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Sissejuhatus 
Käesolev Kurese loodushoiutalu majandamiskava on koostatud Euroopa Liidu LIFE+ 

keskkonnapoliitika ja -juhtimise programmi projekti „Terviklikud planeerimislahendused 

poollooduslike koosluste majandamiseks“ (LIFE Viva Grass, projekt nr LIFE13 ENV/LT/000189) 

raames, mida rahastasid EL LIFE programm, Leedu Vabariigi Keskkonnaministeerium, Läti 

Keskkonnakaitse Fondi administratsioon ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Kurese loodushoiutalu asutas 2004. a Urmas Vahur, kelle eesmärgiks oli küla põlise 

põllumajandusmaastiku ilme,  loopealsete ja niitude loodushoidlik taastamine ning 

pärandkultuuriobjektide heakorrastamine. 2016. a vahetus talu omanik – uueks peremeheks sai Egon 

Mirme (OÜ Saare Rantso, MTÜ Kurese), kes jätkab Urmas Vahuri poolt alustatud taastamis- ja 

hooldamistegevusi, kuid soovib samal ajal arendada ka talu jätkusuutlikkust lihaveisekasvatusele 

üleminekuga ja võimaluse korral ka turismitegevuse arendamisega. Urmas Vahur osaleb endiselt 

Kurese tegemistes, seda nii giidi kui ka arheoloogiliste väljakaevamiste ja loopealsete taastamise 

korraldajana. 2017. a seisuga hooldatakse Kuresel ca 180 ha poollooduslikke kooslusi (alvarid, aru- ja 

sooniidud ning puiskarjamaad) ja plaanis on taastada veel 80 ha loopealseid.  

Kurese loodushoiutalu oli üks LIFE Viva Grass projekti pilootala, kus projekti raames rajati puurkaev ja 

kariloomade jootmissüsteem, hinnati ökosüsteemiteenuseid ja sotsiaal-majanduslikku olukorda, 

püstitati Kurese poollooduslikke kooslusi ja nende ökosüsteemiteenuseid tutvustav infostend ning 

koostati käesolev majandamiskava.  

Majandamiskava koostamisel osalesid Merle Kuris ja Laura Remmelgas MTÜst Balti 

Keskkonnafoorum; Kalev Sepp, Miguel Villoslada Pecina ja Jaak Kliimask Eesti Maaülikoolist ning 
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Kurese talu omanik Egon Mirme (OÜ Saare Rantso, MTÜ Kurese). Kava koostamisel kasutati Kurese 

maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019, projektis DemoFarm 2011. aastal koostatud 

Kurese talu majandamiskava ja LIFE Viva Grass projekti tulemusi (sh Kurese talu maade 

ökosüsteemiteenuste hinnangud ja sotsiaal-majandusliku olukorra hinnang, projektis väljatöötatud 

planeerimisvahend jms).  

 

Ala füüsilis-geograafiline iseloomustus 

Asukoht 
Kurese loodushoiutalu asub Pärnumaal, Lääneranna vallas, Kurese ja Vastaba külas. Enamik talu 

maadest jääb Kurese maastikukaitseala ja Natura 2000 võrgustikku kuuluva Kurese loodusala 

piiridesse. Kurese MKA ja loodusala piirid kattuvad. Kurese loodusala (EE0040353) on määratud 

loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood 

(alvarid) (6280), liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad 

(9070). Vastavalt kaitse-eeskirjale on Kurese maastikukaitseala (joonis 1) kaitse-eesmärk 

kaitsta: 1) pärandmaastikku (ulatuslike kiviaedadega sumbkülamaastik, muinaspõllualad), 

karstialasid, Mihkli Salumäge ning kaitsealuseid liike; 

 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: kadastikud (5130)3, 

lood ehk alvarid (6280*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad 

kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);  3) liike, mida nõukogu direktiiv 1992/43/EMÜ looduslike 

elupaikade ning looduslikuloomastiku ja taimestiku kohta nimetab II ja IV lisas ning mis on ühtlasi ka 

II kaitsekategooria liik (kaunis kuldking) ja III kaitsekategooria liik (teelehe-mosaiikliblikas); 4) II 

kaitsekategooria liike (kärbesõis, pruun raunjalg) ning III kaitsekategooria liike (soo-neiuvaip, 

laialehine neiuvaip, tumepunane neiuvaip, hall käpp, harilik käoraamat, suur käopõll, vööthuul-

sõrmkäpp) ning nende elupaiku. Kaitseala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja 

majandustegevuse piiramise astmele kaheks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks. Kaitseala 

valitsejaks on Keskkonnaamet. 

Egon Mirmele kuuluvad maad jäävad põhiliselt Kurese MKA Kurese piiranguvööndisse, mille kaitse-

eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Siin on vajalik poollooduslike 

koosluste ja looduslike rohumaade esinemisaladel nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks rohu 

niitmine, loomade karjatamine ja puu- ning põõsarinde kujundamine ja harvendamine. Vajalikud 

tegevused on ka vaadete avamine Avaste soole ja Antsülusjärve ning Litoriinamere murrutuskallaste 

terrassidele, samuti kraavide ja väljavoolude sulgemine madalsoodes. 
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Joonis 1. Kurese MKA (sh Salumäe ja Kibura sihtkaitsevööndid ning Kurese piiranguvöönd). Kollane 

tähistab hooldatavat sihtkaitsevööndit, oranž looduslikku sihtkaitsevööndit ja roosa piiranguvööndit. 

Allikas: Maa-ameti kaardiserver. 

Reljeef ja mullastik 
Maastik 
Kurese maastikukaitseala maastike põhiväärtuseks on lubjakividel kujunenud liigendatud 
pärandkultuurmaastikud - pärandkultuuriobjektidega sumbkülamaastik ja poollooduslikud 
kooslused. Kaitseala maastikud on kujunenud Jaagarahu ja Jaani lademe lubjakivide avamusalal. 
Avatud maastikud esinevad Kurese külatuumikust lõunas ja läänes endistel põldudel. Metsatukkade 
ja rannaastangutega liigendatud poolavatud maastikud on valdavad külatuumiku ümbruses. Suletud 
metsamaastikud on viimase 50 aasta jooksul kujunenud endistel lagedatel sooheinamaadel ja 
Salumäe endistel loopealsetel. 
Kurese maastikukaitseala asub maakonnaplaneeringuga väärtusliku maastikuna esile toodud 
Soontagana rahvusmaastikul ja on rohevõrgustiku tuumala. 
 
