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Pool-looduslike koosluste kirjeldus ja looduskaitselised väärtused 
 
Vastavalt “Looduskaitseseadusele” on kaitstava loodusobjekti pool-looduslike koosluste 
esinemisaladel vajalik nende koosluste ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus (niitmine, 
karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine).  
Pool-looduslike koosluste esinemisaladele rajatud hoiualade eesmärgiks on säilitada 
sajandite jooksul inimtegevuse kaasmõjul kujunenud liigirikkaid kooslusi ning vältida 
liigilise ja maastikulise mitmekesisuse hääbumist majandamise muutumise või puuduliku 
majandamise tõttu. 
Pool-looduslikud kooslused ehk pärandkooslused on põlised inimtekkelised kooslused, 
eelkõige puisniidud, alvarid, luhaheinamaad, rannaniidud, aga ka teised karja- ja 
heinamaad, kus inimmõju on piirdunud peamiselt niitmise ja karjatamisega. 
 
Küdema lahe hoiualal asuvad pool-looduslikud kooslused on: 
 
1630* Rannaniidud 
Rannaniitudeks nimetatakse botaanilises mõttes mere kaldal suuremal või vähemal 
määral soolase merevee mõju all asuvaid niite. Vastavalt kõrgusele merepinnast ja sellest 
tulenevalt merevee mõju tugevusele jagatakse rannik subsaliinseks, saliinseks ja 
suprasaliinseks vööndiks. Subsaliinne vöönd on alaliselt või pikka aega üle ujutatud 
rannaala, kus taimede alumised osad on alaliselt vees; saliinne vöönd on merevee 
mõjupiirkonnas lainetuse või kõrgvee ajal; suprasaliinsele vööndile mere mõju tavaliselt 
enam ei ulatu. Lisaks mõjutavad rannikutaimestikku veel tuulte, lainete ja jää 
mehhaaniline toime. Sellest tulenevalt on mereranniku taimkattele reeglina iseloomulik 
vööndilisus. Traditsiooniliselt on neid niite kasutatud karjatamiseks, vähem niitmiseks, 
mis on takistanud roostumist ja hoidnud alad madalmurused, soontaimede rikkad ning 
kurvitsalistele pesitsemiseks sobivad. Rannaniidud on ka eelistatud rändeaegseteks 
koondumispaikadeks paljudele hanelistele (valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) ja hallhani 
(Anser anser)). Bioloogilise mitmekesisuse kujunemisel on rannaniitudel olulised 
loomade eelistatud kogunemiskohtadesse tekkinud veesilmad, kus taimestik on ära 
tallatud ja mis pakuvad toitumisvõimalusi kurvitsalistele ning kudemispaiku kõrele (Bufo 

calamita). (HA KKK) 
Rannaniitude hooldamine tähendab eeskätt karjatamist, vähemal määral ka niitmist. 
Rannakarjamaadel on peetud peamiselt veiseid ja lambaid, aga ka hobuseid. Mõõdukas 
rannaniitude karjatamine, ennekõike aga erinevate kariloomade pidamine koos või 
vahelduvalt hoiab ära randade kinnikasvamise. (Talvi 2001) 
 
5130 Kadastikud 
Kadastikena käsitletakse alasid, kus põõsarindes domineerib kadakas. Põõsa- ja/või 
puurindes võib esineda ka teisi liike, kuid eeldatavasti on hoiualade hulka määratletud 



siiski eelkõige puhaskadastikke liituvusega üle 30%. Alad võivad olla nii mahajäetud kui 
ka hooldatavad (enamasti karjatatavad). Kadastikud võivad kujuneda ka aladele, mis ei 
ole seotud pool-looduslike kooslustega, nt põllumaadele, raiesmikele jt. Küllalt sagedased 
on Lääne-Eestis maharaiutud loometsade asemele kujunenud kadastikud. Kadastikes 
leidub sageli – kui need ei ole kasvanud liiga tihedaks – haruldasi ja ohustatud 
käpaliseliike (Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Cephalanthera longifolia, 

Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus, Epipactis atrorubens, Ophrys insectifera, 

Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata, Platanthera bifolia ja 

Listera ovata). (HA KKK) 

