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Sissejuhatus
Kuivendussüsteemide eesvoolud, nagu ka maaparandussüsteemid tervikuna, on rahvuslik rikkus. Nende seisundist
sõltub ulatusliku alal maa sihtotstarbeline kasutatavus.
Eesvoolu põhiline ülesanne on suunata liigvesi maaparandussüsteemide reguleerivast võrgust suublasse. Selleks
peab eesvoolus olema sobiv veetase. Eesvoolu funktsiooni säilimiseks rakendatakse eesvoolu hoidu. See on
regulaarne tegevus, sest eesvooludesse tekkivad voolutakistused, sete ja liigne taimestik tõstavad perioodiliselt
eesvoolude veetaset. Õigeaegselt korraldatud hoid aitab vältida probleeme ja vähendab negatiivset mõju
keskkonnale.
Eesvoolude maa-alal on reeglina mitmed omanikud. Kui jätta mingil eesvoolul hoid tegemata, tähendab see varem
või hiljem selle eesvoolu mõjupiirkonnas maatulundusmaa sihtotstarbelise kasutamise lõppemist. Samuti, kui ühe
kinnisasja piires eesvool nõuetekohaselt ei toimi, võib see oluliselt mõjutada ka teiste kinnistute maakasutust.
Eeltoodu vältimiseks on maaparandusseaduse alusel kehtestatud maaparandussüsteemi omanikele
maaparandushoiu tegemise kohustus. Kui hoiu ratsionaalsemaks korraldamiseks on asutatud maaparandusühistu,
siis lasub hoiukohustus maaparandusühistul. Riik on Põllumajandusameti (edaspidi PMA) kaudu enda kanda võtnud
enamiku üle 10 km2 valgalaga ühiseesvoolude hoiukohustuse.

Suudme rike on põhjustanud ulatusliku üleujutuse
haritaval talirapsipõllul

Uuendatud truup ja rajatud settetiik Kõrgessaare ojal

Kuna maaparandussüsteem on rajatud maatulundusmaa sihtotstarbelise kasutamise võimaldamiseks, siis ei saa
õiguslikel alustel rajatud maaparandussüsteemil hoiu tegemise kohustust keelata või vaidlustada.
Veekogudel, sh eesvooludel on mitmeid kasutusotstarbeid. Seetõttu peavad veekogude erinevad kasutajad
arvestama ka teiste kasutajate vajadustega, samuti keskkonnakaitseliste eesmärkidega. Üht väärtust ei saa
vastandada teisega. Olulised on nii korras maatulundusmaa kui ka ökoloogiliselt heas seisus veekogud. Eesvoolude
kasutajad ja keskkonnakaitsjad peavad enda tegevuses arvestama kõikide kasutajatega.
Eesvoolude veekeskkonda säästva hoiu põhimõtete (edaspidi säästev hoid) järgimine võimaldab
maaparandushoidu siduda vooluveekogudele esitatavate muude eesmärkidega. Kui eesvoolude hoidu tehakse
säästva hoiu põhimõtteid järgides, siis on hoiutöö tegija oma kohustuse täitnud. Teised inimtegevuse valdkonnad
peavad leppima maaparandussüsteemi, sh eesvoolu olemasolu ja toimimisega ning sellel hoiutööde tegemisega.
Säästva hoiu põhimõtteks on leida mõistlik tasakaal kuivendussüsteemi toimimiseks tehtavate hoiutööde ja
vooluveekogu muude eesmärkide saavutamise vahel. Säästva hoiu põhimõtted on üldised, konkreetsed nõuded
hoiutöödele on sätestatud maaeluministri määruses.