Pinnavormid 
Maastikku liigendavad biohermsed kõvikud ja Salumäe kõviku idaküljel Antsülusjärve ning 
Litoriinamere kujundatud selgepiirilised rannaastangud. Mihkli Salumägi on mandrijää survele 
vastu pidanud paekõvik, mille negatiivsetele vormidele on kogunenud rähksed setted. Salumägi 
moodustub Jaagarahu lademe avamusalal. Kõrgendikku ümbritseb põhja ja kirde poolt Jaani 
lademe avamusala, mis jääb kaitsealal Jaagarahu lademe alla. Salumäe biohermne dolomiit on 
moodustunud 410-440 milj. aastat tagasi kasvanud korallrahudest. Rahude vahele kogunenud 
lubjarikastest setetest on moodustunud kõrgekvaliteediline dolomiit. 
Salumäe absoluutkõrguseks on erinevatel andmetel 37,5 meetrit ja 36,9 meetrit, olles Põhja- 
Pärnumaal Kalli mäe järel kõrguselt teisel kohal. Mihkli Salumäe üldnimetuse all tuntud paekõvikul 
asub seitse mäge. Salumäest loodes Karjama mägi, lõunas Panga mägi, idas Paka mägi, Koera mägi 
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(Koerama mägi) ja Kalmi mägi, kagus Tüttar pakk (Tütarpakk). Paiguti paljandub biohermne dolomiit. 
Endised loopealsed kõlvikud on metsastumas, paiguti on looalad hästi säilinud. Loopealne Salumäe 
lael taastati 2003.aastal. Lubjakivid on karstunud. Karstivormid on maapinnal näha Salumäel ja Kibura 
sihtkaitsevööndis. Loopealsete taastamise käigus leidis (2009) Urmas Vahur Pakamäelt 
karstilõhedega ala, mis polnud kaitseala valitsejale teada ega ole kantud Eesti Ürglooduse 
Raamatusse. Salumägi ja Kibura karst on kantud esinduslikkuse tõttu Eesti Ürglooduse Raamatusse 
Ürglooduse objektide kaitse korraldamiseks soovitatakse nende kaitsestaatus säilitada. Kurese 
maastikukaitseala kaitsekord tagab ürglooduse objektidele soodsa seisundi. 
 
Allikad ja põhjavesi 
Kaitseala idaosas, Salumäe kõviku jalamil ja nõlval on neli püsivalt voolavat ja 6-7 suurveeajal 
toimivat allikat. Kurese külas olevad kaks suuremat allikat on kantud Eesti Ürglooduse 
Raamatusse. Suuremaid looduslikke veekogusid ei ole. 1897.a. koostatud Mihkli kirikumõisa 
kaardile on kantud veekoguna (lomp) ca 3 ha suurune Nurga soop. Tänapäeval on selles kohas 
püsivate veeloikudega madalsoo. Madal veekogu, mis põuaastatel kuivab, on Kuresel endise 
Saueaugu talu maadel metsatukas. 
Kariloomade jootmiseks rajatud kuuest väikesepinnalisest tehisveekogust on 4 püsiva veepeegliga. 
Veerikkamatel aastatel voolab Kurese küla kesktänaval peaaegu aastaringi kiirevooluline oja. 
 
Mullastik 
Kurese maastikukaitsealal leidub väga erineva niiskusrežiimiga biotoope: allikasoodest kuivade 
loopealseteni. Tegemist õhukeste muldadega, mis osaliselt on liigniisked ja kergesti kahjustatavad. 
Ohtudeks on kaevandamine, suure erikoormusega põllu- ja metsamajandustehnika kasutamine ning 
maasturitega liikumine. Kõik õhukese mullaga alad on olnud veel 60 aasta eest karjamaad. Ideaalis 
võiks kõik endised karjamaad taas kasutusele võtta ja karjatada kogu kaitseala, sealhulgas 
sihtkaitsevööndi metsi. Karjamaadena kasutuselevõtuks tuleb puistute liituvust oluliselt vähendada. 
Soovitav liituvus oleks 0,4-0,5.  
Joonisel 2 on toodud Kurese loodushoiutalu mullatüübid ja joonisel 3 õhukese ja väga õhukese 
mullaga alad, mis on tallamisele jm kahjustustele eriti tundlikud. 

 
Joonis 2. Kurese loodushoiutalu mullatüübid 
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Joonis 3. Kurese loodushoiutalu õhukese (triibutatud) ja väga õhukese mullaga (punasega) alad 

 

Elupaigad ja elustik 
Kurese talu maadel esinevad rohumaade ja poollooduslike koosluste tüübid, sh EL Loodusdirektiivi I 

lisa elupaigatüübid ja püsirohumaad, on toodud tabelis x ja joonisel x.  

Tabel 1. Kurese talu maadel esinevad rohumaade ja poollooduslike koosluste tüübid, sh EL 

Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübid ja püsirohumaad 

Rohumaa/poolloodusliku 
koosluse tüüp 

EL loodusdirektiivi 
elupaigatüübi kood (* tähistab 
esmatähtsaid elupaigatüüpe) 

Pindala Kurese talu maadel 
(ha) 

Kadastikud 5130 10,2  

Kuivad niidud lubjarikkal mullal  6210* 12  

Liigirikkad aruniidud 
lubjavaesel mullal 

6270* 24,3  

Loopealsed ehk alvarid 6280* 82,6  

Niiskuslembesed kõrgrohustud 6430 1,8  

Aas-rebasesaba ja ürt-
punanupuga niidud 

6510 29,2  

Liigirikkad madalsood 7230 6,5  

Puiskarjamaad 9070 8  

Püsirohumaa  13,5 
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Joonis 4. Kurese talu maadel esinevad rohumaade ja poollooduslike koosluste tüübid, sh EL 

Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübid ja püsirohumaad 

 

Puiskarjamaad (9070) väikeste tukkadena loodudel ja aruniitudel. Puiskarjamaad, mis on tekkinud 

endiste lagedate karjamaade metsastumisel ega ole põlised, asuvad poolavatud maastikes. Kurese 

sumbküla 5 ha suurusest tuumikust, mis on põlispuudega salumetsaks kujunemas ja mida praegu ei 

karjatata, kavandatakse kujundada puiskarjamaa juhul, kui karjatamine ei osutu vastuolus olevaks 