 
6280* Lood (alvarid) 
Lood e. alvarid on õhukesemullalised lubjarikkad niidud, milledel puud ja põõsad 
praktiliselt puuduvad. Mullakihi tüsedus võib ulatuda kahekümne sentimeetrini. 
Suveperioodil on iseloomulik aluspõhjani läbi kuivamine, samas kui kevaditi jääb 
paepealsele kauaks liigniiskus. Vaatamata ajutiselt väga ebasoodsatele kasvutingimustele 
on alvarite liigirikkus väga kõrge ja omapärane. On liike, mis oma peamise levikuga 
kuuluvad Kagu-Euroopa stepialadele, nagu kaljupuju (Artemisia rupestris), kevadmaran 
(Potentilla neumanniana), aas-hundihammas (Astragalus danicus), mägiristik (Trifolium 

montanum), harilik keelikurohi (Carlina vulgaris), värv-varjulill (Asperula tinctoria), 
metsülane (Anemone sylvestris). Samas on ka liike kaugelt põhjast alpiaasadelt: mägi-
kadakkaer (Cerastium alpinum), alpi nurmikas (Poa alpina), mägimaran (Potentilla 

crantzii). Alvarite levik on maailmas väga piiratud, neid leidub Läänemere saartel 
(Gotlandil ja Ölandil Rootsis, Saaremaal, Hiiumaal, Muhus ja väiksematel saartel Eestis) 
ning Lääne- ja Põhja-Eesti rannikualal.  
Suur osa loopealsetest on kinnikasvanud. Õnneks on lookooslus siiski visa ja püsib ka 
üsna kinnikasvanud aladel, seega on võimalik taastada ka poolenisti kinnikasvanud endisi 
alvareid, kui nad võsast puhastada ja taastada karjatamine. (HA KKK) 
Loopealseid on läbi aegade hoidnud kinni kasvamast karjatamine. Enam on seal peetud 
lambaid, kuid ka lehmi ja hobuseid. Loopealsete parim hooldaja on lammas, kes on 
vähenõudlik, ei riku kamarat ja sööb nälja korral kadakavõrseid. (Talvi 2001) 
 
6410 Sinihelmikakooslused  
Sinihelmikaniidud kujunevad märjal, toitainetevaesel mullal. Eestis olemasolevad 
sinihelmikakooslused asuvad valdavalt tugevalt kuivendatud aladel ja on seetõttu 
suhteliselt väikese geobotaanilise väärtusega. Haruldasematest liikidest võib neil niitudel 
kohata mitmeid käpalisi (Ophrys insectifera, Gymnadenia conopsea). (HA KKK) 
 
9070 Puiskarjamaad 
Puiskarjamaad on regulaarselt karjatatavad hõreda puistuga alad, mis struktuurilt 
sarnanevad puisniitudele, kuid on väiksema liigirikkusega tänu loomade valikulisele 
rohttaimede söömisele ja tallamisele. Puiskarjamaad, mida lisaks karjamaadele ka aeg-
ajalt üle niidetakse, on reeglina liigirikkamad kui ainult karjatamise abil majandatavad 
alad. (HA KKK) 
Puiskarjamaade püsimise tagab regulaarne koduloomade karjatamine. Puiskarjamaal 
tuleks kindlasti vältida ülekarjatamist, mis hävitab rohukamara ning ka puud võivad 
kuivada. (Talvi 2001) 



 
 
ÜLDISED TEGEVUSED (HA KKK) 
 