Mis on eesvool ja eesvoolude statistika
Maaparandusseaduse alusel on eesvool kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks rajatud veejuhe või
loodusliku veekogu reguleeritud lõik. Selle veeseisust või toruveejuhtme vee läbilaskevõimest sõltub
kuivendussüsteemi nõuetekohane toimimine.
Seega eesvool võib olla nii kinnine toru (kollektoreesvool) kui ka pealt lahtine ehk avatud vooluveekogu. Enamus
eesvoole on avatud vooluveekogud. Paljud eesvoolud on kunagised looduslikud vooluveekogud, mis on süvendatud
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ja õgvendatud. Õgvendatud eesvoolud muutuvad ajapikku loogelisemaks ja omandavad taas loodusliku ilme.
Keskkonnaministeeriumi veemajanduskavades on paljud eesvoolud määratletudki kui looduslikud vooluveekogud.
Seega võib eesvool olla veeseaduse tähenduses nii looduslik, tugevasti muudetud veekogu kui ka tehisveekogu.
Eesvoolude kogupikkus maaparandussüsteemide registri (edaspidi MSR) andmetel 08.02.2017 seisuga on 24 661
km. Sellest kollektoreesvoole on 446 km. Käesolevas säästva hoiu põhimõtetes käsitletakse avatud eesvooludega
(kokku 24 215 km) seonduvaid hoiutegevusi.
Valgala suuruse alusel jagunevad
avatud eesvoolud järgmiselt:
 üle 25 km2 suuruse valgalaga 4 299 km
 10-25 km2 suuruse valgalaga 2 628 km
 alla 10 km2 suuruse valgalaga 17 288 km.
Nimetuste alusel jagunevad eesvoolud järgnevalt:
 jõed
2 200 km
 ojad
3 308 km
 kanalid
59 km
 peakraavid
2 528 km
 nimelised kraavid
888 km
 nimetud kraavid (kogujad)
15 233 km.
Sellel Olustvere truubil on vanust üle saja aasta ja peale
korrastamist püsib veel vähemalt sada aastat.
Seega enamus eesvooludest on tavamõistes kraavid, mis on suure osa aastast veevabad. PMA korrashoitavate
eesvoolude nimekirja kuulub 5438 km eesvoole. 3984 km eesvooludest kattub veeseaduse alusel määratud
vooluveekogumitega, sellest 3374 km on PMA korrashoitavad. 428 km eesvoolust kuuluvad lõheliste ja
karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja (edaspidi lõhejõed), nendest on riigi poolt
korrashoitavaid eesvoole 381 km. Säästva hoiu põhimõtete väljatöötamisel on arvestatud eesvoolude valgala
suurust, nende asukohta (mets või avatud maastik), samuti eesvoolude kui vooluveekogude muid eesmärke,
näiteks lõhede elupaigana.

Hoiutööde sisu
Eesvoolude hoiutöö on üldmõiste, mis hõlmab mitmeid tegevusi:
 takistuste sh koprapaisude eemaldamine sängist
 nõlvade niitmine
 puittaimestiku raie
 sette eemaldamine sängist ja paigaldamine kaldale
 eesvooludel paiknevate rajatiste hooldamine ja uuendamine.
Hoid tervikuna jaguneb hoolduseks ja uuenduseks. Eesvooludel eristab hooldamist uuendamisest sängist
eemaldatava sette keskmine maht. Hooldamisel on see kuni 0,5m3/m ja uuendamisel 0,5 kuni 1,2 m3/m. Üle 10 km2
valgala eesvooludel on piiriks sette keskmine tüsedus - 0,3 m. Kui alla 10 km2 valgalaga eesvooludel on eemaldatava
sette keskmine maht üle 1,2 m3/m või üle 10 km2 valgalaga eesvooludel on sette keskmine tüsedus üle 0,6 m, siis
on tegu eesvoolu rekonstrueerimisega, milleks tuleb lähtuvalt maaparandusseadusest taotleda luba. Ka
täiendavate maaparandussüsteemi keskkonnarajatiste kavandamine on eesvoolu rekonstrueerimine, ehk seda ei
saa teha üldjuhul maaparandushoiu käigus. Siiski on PMA võtnud eesmärgiks rajada vajalikke keskkonnarajatisi riigi
poolt korrashoitavatel eesvooludel ka uuendustööde käigus, projekti alusel.
Enamus eeltoodud tegevustest ei põhjusta keskkonnale märkimisväärset mõju, neid võiks nimetada tinglikult
„pehmeks hoiuks“. Probleeme võib tekitata eesvooludest sette eemaldamine, millele on säästva hoiu põhimõtetes
täiendavalt tähelepanu pööratud. Nimelt on maaparandussüsteemi omanikel ja maaparandusühistutel kohustus
teavitada PMAd ja Keskkonnaametit kavatsusest hoiutööna setet eemaldada eesvoolust, mis kattub veeseaduse
alusel määratud pinnaveekogumiga. See regulatsioon lihtsustab riiklikku järelevalve teostamist.
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Hoiu tegemine on seadusest tulenev maaomaniku kohustus. Mis ei nõua üldjuhul projekteerimist ja luba. Erandiks
on riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamine, mis toimub uuendusprojekti alusel, sest siin on
kokkupuude teiste tegevusvaldkondadega ja mõju keskkonnale suurem. Kui eesvool paikneb kaitsealal, siis
kohaldub hoiule looduskaitseseadusest tulenev regulatsioon.