Kurese sumbküla pärandkultuuriobjektide kaitse korraldamise nõuetega, mis töötatakse välja 

koostöös Muinsuskaitseametiga. Kadastikes ja loopealsetel esineb üle 100 aastaseid kadakaid. Lood 

(esmatähtis elupaigatüüp 6280) on Kurese talu ja maastikukaitseala olulisemaid loodusväärtusi. Paali 

kasvukohatüüpidest on siin esindatud nii kuiva looniidu kasvukohatüüp (2.1.1.1.) kui niiske looniidu 

kasvukohatüüp (2.1.1.2.). Kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210) esineb 12 ha suurusel alal, on 

karjamaana kasutuses ja heas seisundis. Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270) on valdav 

elupaigatüüp Kurese MKA avamaastikel ja peamiselt kujunenud endistel põldudel, mida on 

rohumaadena kasutatud vähemalt 25 aastat. Kooslused on kujunemisjärgus ning tänu järjepidevale 

karjatamisele ja niitmisele koosluste esinduslikkus paraneb järjekindlalt. Omavad kaitsealal olulist 

väärtust avamaastiku linnustiku elupaikadena. Niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) on kujunenud 

alal, mis oli 100 aastat tagasi küla sooäärne aiamaa. Hinnatud keskmise väärtusega niiduks, karjatatav 

osa heas seisundis. Liigirikaste madalsookoosluste (7230) seisundit on oluliselt kahjustanud 

kuivendus ja metsastumine. Kuivenduse mõju vähendamiseks kavandati Kurese MKA 

kaitsekorralduskavas (2010-2019) madalsoodes veerežiimi taastamistöid.  

Kurese MKA metsad on valdavalt noored või keskealised ega oma kõrget  looduskaitselist väärtust 

kooslustena. Suur osa metsadest on vagudele ettevalmistatud pinnasele istutatud männikultuurid. 

Vagudena maapinna ettevalmistamisega on rikutud loopealsete mullastiku looduslik struktuur ja 

samas suurendatud selle paikkondlikku varieeruvust. Maapinna ettevalmistamisel on sageli vao 

põhjas paljandunud paas. Metsa rajamine on äärmuslikes mullastikutingimustes tihti ebaõnnestunud. 

Taolised kultuurmetsad ei oma erilist looduskaitselist väärtust ega ole Loodusdirektiivi 

elupaigatüübid. Männikute alusmetsa moodustab enamasti kadakas. Kaitsekorralduskava soovitab 
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need alad kujundada hõredateks loometsadeks (puiskarjamaadeks), kadastikeks karbonaatse mullaga 

rohumaadel või õhema pinnakattega aladel lausaliselt raiuda alvarite taastamise eesmärgil. Madala 

karjatamiskoormusega puiskarjamaadel säilitatakse liituvus 0,4 kuni 0,5, ei raiuta suurimate 

mõõtmetega puid ega koristata üle 36 cm rinnasdiameetriga surnud, surevaid ja tuuleheitepuid. 

Oluline on eemaldada puiskarjamaadeks kujundatavates metsades raiejäätmed.  

Paiguti esineb läbipääsmatuid türnpuu ja toominga enamusega puistusid. Liigirikas ja varieeruva 

koosseisuga puistu, millel on suhteliselt kõrge looduskaitseline väärtus ja hea arengupotentsiaal. 

Soostuvad ja soolehtmetsad (9080) on valdavalt 50 aastased kaasikud, mis on kasvanud endistele 

sooheinamaadele. Keskmise või alla keskmise väärtusega kooslused. Soovitav on I rinde puid 

riigimaal mitte raiuda ja sanitaarraieid mitte teha. Samas tuleb raiuda madalsoodele pealetungiv 

noor mets ja võsa ka selles elupaigatüübis. Piiranguvööndis, Kureselja maaüksusel on kõrge 

väärtusega vana lodulepik (ca 1 ha). 

KAITSEALUSED LIIGID 

Linnud 

Öösorr (Caprimulgus europaeus) pesitseb metsastuvatel loopealsetel ja loomännikutes. 2008.a. 

pesitsusajal pesitses vähemalt kolm paari (U.Vahur). Toitub suurtest hämaras ja pimedas lendavatest 

putukatest, kelle arvukust soosib loomade pidamine karjamaadel. Liigi toitumisaladeks on mosaiiksed 

metsa-ja avamaastikud. Poollooduslike koosluste taastamine suurendab maastike mosaiiksust, mis 

omakorda suurendab putukate liigirikkust ja öösorri toitumistingimusi. Karjamaadel olevad 

metsatukad tuleb säilitada. Liiki soosivaks teguriks on ka tehisveekogud, mis on rajatud kariloomade 

jootmiseks. Liigi soosimiseks tuleb loopealsete taastamisel vanemad puud kasvama jätta ja 

metsastunud aladest kujundada hõreda ja ebaühtlase liituvusega metsatukad. Suurte putukate 

arvukust soosib ka jämeda lamapuidu tekitamine ja jämedate puude rõngastamine jalakuivanud 

puude arvu suurendamiseks eesmärgiga kunstlikult jäljendada metsa vananemisprotsessi. 

Madalsoode veerežiimi parandamine pidurdab poolavatud soomaastike metsastumist ja on samuti 

soosivaks teguriks. Oluliseks öösorride hukkumise põhjuseks on pimedal ajal lindude kruusateedel 

istumine ja madalal teede kohal lendamine. Hukkumise vähendamiseks on otstarbekas piirata 

kaitseala ümbruse kruusateedel autode liikumiskiirust pimedal ajal juulis-augustis, kui teedel 

armastavad istuda noorlinnud. 