Pool-looduslikel kooslustel ei tohi künda ega külvata. Samuti on keelatud väetamine, 
põllumajanduskemikaalide ja kasvuregulaatorite kasutamine ning kuivendamine. 
Niitmine on pool-looduslikel niitudel lubatud peale lindude pesitsusaja lõppemist servast 
serva või keskelt lahku meetodil. Niitmise lõpptähtaega ei ole mõistlik sätestada, sest see 
võib aastati varieeruda sõltuvalt ilmastikust. Maha niidetud hein tuleb kokku koguda ja 
niidult ära vedada. Kuivi rohumaid võib niita üle aasta (eriti väheproduktiivsete ja 
kuivade alade puhul ka harvem). Vahetult peale ala taastamist tuleb siiski niita 
igaaastaselt. Kahel kuni kuuel aastal pärast niiduala taastamist (võsaraiet) võib 
niitmistöid teha rootorniidukiga, hiljem lattniidukiga. Rootorniidukit võib eelistada 
niiskematel aladel, kus rohustus domineerivad suured tarnad ja erinevad mättad. 
Rootorniiduki kasutamist võiks vältida aladel, kus kasvab rohkelt käpalisi. Niitmise ajal 
ei tohi niidukamarat kahjustada. 
Pool-looduslike koosluste hooldamisel tuleb arvestada liikide tegevuskavade nõudeid. 
Kas konkreetsel alal eelistada liigilise koosseisu ja liigirikkuse või pigem maastikuliste 
väärtuste säilitamist, jääb kaitse korraldaja otsustada, kuid üldjuhul võiks eelistada 
liigikaitset. 
Karjatamine tuleb hoida suhteliselt madala intensiivsusega, soovitav on karjatada 
erinevaid koduloomi (hobused, lambad, veised) samal alal. Alade karjatamiskoormuse ja 
-vajaduse üle tuleks otsustada igal aastal uuesti, sõltuvalt ilmastikutingimustest. Ei ole 
lubatud koha peal loomade lisasöötmine.  
Varem võsastunud või metsastunud aladel, samuti juhul kui karjatamisest ei piisa ala 
võsastumise ärahoidmiseks, tuleb tegeleda raie ja harvendamisega, kuid kinni tuleb 
pidada raierahust lindude pesitsemise ajal. Puisniitudel võib taastamistöid teha 
ajavahemikul oktoobrist maini. Võimalikult suurel määral tuleks säilitada puisniitude 
ajaloolist struktuuri ja koosseisu (jätta alles laialehised lehtpuud, säilitada vanad 
puisniidupuud). 
Karjatamine on tingimata vajalik (ka siis, kui niitmine on võimalik) järgmistes 
elupaigatüüpides: rannaniidud (1630*) ja puiskarjamaad (9070). Võimalusel tuleks siiski 
ka neid alasid vähemalt mõne aasta tagant üle niita. 
Osades elupaigatüüpides tuleks niitmise/karjatamise vahekorda määratleda võimalustest 
sõltuvalt, eelistades sinihelmikakoosluste (6410) puhul niitmist. 
Karjatamiskoormused ei pruugi sõltuda mitte niivõrd koosluse tüübist kui konkreetse 
koosluse viljakusest ja seisundist. Keskmine optimaalne karjatamiskoormus on antud 
elupaigatüüpides järgmine (siiski tuleks sõltuvalt aasta sademete hulgast koormust 
igaaastaselt korrigeerida): 
 
Ühele loomühikule (lü) vastab: 

1) üks täiskasvanud veis või hobune; 
2) kaks mullikat või sälgu; 
3) kolm vasikat või varssa; 
4) viis lammast või kitse. 

 



Rannaniidud (1630*) – 0,4-1,3 loomühikut hektari kohta. Suurema koormusega 
karjatamisel tuleks karjatamist alustada 15. juulist. Eelistada tuleks veiste, hobuste ja 
lammaste läbisegi karjatamist, karjatamise tulemusena peab vähemalt pool karjatatavast 
alast olema madalmurune.  
Kadastikud (5130)– karjatamiskoormus sõltub kadastiku katvusest ja pinnase viljakusest 
(0,2 – 1 lü/ha). 
Lood (alvarid – 6280*) – loopealse hooldamisel tuleb karjatada (eelistatult lammastega) 
koormusega 0,2–1,0 lü/ha  
Sinihelmikakooslused (6410 – karjatamiskoormus sõltub pinnase viljakusest ja 
niitmisintensiivsusest, kuid peab jääma vahemikku 0,2 – 1,0 lü/ha, 6510 puhul kuni 1,2 
lü/ha. 
Puiskarjamaad (9070) – karjatamiskoormus sõltub pinnase viljakusest ja 
niitmisintensiivsusest. Puiskarjamaa hooldamisel tuleb tagada puistu liituvus vähemalt 
0,2, karjatada koormusega 0,3–1,0 lü/ha, vajadusel hõrendada puistut ja põõsastikku. 

 
Elupaigatüübid võib jagada erinevatesse prioriteetsusklassidesse. Looduskaitseliselt 
kõige väärtuslikumateks võib lugeda elupaigatüüpe rannaniidud (1630*), looniidud 
(6280*) ja puiskarjamaad (9070), teise prioriteetsusklassi võib paigutada elupaigatüübi  
kadastikud (5130), mis on looduskaitseliselt väärtuslik, kuid võib säilida pikemat aega ka 
ilma inimese kaasabita. Kolmandasse klassi jäävad need elupaigatüübid, mis 
looduskaitseliselt Eesti jaoks suurt väärtust ei oma, kuid mis on olulised puhveraladena – 
6410.  
 
VÄÄRTUS  KAITSE-

EESMÄRK 
OHUTEGURID TEGEVUSED  

Loodusdirektiivi 
elupaigatüüp 
rannaniidud 
(1630*) 

Rannaniitude 
kui kaitsealuste 
liikide elupaiga 
säilitamine ning 
nende pindala 
suurendamine 

Roostumine; 
ehitustegevus; 
tallamine, (reguleerimata 
külastamine, 
mootorsõidukitega 
liiklemine väljaspool radu); 
pinnase täitmine või 
teisaldamine; 
ebasobivate 
majandamismeetodite 
kasutamine; 
prahistamine; 
kuivendamine. 