Õru oja voolusängi rajatud kivikindlustus stabiliseerib ebapüsivat pinnast ja väldib voolusängi ummistumist.

Eesvoolude säästva hoiu üldpõhimõtted
Hoiu ratsionaalsuse põhimõtted
1) Hoiutöödega tuleb minimeerida eesvoolu rekonstrueerimise vajadus ja viia lausalise ehk laiaulatusliku sette
eemaldamise vaheaeg võimalikult pikaks.
Eesvoolu rekonstrueerimiste vaheaja pikkus sõltub ka eesvoolu looduslikest tingimustest: lang, pinnased.
2) Hoidu tuleb teha nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.
Loodus vajab aega, et pärast sette lausalist eemaldamist taastuks eesvoolus stabiilne keskkond.
Loogikast lähtuvalt saab eesvoolude säästva hoiu põhimõtteid täielikult järgida alates nn null-punktist, ehk pärast
eesvoolu rekonstrueerimist või uuendustööde käigus sette eemaldamist. Osaline eesvoolude hea tava järgimine on
võimalik ka eesvooludel, mis on rekonstrueerimise või uuendustöödega sette eemaldamise ootel ja kus tehakse
hooldamist.

Neelukaevud (tähistatud lipukestega) ei tööta, kuna sete on torud ummistanud
3) Pärast eesvoolust lausalist sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud
nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus. Need tööd on suhteliselt
kiireloomulised.
4) Hoiu tegemise kriitilist aega ei tohi ületada. Eesvoolude hoiutöödel on maaparandussüsteemi toimimise tõrgete
vältimise seisukohalt ennetav tähendus.
Näiteks kui drenaažisuudmed on mattunud sette alla, on eesvoolul hoiutöödega ilmselgelt hiljaks jäädud.
Uuringutest nähtub, et 80-90% drenaažkuivenduse riketest on põhjustatud suudmete ja kaevude ebapiisavast
hooldusest.
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Kaevul puudub kaas. Kaevu väljavooluava juba poole
toru diameetri osas setet täis. Kaevu suubuvate ja
kaevust väljuvate torude tihendamiseks ei ole
mõttekas kasutada montaaživahtu kuna materjal on
habras ja mureneb ning tükid ummistavad
äravoolutoru.

Korralikult uuendatud neelukaev kus filterkangaga
kaetud mikroaukude read võtavad pinnasevee vastu
enne põllupinnale jõudmist.

Veetase eesvoolus peab tagama maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise
Eesvoolude hoiu vajadus ja maht lähtub esmajoones veetaseme tagamise nõudest. Osa töödest on planeeritavad
tulenevalt looduslike protsessidest: sängi aeglane taimestikuga kinni kasvamine, suhteliselt ühtlaselt sette sängi
ladestumine. Osa töödest on ettenägematud ning nende tegemine peab toimuma võimalikult kiiresti, näiteks
koprapaisu eemaldamine, üksiku nõlva deformatsiooni korrektsioon või takistus eemaldamine sängis, eriti truubi
ees. Nende töödega viivitamine põhjustab edaspidi suurenevat kahju nii maaparandussüsteemile kui ka
keskkonnale.