Teder (Tetrao tetrix) pesitseb kaitseala hõredates metsades ja hooldatavatel kooslustel. Kurese küla 

poolavatud maastikel toitub pidevalt ca 6-10 tedrekukke. Tedremängud on hajusalt nii kaitseala 

niitudel kui kaitsealast lõunas Kibura rohumaadel. Tetrede arvukust oluliselt piiravaks teguriks on 

rebase, nugise ja kähriku kõrge arvukus. Kurese maastikukaitseala piires pole U.Vahuri andmetel 

viimase viie aasta jooksul kütitud ühtki nimetatud ulukitest. 2007.a. leidis U.Vahur kevadel 

karjamaadelt viie värskeltmurtud tedrekuke jäänused. Väikekiskjate arvukuse piiramiseks tuleb 

Koonga Jahiseltsile teha ettekirjutus ja järelevalve korras jahimaade kasutamise lepingu täitmist 

kontrollida. Vajadusel muuta jahimaade kasutuslepingu tingimusi rebase, kähriku, nugise ja tuhkru 

arvukuse regulaarse piiramise korraldamiseks. Tedred toituvad talvel kaseurbadest ning eelistavad 

pesitsusajal poolavatud maastikke. Tedre soosimiseks on oluline kasetukkade ja kadastike ning 

maastiku mosaiiksuse säilitamine. Suvise toitumisalana eelistab teder märjemaid ja soiseid, 

mosaiikseid metsi. Märgalade veerežiimi taastamine on tetrede arvukust soosivaks teguriks. Samuti 

on oluline tedre mänguplatside kaardistamine ning nende läheduses puude ja põõsaste raie. 

Mänguplatsidel pole soovitav kiviaedu erilise vajaduseta taastada. 
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Välja-loorkull (Circus cyaneus) on Kurese avamaastikel pesitsusajal igapäevane toituja, arvukuseks 

vähemalt üks paar. Pesa pole leitud. Elupaigana eelistab suurepinnalisi madala intensiivsusega 

hooldatud niite avamaastikel. Pesitseb sageli niiskematel niitudel ja madalsoodel. Kevadel vältida 

häirimist madalsoodel. Vähendada avamaastike karjatamiskoormust nii, et karjamaadel jääks 

vähemalt 30–50 % alal rohukõrred pügamata. Oluline on potentsiaalsete pesitsuspaikade veerežiimi 

taastamine ja võsastunud madalsoode lagedaks raiumine ning kerge koormusega karjatamine. 

Maaspesitseva liigina on ohustatavaks teguriks rebase, kähriku ja mingi kõrge arvukus. 

Kaitsemeetmena tuleb väikekiskjate arvukust regulaarselt piirata võimaliku miinimumini. 

Soo-loorkull (Circus pygargus), pesitsusajal tavaline avamaastikel. Pesitseb arvatavasti Kureselja 

maaüksuse edelaosas madalsool. Pesitsusalana eelistab kergelt karjatatud pajupõõsastega 

madalsoid. Karjatamisel on oluline säilitada madalsoo poolavatud maastikuna. Toitumisalana 

eelistavad madala intensiivsusega karjatatavaid avamaastike kooslusi. Pesitsusala läbib Kurese – 

Maalja talitee, mis on ka matkarajaks. Pesitsusajal on soovitav häirimise vähendamiseks mitte lubada 

madalsool matkarajalt kõrvale minna. Madalsooniitude ja veerežiimi taastamine soosib pesitsusalade 

säilimist. Maaspesitseva liigina on ohustavaks teguriks rebase, kähriku ja mingi kõrge arvukus. 

Kaitsemeetmena tuleb väikekiskjate arvukust regulaarselt piirata võimaliku miinimumini. 

Rukkirääk (Crex crex), 2004.aastal pesitses 6 paari, 2006. aastal 4 paari, 2008. a. 2 paari. Arvukus on 

vähenenud proportsionaalselt karjatatavate alade ja karjatamisintensiivsuse suurenemisega. 

Rukkirääk ei talu rohumaade karjatamist. Rukkiräägu kaitse korraldamisel lähtuda liigi 

kaitsekorralduskava nõuetest. Hoiduda niitude kuivendamisest, avamaastikes raiuda röövlindude 

istumispuud. Pesitsusaladeks tuleb niitudele jätta 3-4 ha suurused alad, mida hooldatakse alates 

septembrist. Niita keskelt-lahku meetodil mitte enne 1. septembrit või karjatada alates septembrist. 

Laanepüü (Bonasa bonsia) on kaitsealal väikesearvuline metsalind. Arvukusest täpsem ülevaade 

puudub. Arvukust soosivaks teguriks on väikekiskjate, eriti nugise arvukuse piiramine. 

Musträhn (Dryocopus martius) pesitseb pidevalt (vähemalt üks paar). Arvukust soosivaks teguriks on 

metsade mittemajandamine, jalalkuivanud puude tekitamiseks puude rõngastamine ning nugise 

arvukuse piiramine. Näiteks võiks Alt-Tõnise maadel paplisalu raadamisel osa puid rõngastada, mis 

ühtlasi väldib ka papli juurevõsude teket.  

Nõmmelõoke (Lullula arborea) pesitseb Kurese küla lääneosas loopealsetel ja loometsades. 2008.a. 

pesitsusajal on teade U.Timmilt ja U.Vahurilt. Eelistab pesitsemiseks lainjat, üksikute puudega ja 

metsaväludega maastikku. 2009.a. pesitses Kurese küla ümbruses vähemalt 3 paari. Arvukuse kohta 

täpsem ülevaade puudub. 

Punaselg-õgija (Lanius collurio) pesitseb arvukalt Kurese kadakastel karjamaadel. 2007. loendati 

vähemalt 6 paari, 2008 neli paari. Eelistab elupaigana valgusküllaseid kiviaedade äärseid kadakatega 

puuderibasid ja hõredaid kadastikke. Erilisi kaitsemeetmeid pole rakendada vaja. Pesitsusajal 

hoiduda kadastike raiest või harvendamisest ja liiga intensiivsest karjatamisest. Arvukust soosib 

poolavatud maastike kujundamine ja kariloomade pidamine karjamaadel. 

Sookurg (Grus grus) esineb Kurese maastikukaitsealal peamiselt toitujana pidevalt. Kaitseala 

lääneosas oleval madalsool pesitseb igal aastal üks paar. Erilisi kaitsemeetmeid pole vaja rakendada. 

Soovitav on avamaastikus kiviaedadelt raiuda puud ja põõsad. 
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Putukad 

Kaitsealal on registreeritud EL Loodusdirektiivi II lisa liik teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), 

mis on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik. Püütud 2004.aastal välitöödel. Arvukusest ülevaade 

puudub. Teelehe-mosaiikliblika elupaigad on niisked lillerohked märjad või soostunud niidud ja 

võrdlemisi kuivad alvarid. Elukohaks on sooservad, kuivad niidud lubjapinnasel ja jõgede kaldad. 