Karjatamine – 1; 
Karjaaedade rajamine – 1;  
Ehitustegevuse piiramine – 
1; 
Võsaraie – 2; 
Niitmine – 2; 
Roostiku tõrjumine – 2; 
Järelevalve – 2; 

Loodusdirektiivi 
elupaigatüüp 
kadastikud 
(5130) 

Kadastike 
säilimine 
maastikes 

Ehitustegevus; 
Kontrollimatu raie 
(suuremate ja paremate 
eksemplaride 
väljaraiumine); 
võsastumine lehtvõsaga; 
kulu põletamine; 
prahistamine; 

Ehitustegevuse piiramine – 
2; 
Karjatamine – 2; 
Järelevalve – 2; 
Harvendamine – 2.  



VÄÄRTUS  KAITSE-
EESMÄRK 

OHUTEGURID TEGEVUSED  

Loodusdirektiivi 
elupaigatüüp 
lood (alvarid – 
6280*) 

Haruldaste ja 
omapäraste 
koosluste 
säilimine 

Kinnikasvamine; 
ehitustegevus; 

Karjatamine – 1; 
Järelevalve – 2. 
 

Loodusdirektiivi 
elupaigatüüp 
sinihelmika-
kooslused 
(6410) 

Elupaiga 
säilimine 
 

Väetamine; 
kündmine; 
kuivendamine. 

Niitmine – 1; 
Karjatamine – 2; 
Järelevalve – 2. 

Loodusdirektiivi 
elupaigatüüp 
puiskarjamaad 
(9070) 

Elupaiga ja 
maastiku 
säilimine 

Võsastumine, 
kinnikasvamine. 

Karjatamine – 1; 
Karjaaedade rajamine – 1;   
Puistu harvendamine – 2; 
Niitmine – 2; 
Järelevalve – 2; 

 
Rohumaade ja niidukoosluste hooldamise üldised põhimõtted 
Pärandkultuurmaastikke ja niidukooslusi ohustab hoolduse puudumine ja intensiivne või 
ebatraditsiooniline põllumajandus. Väärtuste säilimiseks on vajalik nende pidev 
hooldamine ning osadel aladel taastamine. Hooldamine on võimalik niitmise ja 
karjatamise teel, taastamine võsalõikusega. 
Niitmine 
Niita tuleb kõlvikupiirini, jätmata kasvama tee ja rohumaa vahelisi ribasid (va 
intensiivselt majandatavate terviklike alade massiivides, kus tuleb jätta niitmata lõike nn 
rääguribasid) ja metsa ja rohumaa vahelisi ribasid jne. Tee ja kraavi kaldad tuleb niita 
võimalikult objekti servani. Niitmise aja valikul arvestada konkreetse koha taimkatte, 
linnustiku ja loomastikuga (nt. räägu pesitsemine, enne umbrohtude seemne külvi, enne 
kitseherne viljumist jne). Nõlvadel, mida ei ole võimalik niita tuleb kasutada karjatamist. 
Niidetud hein tuleb koristada. 
Niitmisel järgida järgmisi põhimõtteid: 

• niidu parandamine pealekülvamise või väetamise teel ei ole lubatud 
niiduhooldusvõte; 

• metssea poolt tekitatu kahjustused likvideeritakse nii, et säilib niidukooslus. 
Karjatamine 
Karjaaiad tuleb rajada kõlvikupiirini, tee ääres kuni teehooldusalani, metsa ääres metsa 
servani. Karjatamisel tuleb valida sobilik karjatamiskoormus vältimaks pinnase ja 
taimestiku kahjustusi ülekarjatamisest, samas ei ole kasu ka liiga väikesest 
karjatamiskoormusest. Karjaaiad võiksid järgida maastiku struktuuri (kõlviku piire, 
reljeefi, olemasolevaid teid jne.), vältida tuleks olemasolevat maastikku või kõlvikut 
„lõikavaid“ sirgeid tarasid. 
Karjatamisel järgida järgmisi põhimõtteid: 

• puiskarjamaa hooldamisel tuleb tagada puistu liituvus vähemalt 0,2, karjatada 
koormusega 0,3–1,0 lü/ha, vajadusel hõrendada puistut ja põõsastikku. 

• Karjatamise tulemusel peab vähemalt 75 % taimkattest olema loomade poolt 
oluliselt mõjustatud. 



• Võimalusel paigaldada maastikus silmatorkavatesse kohtadesse 
traatelektrikarjused (mitte lintkarjused). 
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