Voolutakistusteks kujunevad ka vette kukkunud puud
või voolusängis kasvav võsa

Väiksemate koprapaisude eemaldamine ei ole üle jõu
käiv tegevus

Koprapaisu mõju maaparandussüsteemi toimimisele on mitmetahuline. Lisaks ulatuslikule äravoolu takistamisele
langeb üleujutatud voolusängi nõlvapüsivus 2-3 korda. Selle tagajärjel mattuvad suudmed sette alla või libisevad
paigast ja voolusängi ristlõige ning põhjakõrgus vähenevad.
Seega suurendab kobraste tegevus oluliselt settekoormust eesvooludes ja suublas.
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Eesvoolust tuleb eemaldada takistused, mis ei võimalda saavutada nõuetekohast veetaset
Takistus on ülemäärane vee paisutus,
mis võib olla nii looduslik
(koprapais, settekuhila, taimestik jne)
kui ka inimese tekitatud (prügi, rehvid jne).
Koprapaisude eemaldamine koos kopra
arvukuse vähendamisega eesvoolude ääres
on võtmetähtsusega.
Koprapaisude olemasolul muutub muu
maaparandushoid mõttetuks.
Koprapais tuleb eemaldada täielikult, et vältida
voolunõlvadel uhtumise kahjustuste tekkimist.
Taimestiku eemaldamisel kehib põhimõte:
nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.

Koprapaisude kaskaad Oisu maaparanduse eesvoolul mille
tagajärjel on kollektorisuudmed ülalpool uputatud.

Eesvoolude nõlvad peavad olema stabiilsed
Eesmärk on saavutada väljakujunenud taimestikuga stabiilsed eesvoolude nõlvad. Avatud maastikul, eriti
põllumajandusmaal tuleks eelistada kamardunud nõlvu, sest rohukamaraga nõlvad taluvad paremini suviste
valingvihmade äkilise pinnavee purustavat toimet. Metsamaal asuvad nõlvad võivad olla puittaimestikuga, sest
mets puhverdab valingvee mõju paremini. Põllumajandusmaa ja metsamaa piiril paikneva eesvoolu metsapoolne
nõlv kuni tavalise veepiirini võib olla kaetud puittaimestikuga. Põllumajandusmaal paikneva eesvoolu nõlvu tuleb
niita sagedusega, mis tagab piisavalt kamardunud nõlvad. Puittaimedega nõlvade kujundamisel tuleb jälgida, et
eesvoolu nõutav veetaseme kriteerium oleks täidetud. Koprapaisudest tingitud paisutused suurendavad nõlvade
ebastabiilsust kõikjal.

Sette eemaldamise ja paigaldamise põhimõtted
Sette eemaldamisel tuleb kasutata tehnoloogiat, mis minimeerib sette kandumise allavoolu. Näiteks settebasseini
rajamine enne sette eemaldamist, settepüüdemattide või põhupakkide kasutamine, tugevalt kinnikasvanud,
minimaalse langu ja suure ristlõikega sängidest sette eemaldamine voolu suunas.
Sete eemaldatakse üldjuhul ühelt kaldalt, säilitades taimestik vastaskaldal, -nõlval ja võimalusel -nõlvajalamil. Kui
tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis eemaldatakse sete
mõlemalt kaldalt.
Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe korraga ja nii kiiresti, kui võimalik.
Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle tagasivalgumine eesvoolu.

Setteekraan Kurika ojal
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Laialiaetud ja tasandatud sete Ura ojal

Tööde tegemise aeg






Sette eemaldamisel tuleb vältida suurvee perioodi.
„Lõhejõgedes“ tuleb sette eemaldamisel lisaks vältida kalade kudeaega.
Rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis.
Puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsi lõpuni.
Ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt.

Kasutatav ehitusmaterjal
 Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele standarditele.
 Eelistada tuleb kohalikke looduslike materjale.
 Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse põhimõtetest

Truup Karvojal kohapealsetest materjalidest laotud otsakuga on vastu pidanud üle kuuekümne aasta

Kasutatav tehnika
Tehnika peab olema tehniliselt korras, esmajoones peavad olema välditud selle õlilekked.