Röövikute toidutaimede hulka kuuluvad mitmed teelehed, mailased, kurerehad, leedrid, peetrileht, 

emajuur, palderjan, kuslapuud, enelad, lodjapuud. Sügiseni toituvad röövikud koos võrgendist pesas. 

Talvituvad varjatult kulusse tehtud talvituspesas. Kevadel roomavad laiali, otsides toidutaimede 

värskeid lehti. Nukustaadium kestab kaks-kolm nädalat. Lendavad mai lõpust juuni keskpaigani. 

Liblikad liiguvad vähe ja osapopulatsioonid võivad aeg-ajalt välja surra. Siis asustavad ala uuesti 

lähiümbrusest tulijad, kui neile sobivate alade vahel on ühendusteed. Teelehemosaiikliblikad võivad 

elada ka raiesmikel, mille pindala ületab hektari. Liblikate heaolu mõjutab ka inimene oma 

tegevusega, seda eeskätt elupaiku kujundades. Selle liigi elukeskkonnale mõjub soodsalt hajus 

talumajapidamine ning komme metsas loomi karjatada. Ohtudeks on niitude ja karjamaade 

võsastumine, kuivendamine, rohumaade kasutuse muutumine ja elupaikade isolatsioon ning 

fragmenteerumine. Teelehe-mosaiikliblikas vajab karjatatavaid looduslikke niiskemaid niite ja 

teeservi. Sooservade kõrge karjatamiskoormus võib ohustada liigi arvukust. Vältida sooservade 

ülekarjatamist. 

Taimed 

Joonis 5 näitab, kus asuvad Kurese talu kõige liigirikkamad rohumaad. 

 

Joonis 5. Taimede liigirikkus Kurese talu maadel 
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Kaitsealal registreeritud kaitsealused taimeliigid: 

II kaitsekategooria: 

Kärbesõis (Ophrys insectifera) Kärbesõie leviku soodustamiseks tuleb kaasa aidata tema spetsiifiliste 

tolmeldajate, kaevurherilaste, levikule, milleks on kavandatud uuring. Kärbesõit on kaitsealal leitud 

nii kuival loopealsel kui soostuval niidul. Karjatamine on kärbesõie arvukust ohustav. Kärbesõiega 

niite tuleb karjatada madala või mõõduka koormusega. 

Pruun raunjalg (Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens). Liik on sisemaal harvaesinev, mistõttu 

tuleb kasvuala hooldamisel pruuni raunjala kaitsele erilist tähelepanu pöörata. Karjamaadel piirata 

kasvukohad tõketega nii, et kariloomad ei saaks kasvukohti ära tallata. Täpsem ülevaade liigi levikust 

puudub. Karjatamine on ohuteguriks. 

Kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) kaitsealal väikesearvuline. Arvatav kasvuala põlispõldudel on 

metsastumas. Teada kaks kasvukohta. Eelistab kasvukohana poolvarjulisi ja varjulisi kohti. Niitude 

taastamisel jätta kasvukohale kasvama piisavat varju pakkuvad puittaimed. Mitte niita enne 15. 

septembrit ega karjatada. Karjamaadel rajada kasvukohtade kaitseks piirded. Ohuks on lageraied ja 

puisniitude väga tugev võsastumine. Ohuks võib olla ka metssigade kõrge arvukus. 

Täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza cruenta) kasvukohad leiti 2008.a. kaitseala lääneosa madalsoodes ja 

soostuvatel niitudel. Pole arvukas. Liigi kaitse seisukohalt on oluline kasvukohtade säilimine, 

kasvualal puittaimestiku raie ja veerežiimi taastamine. 

III kaitsekategooria: 

Soo-neiuvaip (Epipactis balustris) esineb paiguti arvukalt soostuvatel niitudel, niisketel looniitudel ja 

madalsooservades. Ohuks on kuivendamine, niitude metsastumine ja liigne karjatamiskoormus. 

Kasvualasid on soovitav karjatada madala koormusega. Soosivaks teguriks on kasvukohtade 

veerežiimi taastamine ja võsaraie soostuvatel niitudel. 

Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine) eelistab varjulisi ja poolvarjulisi kasvukohti. Esineb 

loometsades paiguti massiliselt. Arvukust võib ohustada metssigade kõrge arvukus. Ei talu lageraieid 

ega karjatamist. Ei vaja kaitsealal erimeetmeid. 

Tumepunane neiuvaip (Epipactis artrorubens) esineb loometsades hajusalt. Olulisem kasvuala asub 

endises paemurrus ja selle ümbruses, kus 2008 loendati üle 50 õitsva taime. Eelistab kasvukohana 

vanu valgusküllaseid loometsi. Kavandatud on paemurrus ja selle ümbruse metsades harvendada 

järelkasvu ja põõsarinnet. Töö tuleb teha talvel lumega. Okste põletamiseks tuleb lõkkekohad valida 

ja tähistada kärbesõie õitsemise ajal, sest samas kasvab ka tumepunane neiuvaip. 

Hall käpp (Orchis militaris) on kaitseala loopealsetel võrdlemisi arvuks. Olulist kahju teeb liigile 

metssiga, tuhnides kasvualasid sadade ruutmeetritena lausaliselt üles. Kaitsealal väheneva 

arvukusega liik. Liigi kaitseks on kõige olulisem piirata metssigade arvukust. Talub mõõdukat 

karjatamiskoormust. 

Harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea) on kaitsealal tavaline ja arvukas kasvades nii kuivadel 

loopealsetel (Pakamäel), hõredates loometsades kui soostuvatel niitudel. Oluliseks kahjustajaks on 

metssiga. Piirata metssigade arvukust. 
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Suur käopõll (Listera ovata) on kaitsealal tavaline tihedamates kadastikes ja varjulisemates 

loometsades, kuid esineb paiguti arvukalt ka endistel põldudel. Seoses loopealsete taastamisega 

arvukus väheneb. Kaitsemeetmeid ei vaja. 

Kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) esineb hajusalt soometsades ja puiskarjamaadel. Arvukuse 

säilimiseks tuleb niitude taastamisel jätta grupiti kasvama kadakaid või säilitada hõre puurinne. 

Karjatada mõõdukalt. Kahaneva arvukusega liik. 

Kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) on paiguti suhteliselt arvukas madalsoodel ja 

soostuvatel niitudel. Soosivateks teguriteks on veerežiimi taastamine ja metssigade arvukuse 

piiramine. 

