormusega
0.7-1 LÜ/ha). Hea, kui lambad saaksid vahepeal käia Hiiumaa loopealsetel „seemneid selga
korjamas” (näiteks Aruküla loopealsel).
Kui sobiv karjatamiskoormus on leitud, siis võib kolmandal aastal kaaluda ala keskosa
taastamist (Suurekivimäe ja Allikamäe ümbruses), kuigi seal on ka väga tugevalt
kinnikasvanud kadastikke
(Joonis 5). Kui ikka all mingit
kamarat säilinud ei ole, siis ei ole
esialgu taastamisega kiiret ja
võiks ära oodata, kuni paremas
olukorras olnud piirkonnad on
taastamisest „taastunud”.

Liigivaene
lauskadastik. Sellise ala
loopealseks taastamine on väga
raske ja ei ole esmajärjekorras
otstarbekas.

Joonis 5.