Kaasaegne tehnika, mis vastab EU nõuetele, kasutab ainult looduslikke õli ja määrdeaineid, mis välistavad ka
juhusliku saastumisvõimaluse. Puhatustööd Mustjõel
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Niidetud taimestik
Vältida tuleb eesvoolu kaldalt ja
nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine.

Olemasolevad settebasseinid
Täitunud settebassein tuleb tühjendada.
Vahetult pärast sette eemaldamist eesvoolu
sängist toimub settebasseini täitumine kiirelt,
pärast aeglasemalt.
Settebasseini tühjendamisel
tuleb ennetada veevoolu poolt
ristkülikukujulistes settebasseinides
settesse voolukanalite uuristamist.

Selle settebasseini täituvus on kriitilisel piiril

Hoiutööde tegijad
Lõhejõgedel hoiutöödega seotud isikuid (projekteerijad, omanikujärelevalve tegijad ja ehitajad) on soovitav säästva
hoiu põhimõtete osas koolitada. Samuti tuleb säästva hoiu põhimõtete osa lülitada PMA tavapärasesse ettevõtjate
koolitusprogrammi ja uue maaparandusseaduse jõustumisel projekteerijate ja omaniku järelevalve vastutavate
spetsialistide täiendkoolituse kavasse. Vajalik on juurutada praktika, kus tööde tegelikud tegijad tõendavad
allkirjaga, et on teadlikud uuendusprojektis ja vastavates juhendites ettenähtud säästva hoiu põhimõtetest ja
kohustuvad neid järgima. PMA ja RMK seavad maaparandushoiul hanke tingimuseks säästva hoiu põhimõtete
järgimise (sisaldab koolitamist ja instrueerimist).

Eesvoolude hoiu erisused
Üle 10 km2 valgalaga eesvoolud
Üle 10 km2 valgalaga eesvooludel on eesmärgiks võimalikult suure isepuhastusvõime saavutamine. Tuleb saavutada
olukord, kus sängis on taimestikku optimaalselt. See tähendab, et taimestik ei põhjusta eesvoolus ebasoovitavat
veetõusu ega eesvoolu kinnikasvamist, kuid välditud oleks ka taimestikuta või vähese taimestikuga säng.
Tänapäeval on enamik eesvooludest seisundis, kus taimestiku optimaalse taseme saavutamiseks tuleb teha
regulaarselt hoiutöid.

Morfoloogiliselt mitmekesise sängi kujundamine
Üldine eesmärk on kujundada kitsas, looklev,
kivine madalveesäng ja lai sirgem suurveesäng.
Selleks kasutatakse voolava vee omadust tekitada
loomulikul teel sängidesse loogete algeid
ja koelmualasid.
Madalveesäng kujundatakse sette eemaldamise käigus,
tagades madalveesängi mõningase looklevuse ja jättes
või paigaldades sängi sobilikke kive, klibu, kruusa.
Soodsatesse kohtadesse paigaldatakse põhjaülevoole
ja minikärestikke. Võimalusel töödeldakse eesvoolu
suurveesängi sisekurv võimalikult lamedamaks või
kujundatakse eesvoolul kahetasemeline voolusäng.
Meetod võimaldab madalvee ajal sette teiselt astmelt
eemaldada nii, et see ei kandu eemaldamise käigus
Nõlvakuivendusega avatud vana soot Karvojal
allavoolu.
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Kaldapuistute kujundamine
Kaldapuistu kujundatakse soovituslikult
eesvoolu päikesepoolsele kaldale.
Puistu kujundamine on ennekõike
ülearuste puude ja põõsaste kõrvaldamine.
See on regulaarne tegevus, millega
reguleeritakse eesvoolu sängis
taimestiku kasvu ja alandatakse
mõningal määral vee temperatuuri.
Tihe puistu pärsib taimestiku kasvu
sängis ja selle puudumine vastupidi
soodustab taimede kasvu.
Puistus tuleb eelistada lehtpuid,
eriti hall- ja sangleppa. Drenaažiga kuivendatud
maaparandussüsteemi maa-alal tuleb puistu
kujundamisel kinni pidada drenaaži toimimiseks
sätestatud nõuetest:
puude kaugus torustikust, ebasoovitavate
puuliikide (paju ja remmelgas) vältimine.