 

Maavarad 
Kurese MKA lõunaosas paikneb maavarade registris arvele võetud Mihkli dolomiidimaardla, mida 

kirjeldatakse Alamsiluri ladestiku Jaagarahu lademena. Maavara kasutusala kood 0902 – 

viimistlusdolomiit, maardla üldpindala 17,35 ha. Dolomiidimaardla asub Pangamäel, kus esineb 

hajusalt vanu paemurde. Kasuliku kihi paksuseks 5 m ja keskmine kattekiht 0,65 m. Maavara on 

kergesti ligipääsetav ja atraktiivne. Kaitseala kaitsekord ei võimalda maavarade kaevandamist, sest 

kaevandamine hävitaks Salumäe idanõlva loopealsed. Mihkli dolomiidimaardla tuleb maavarade 

registris kuulutada passiivseks. Vanad metsastunud kruusavõtukohad on mitmes kohas Vastaba tee 

ääres, mis pole ametlike karjääridena arvel. 

Kaitsealal oli enne 1945. aastat kaks riigimaa üksust, kus kaevandati maavara. Kaitseala kirdeosas 

savikarjäär ja Pakamäe läänenõlval paekarjäär. Viimane on üks vähestest kaitseala piirkondadest, kus 

kasvab kõrge looduskaitselise väärtusega hõre loomännik. 

 

Ajalugu ja kultuuripärand 
Praegu on Kurese väljasurnud küla. Elektrit pole siin kunagi olnudki ja talukohti aimab vaid kiviaedade 

järgi, mida on kokku umbes 30 kilomeetrit (https://novaator.err.ee/631965/iidse-kurese-kula-

maapoues-peitub-3000-aasta-jagu-eesti-ajalugu). Kurese viimane elanik Mari Põder suri 1973. aastal 

ja on maetud Mihkli surnuaiale. Tsaariaegsel kaardil on Kuresele märgitud kuus tuuleveskit ja 23 

talukohta. Kaardilt leiab põldude ja talude nimed, hiiekohad, põlispuud, vanad kalmed ja küla lähedal 

asuva Soontagana maalinna (https://novaator.err.ee/631965/iidse-kurese-kula-maapoues-peitub-

3000-aasta-jagu-eesti-ajalugu). Endise Eesti vabariigi ajal, 1938. aastal kirjutas keegi ajakirjanik, et 

Kurese on Eestimaa Siber. Ometi elas tollal Kuresel üle saja inimese, seal oli kaks talupoodi ja 

koolituba. Ümbruskonna elanikud kutsusid Kurese elanikke käklasteks ehk källideks. Kureselt tulijale 

oli veel selline ütlemine: “Tere, isakäkk, tere, emakäkk, tere, väiksed käkid toobi sees.” Vene riigi ajal 

hääbus elu kiiresti, küüditamisest ei pääsenud ükski pere, kuna varjati legendaarset metsavenda 

Hirmus Antsu.  

Kurese asustus ulatub vähemalt pronksiaega - leidudega on tõestatud, et inimesed elasid seal 4000- 

3500 aastat tagasi, kuid võimalik, et inimasustus on veelgi vanem, ulatudes kiviaega.  Selles külas on 

leitud Pärnumaa teadaolevalt kõige vanem kivikalme. Kunagi asus Kurese kahe mere vahel, siin 
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loksusid nii Litoriinamere kui Antsülusjärve lained. (http://epl.delfi.ee/news/melu/jumalast-huljatud-

paik?id=51091424)  

Teadlaste andmetel tekkis Kurese lähedal asuv rifikeha siluriajastu keskel umbes 425 miljonit aastat 

tagasi. Geoloogi Rein Einasto sõnul algab rifivöönd Põhja-Saaremaalt, Pärnumaale ja sealt pöördus 

see lõunasse ning ulatus kuni Leeduni. Keset ümbritsevaid soid ja rabasid asuva reljeefijäänuki head 

kaitseomadused tabasid ära juba muinaseestlased, kes rajasid siia Soontagana maalinna. Kui 4000 

aasta eest olid siin juba elujäljed olemas, siis oli see ilmselt veel saar. 

https://novaator.err.ee/631965/iidse-kurese-kula-maapoues-peitub-3000-aasta-jagu-eesti-ajalugu  

Muinasaja lõpul oli Kurese Lääne-Eesti ühe esinduslikuma muinaslinnuse Soontagana lähim 

muinasküla. (https://parnu.postimees.ee/55462/kurese-kula-pou-paljastas-muistseid-saladusi)  

Paepealsed viljakad mullad olid kunagi ühed esimesed, kus inimesed maad harima hakkasid. Õnneks 

jäi see eraldatud paik nõukogudeaegsest maaparandusest puutumata ja tänu sellele on veel palju 

avastamist. Arheoloog Mati Mandel kinnitab, et pronksiajast on Kurese Pakamäel kindlasti elatud, 

kuna siitkandist on avastatud pronksiaegne kindlustatud asula ja varasest rauaajast pärinev ringvall. 

Piirkonnas asub mitmeid 3000 kuni 2000 aasta vanuseid kalmeid, mis on kõik praeguseni uurimata. 

Mandeli sõnul oleks siin kuni 13. sajandi alguseni veel palju uurida, sest me ei tea, millal tekkis Kurese 

külla praeguseni säilinud asustus ehk kas Pakamäel ja Kuresel oli kaks eraldi küla või tekkis Kurese 

hiljem. Võib arvata, et Kurese küla oli omal ajal nii geograafiliselt kui strateegiliselt olulise koha peal. 

Siit läksid üle taliteed Avaste soo suurele Tallinna kaubateele ja seetõttu ongi siin palju 

leide.  https://novaator.err.ee/631965/iidse-kurese-kula-maapoues-peitub-3000-aasta-jagu-eesti-

ajalugu  

Kurese küla põhistruktuur on muinasajast tänapäevani säilinud. Alles on ka 19. sajandi keskel 

moodustatud kinnistute piirid ja maakasutusmustrid. Mihkli kirikumõisa maamõõdutoimingud 

kruntide moodustamiseks tehti 1856. aastal, need piirid on tänaseni alles ja valdavalt kiviaedadega 

markeeritud. 

