Projekti ajakava:
Veebruar 2013: avakoosolek
2013: PLK taimestiku hindamine ja põldkatsed parima katsemetoodika valimiseks
2014–2015: katsed ökosüsteemi teenuste mõõtmiseks üheaegselt ja sama metoodikaga
kõikides põldkatseid korraldavates partnerriikides
2016: tulemuste kogumine ja analüüsimine, andmete modelleerimine projekti väljundi esitamiseks
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Poollooduslike koosluste hindamine
nende ökosüsteemi teenuste
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vaatenurgast.
Juht: SSSA, Camilla Moonen
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moonen@sssup.it

Tolmeldamise ja kahjurite arvukuse
piiramise arvuline määramine erinevate
PLKde keskkonnas.
Juht: ART, Philippe Jeanneret

WP4

Ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus
põllumajanduses
Euroopa teadusprojekt
2013 - 2017

Modelleerimine tulemuste üldistamiseks
ning sünergia ja kompromisside
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QuESSA on rahvusvaheline teadusprojekt, mille eesmärgiks on hinnata poollooduslike koosluste

Dr John Holland:
Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)
Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF,
United Kingdom
jholland@gwct.org.uk

(hekid, põllu- ja metsaservad, kesad ja rohumaad jne) osa ökosüsteemi poolt jätkusuutlikule
põllumajandusele pakutavates teenustes. Projekt keskendub põhiliselt kahjurite arvukuse
piiramisele ja tolmeldajatele, kuid tegeldakse ka erosiooni vähendamise, orgaanilise aine sidumise
ja saagikuse küsimustega. Projekti eesmärgi saavutamiseks tehakse kindlaks ökosüsteemi
teenuseid toetavate taimekoosluste ühised tunnused ja luuakse matemaatilised mudelid, mille
abil saab prognoosida niihästi üksiku talu kui ka üleeuroopalise maastiku varustatust ökosüsteemi
teenustega.

QuESSAs teevad koostööd:

• 14 Euroopa teadusasutust
• 12-liikmeline Euroopa huvirühmade esindajatest koosnev nõuandev kogu, mis teavitab teadlasi sellest, mida
huvirühmad projekti eesmärkidega seoses ootavad
• 16 kohalikku huvirühma, mis aitavad kaasa piirkondlike uuringute korraldamisele

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi kaudu

QuESSA sai alguse vajadusest leida uusi suundi ja meetodeid, mis võimaldaksid

jätkusuutlikul moel tagada taimekasvatuse suurt saagikust. Et vajadus toidutootmist
suurendada üha kasvab, uurib QuESSA poollooduslike koosluste potentsiaali ökosüsteemi
teenuste pakkujana. Selgitatakse välja poollooduslike koosluste majandamise võimalused
talu, piirkonna ja Euroopa tasandil, et suurendada nende koosluste pakutavate
ökosüsteemi teenuste mõju. Sellega aitab QuESSA ühtlasi ellu viia 2012. aastal loodud
ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegiat, mis sisaldab kohustust “peatada
elurikkuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste nõrgenemine Euroopa Liidus 2020.
aastaks”.
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Mõisted:
“Ökosüsteemi teenused”: hõlmavad inimeste jaoks
väärtuslikke tugi-, varustus-, reguleerimis- ja kultuurilisi teenuseid. QuESSA tegeleb ka erosiooni vähendamise, orgaanilise aine mulda sidumise ja saagikuse
küsimustega, kuid peamiselt on tähelepanu all taimekaitse ja tolmeldamine.
“Poollooduslik kooslus”: igasugune kooslus põllumajandusmaastikul, mis on inimtegevusest mõjutatud,
kuid on bioloogilise mitmekesisuse ja komplekssete
liikidevaheliste suhete mõttes siiski looduslik.

Metoodika:

Üheksas Euroopa piirkonnas tehakse 16 uuringut Euroopa peamiste põllukultuuride tootmissüsteemide
kohta. Iga regionaalne uuring keskendub ühe põllukultuuri ja sellega seotud ökosüsteemi teenuse
kombinatsioonile.

Kaart: uurimisalade asukohad
Raps

Holland: bart.heijne@wur.nl
Suurbritannia: bsmith@gwct.org.uk
Prantsusmaa: maarten.vanhelden@agro-bordeaux.fr
Saksamaa: entling@uni-landau.de
Šveits: matthias.albrecht@agroscope.admin.ch
Eesti: eve.veromann@emu.ee
Ungari: jozsef.kiss@mkk.szie.hu
Itaalia: c.moonen@sssup.it
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• Poollooduslikke kooslusi (PLK) hinnatakse nende potentsiaali järgi pakkuda ökosüsteemi teenuseid.
• Hindamissüsteem luuakse ökosüsteemi teenuste potentsiaali põhjal
poollooduslike koosluste kaupa (sõltuvalt taimestiku koosseisust ja
struktuurist, kasulike selgrootute arvukusest, maastiku tüübist ning maakasutusest).
• Hindamissüsteemi kontrollimiseks mõõdetakse tolmeldamist, taimekaitset, mulla orgaanilise aine sisaldust, erosiooni ja saagikust erineva
poollooduslike alade osakaaluga ja erinevate viljelusviisidega maastikel
kõikidel projekti uuringualadel.
• Määratakse ökosüsteemi teenuste majanduslik kasulikkus ja mitterahaline väärtus.
• Luuakse matemaatilised mudelid, et hinnata, kuidas PLK taimestiku liigiline koosseis, majandamine ja ruumiline paigutus mõjutavad ökosüsteemi teenuseid nii talu kui ka maastiku tasandil.
• Mudeleid laiendatakse, et prognoosida ökosüsteemi teenuseid Euroopa
tasandil.
• Hinnatakse ökosüsteemi teenuste omavahelist sünergiat ja lõiv-suhteid,
kasutades koosmõjuanalüüsi.
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Oliivipuu
Päevalill

Tolmeldamine

Taimekaitse

Peibutussaak pannakse mulla pinnale või taimedele, et mõõta kahjureid või umbrohtusid
hävitavate kasulike lülijalgsete tegevuse ulatust. Katsetes kasutatakse nii standardseid
peibutussaake kui ka kultuurile spetsialiseerunud kahjuritele mõeldud saake.
Kogu projekti vältel tehakse koostööd huvirühmadega nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil,
et tulemused oleksid jätkusuutliku põllumajanduse seisukohast võimalikult asjakohased.

Võtmeväljundid:
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• Euroopa Liidu poollooduslike elupaikade
ökosüsteemi teenuste kaart.
• Soovitused ja internetipõhine abivahend talunikele poollooduslike alade ökosüsteemi
teenuste kasutamise tõhustamiseks.
• Soovitused seadusandjatele.