Kihlevere peakraavi nõlva stabiliseerimine kujundatud puistuga

Laiade eesvoolude valikuline niitmine
Laiades kinnikasvanud eesvooludes on soovitav suunata sängi vabaveeline looklev osa valikulise niitmisega sängi
väliskurvides kalda lähedale. Soodsatel tingimustel võib suurvesi selle „vabavoolse kanali“ lahti hoida ja sette
eemaldamise vajadus lükkub edasi.

Iga-aastane niitmine Võhandul voolukareduse vähendamiseks

Kudealade kaitsmine
Lõheliste ja karpkalaliste elupaikadena
kaitstavate veekogude (lõhejõgi)
nimekirja kuuluvatest eesvooludest
sette eemaldamata jätmine võib põhjustada
kudealade kadumist.
Samas tuleb vältida eesvoolust
sette eemaldamise käigus koelmute
„välja tõstmist“ või settega kattumist.
Uute kudealade kavandamisel tuleb lähtuda
maaparandusseadusest tulenevast kooskõlastamise
kohustusest PMAga. Lõhejõgede valgalas
olevate eesvoolude hoiutöödel tuleb erilist
tähelepanu pöörata sellele, et täidetud oleksid
sette kinnipidamise nõuded.

Jausa ojale uuendustööde käigus rajatud kunstlik kärestik.
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Eesvoolulõikude mitmekesistamine
Kalade elutegevuseks erinevate tingimustega eesvoolulõikude – kudealad, elupaigad, rännuteed – kujundamine
hõlmab põhiliselt sängi morfoloogiat, vee ja kaldataimestikku. Nendel eesvooludel on eriti oluline kallastel puistute
kujundamine. Konkreetsete eesvoolulõikude kujundamispõhimõtete väljatöötamisse kaasatakse KKA ja ihtüolooge.

Paigaldatud settevalli laialiajamisega viivitamine
Kui eesvoolust eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see jätta mõneks ajaks
kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta veekeskkonda.
Põhimõtte rakendamise vajadus peab olema põhjendatud, sest see nõuab kulukama ja keskkonda täiendavalt
koormava tehnoloogia rakendamist. Kui tavapäraselt tehakse sette eemaldamine ja laiali lükkamine ühe
töökäiguga, siis sellel juhul vajatakse eri ajal kahte erinevat masinat.

Sette kinnipidamine alla 10 km2 valgalaga eesvooludes
Järgida tuleb sette eemaldamise ja paigaldamise põhimõtteid.
Sette eemaldamisega vähendatakse saastainete merre sattumist, sest settega koos eemaldatakse eesvoolu sängist
ka sekundaarne reostus, mistõttu merre jõuab väetiste ja pestitsiidide jääkaineid vähem. Sette laotamisel
põllumajandusmaale toimub taimede kasvuks vajalike toitainete teatav taaskasutus. Settebasseinide rajamisel
eesvooludesse luuakse kaladele ja muule vee-elustikule madalveeseisu ajaks pagupaiku. Kuna vesi sorteerib
settebasseinidesse eesvoolude põhjamaterjalist välja peenema fraktsiooni, siis muutub väljapool settebasseine
eesvoolu põhi jämedamateralisemaks, mis omakorda võib tekitada loomulikul teel sängidesse koelmualasid.

Põllumajandusmaal eesvoolule kamardunud nõlvade kujundamine
Nõlvu tuleb niita sellise sagedusega, mis tagab tiheda kamara tekke ja väldib võsa tekkimise, kui see on eesvoolu
konkreetsel nõlval eesmärk.

Eesvoolude sängide puhastamine raiejäätmetest
Metsamaal koristatakse eesvoolu sängist raiejäätmed ja ajutised läbipääsud.

Raiejäätmetega ummistunud truubi väljavoolupoolne
ots

Sama truubi sissevool. Raiejäätmed on pärit jõeäärselt
liigvee all olnud raielangilt, kaks kilomeetrit ülesvoolu

Koostaja: Maaeluministeerium, Maakasutuse ja maaparanduse büroo
Põllumajandusamet
Detsember 2018
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