Kurese arhitektuuri ja pärandmaastike kaitse korraldamiseks tellitud Elo Lutseppa ekspertarvamuse 

järgi oleks Kuresel „peale kaitse vaja korraldada erinevaid objekte ja kogu küla ajalugu tutvustav 

ekspositsioon matkarajaks planeeritaval maa-alal. Koos loodusobjektidega (nt põlispuud) oleks 

tegemist väga ülevaatliku mudeliga Eestimaa ajaloost.” 

Kurese sumbkülamaastik on tervikuna pärandkultuuriobjekt, kus meie vanima külatüübi struktuur ja 

olulised elemendid on säilinud tänaseni. Vahepeal kasutuse lakkamise tõttu metsastunud või 

metsastatud karjamaad ja heinamaad on nüüdseks suures osas taastatud ja karjamaadena taas 

kasutusse võetud.  

Kurese küla hoonestus on praktiliselt hävinud, säilinud on kõigi kapitaalsemate hoonete alused ning 

hoonete kivivaremed. Suhteliselt heas seisundis on kaevud, keldrid, põlised teed, kalmed, 

linnusevallid, põlispõllud, pühapaigad ja kiviaiad.  

Joonisel 6. on toodud olulisemad Kurese pärandkultuuriobjektid. 
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Joonis 6. Kurese olulisemad pärandkultuuriobjektid 

Kureselt on viimase kümne aasta jooksul leitud arvukalt arheoloogiamälestisi. Urmas Vahuri 

eestvedamisel on Kureselt leitud kolm põlispõldude jäänustega paika, tarandkalme, kivikalmed, 

ringvall-linnus, väikeselohuline kultusekivi, pronksiaegne või varasemal rauaajal rajatud kindlustatud 

asulakoht, muinasküla kultuurkiht Kurese külakaevu ümbruses, pronksiajastu asulakoht ja arvatav X 

saj. põletuskalmete piirkond. Septembris 2008 teostas Ajaloomuuseumi arheoloog Ph.D Mati Mandel 

esimesed proovikaevamised Pakamäel, kust praeguseks on leitud nii mõndagi põnevat, nagu näiteks 

kaks matusekompleksi, hoburaudsõlgi ja muid ehteid, potikilde ning luukilde 

(http://epl.delfi.ee/news/eesti/fotod-parnumaal-3000-aasta-vanust-kadunud-kula-

otsimas?id=78988086). 
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Mati Mandel hindab Kurese arheoloogilist maastikku kõrgelt ja märgib oma ekspertarvamuses 

muuhulgas, et: “Kurese arheoloogiamälestised on välja kujunenud pikaajalise asustuse käigus, 

moodustades orgaaniliselt kokkukuuluva terviku. Seega tuleks kaitsta mitte ainult objekte, vaid ka 

kogu neid ümbritsevat maastikku, vältimaks kaasaegsete ehitiste, kaevanduste, teede ja muude 

kommunikatsioonide rajamist antud piirkonda. Kaitset vajab ka küla 19. sajandil – 20. sajandi 

esimesel poolel kujunenud ajalooliselt säilinud ilme: kiviaedadega piiratud põldude ja karjamaade 

süsteem, hoonete jäänused, vundamendistik, keldrid, omaaegsed paemurrud, lubjapõletusahju 

jäänused, legendidega seotud kohad (vanapagana kivi), ajalooliselt kujunenud tänava- ja teedevõrk 

jms. Piiratud turismi korral võiks küla koos oma muististe ja Soontagana linnusega ning 

pärandkultuuri objektidega olla esinduslikuks uurimis- ja õppeobjektiks nii Eesti vanima kui ka uuema 

ajaloo tundmaõppimisel.” 

Kurese kiviaiamustrite kohta on 2007. a. ekspertarvamuse koostanud kiviaedade asjatundja Ph.D 

Maie Remmel, kes muuhulgas on ära märkinud järgmist: Eesti 1970-1980 a. aerofotoplaanide 

andmepanga uuringute ja paikse vaatluse põhjal otsustades asub Kuresel Eesti ajaloolises 

kultuuriruumis unikaalse ja suhteliselt väga hästi säilinud planeeringutesüsteemiga ajalooline küla-

ase. Seejuures on säilinud üle 30 km kogupikkuses muistses kuivmüüritehnoloogias (sideainet 

kasutamata) laotud aedu (põhiliselt kohalike kivikarjääride dolomiidist, mis lisab neile ka kivitööstuse 

ajaloo alase tähenduse). Kuna eesti rahvuslikesse muinasmaastikesse kuuluvad nii muinasteadusele 

orienteeritud megaliitobjektid kui euroopaliku loodusfilosoofia aluste arenguga seotud väikestes 

aedades taluhiied, siis on otstarbekas põhjalikumalt kontrollida Kurese kivistruktuuride esimese 

ekspertiisi hinnangulist arvamust selle kohta, et neid objekte leidub ka Kuresel. Samuti väärivad 

kultuuriloolist tähelepanu Kurese suured külaallikad. 

Kurese pärandkultuuriobjektide kogum on nii esinduslik, et RMK korraldatud pärandkultuuri 

inventeerijate koolituste praktiline osa on aastaid toimunud Kurese külas.  

Juulis 2017 toimus Kuresel arheoloogialaager 8-11-aastastele lastele „Mina ka arheoloogiks!“, kus 

lastel oli võimalus koos tõeliste arheoloogidega osaleda arheoloogilistel väljakaevamistel. Laagri 

raames külastati Soontagana maalinna ja Kurese maastikukaitseala, toimusid maastikumängud, 

meisterdamised ja erinevad tegevused ajaloomuuseumi pedagoogide juhtimisel. Ööbimine toimus 

Koonga koolis, toitlustus koolimajas ja väljakaevamiste laagripaigas. 

http://www.ajaloomuuseum.ee/lastele/lastelaagrid/eesti-ajaloomuuseumi-lastelaager-mina-ka-

arheoloogiks  

Urmas Vahur peab riigiga läbirääkimisi, et  Kuresele moodustataks muinsuskaitseala. 

https://novaator.err.ee/631965/iidse-kurese-kula-maapoues-peitub-3000-aasta-jagu-eesti-ajalugu 

 

 

Kaitsealused kultuurimälestised 

Kivikalme 

Mälestise registrinumber: 11761, registreeritud 06.01.1998  

Asukoha kirjeldus registris: end. Uuerõika (Uierõika) talu asemest vahetult kirde pool, suurelt osalt 

külatänava all. Kaitsetahvliga tähistatud. Hoone all olev osa hooldamata. 
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Kultusekivi 

Mälestise registrinumber: 11762, registreeritud 06.01.1998  

I-II at. Ümbrus korrastatud ja hooldatud. Asukoha kirjeldus registris: end. Uuerõika (Uierõika) talu 

asemest 100-120 m põhja pool, idalääne suunalise kiviaia põhjapoolsel küljel. Kultusekivi pikkuse 

edela-kirde suunas 2,4 m, laius idalääne suunas 2,1 m, kõrgus 0,2-07 m. Kivil on kolm selgesti 

eristatavat lohku läbimõõduga 5-6 cm, pealispinnal on murdekohad. Kaitsetahvliga tähistatud. 

Muistsed põllud 

Mälestise registrinumber: 11764, registreeritud 06.01.1998 Asukoha kirjeldus registris: end. Uuerõika 

(Uierõika) talu asemest 500 m loodes, kadakaid täiskasvanud loopealsel. Kaitsevööndita. 

Kaitsetahvliga tähistatud. Kasutusel karjamaana, korralikult hooldatud ja kadastikust välja raiutud. 

Kultuurimälestiste registris asukoht vale, piirid pole maaomanikul teada ega registris määratud. 

Pärimus 

Rahvapärimust on süstemaatiliselt kogutud suhteliselt lühikest aega ja enamasti on pööratud 

tähelepanu varasemale ajale. 20. saj. pärimusele pole erilist tähelepanu pööratud. Kurese rahva, 

looduse ja olude kohta pole palju ülestähendusi. Kurese pärimuskultuuri kogumiseks tuleb algatada 

eraldi projekt. 

Allikad 

Itta voolavad (avanevad) allikad on rahvapärimuses ravitoimega. Kuresel voolavad praktiliselt kõik 

allikad idakaarde tänu maastiku ida-lääne suunalisele kaldele. Pärimuse kohaselt on Kurese nn Alasi 

aias olev allikas ravitoimega. 

Hiiekohad 

Kurese Hiie talu (“sauna”) ümbruses põldude kohal olnud püha hiis, mis pärimuse kogumise ajaks oli 

põlluks küntud. Siin olnud vanasti ohverdamise ja palvetamise koht (Mihkli kihelkonna 

muinasteaduslik kirjeldus, käsikiri, Jakob Koit). 

Iiepõlde nimeline talukoht moodustati 1856. aastal Mihkli kirikumõisa maadel. Samuti on Salumäel 

kunagi hiis olnud. 

Kohanimed 

Kohanimed võivad kanda olulist teavet minevikusündmuste, uskumuste, maakasutustraditsiooni ja 

pärimuse kohta. Huvitavamad kohanimed ja tänaseks unustusehõlma kadunud kohanimedega 

piirkonnad on kantud pärandkultuuri kaardikihile. Kohanimede kohta tuleb koguda ja üles tähendada 

teavet pidevalt. Seda materjali saab kasutada teabematerjalide koostamisel ja 

pärandkultuuriobjektide otsimisel. Näiteks kohanimi Ristivälja võib viidata ristiusu aegsele 

külakalmistule või pühamule ja Iiepõlde viitab selgelt kunagisele hiiekohale, mida kinnitab ka 

Kirjandusmuuseumi fondidest leitud üleskirjutus. 
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Ökosüsteemiteenused 
Enamik Kurese talu maadest on pikaajalise ekstensiivse põllumajanduse tulemusel kujunenud 

poollooduslikud kooslused.  Poollooduslike koosluste taimestik on võtmetähtsusega ümbruskonna 

põllumajanduse jaoks oluliste ökosüsteemiteenuste, nagu näiteks tolmeldamine, veekogude 

keemiline seisund või looduse isepuhastusvõime, tagamisel. Ökosüsteemiteenused ei esine enamasti 

eraldiseisvana, vaid samaaegselt ajas ja ruumis esinevad ökosüsteemiteenused moodustavad 

omavahel seotud rühmi (ingl. bundles). Ühe rühma ökosüsteemiteenused mõjutavad üksteist 

positiivselt, luues sünergiaid. Sünergiatest räägime juhul, kui ühe ökosüsteemiteenuse kasutamine 

suurendab teisest ökosüsteemiteenusest või teenuste rühmast saadavat kasu. Sellised vastastikused 

mõjud on olulised ka majandamisstrateegiate koostamisel. Näiteks poolloodusliku rohumaa 

mitmeaastaste taimede liigirikkuse säilitamine toetab väärtusliku elupaiga säilimist, aga samal ajal 

meelitab ligi ka hulgaliselt tolmeldajaid: mesilasi, liblikaid ja kimalasi. Tolmeldajate populatsiooni 

toetamisega parandame ka ümbruskonna kultuurtaimede tolmeldamist, mis näitab, et sünergiad 

võivad avalduda ka erinevates kohtades.    

Joonis 7 näitab, et enamus Kurese talu maadest kuulub nn elupaigateenuste rühma, mille 

moodustavad neli ökosüsteemiteenust: ravimtaimed, elupaikade säilitamine, globaalne 

kliimaregulatsioon ning tolmeldamine ja seemnete levitamine. Ühe teenuse suurenemine selles 

rühmas tähendab tavaliselt ka teiste paranemist. Näiteks, mida liigirikkam rohumaa, seda rohkem 

leidub seal tavaliselt ka ravimtaimeliike. Elurikkust suurendavad rohumaade majandamispraktikad, 

nagu näiteks kündmise vähendamine või vältimine, tõstavad mulla süsiniku sidumise võimet, mis on 

väga oluline kliima reguleerimisel.  

 

Joonis 7. Nn elupaigateenuste rühma kuuluvad Kurese talu maad (rohelisega)  

Kurese talu maade kõige lõunapoolsem osa kuulub nn mullateenuste rühma (joonis 8). Selle rühma 

moodustavad kolm mullaga seotud ökosüsteemiteenust: bioloogiline tervendamine ehk looduse 

isepuhastusvõime, filtreerimis- ja akumuleerimisvõime ning veekogude keemiline seisund.  Ka selles 

rühmas tähendab ühe teenuse paranemine tavaliselt ka teiste suurenemist.  
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Joonis 8. Nn mullateenuste rühma kuuluvad Kurese talu maad (pruuniga) 

Joonisel 9 on toodud erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumise potentsiaal Kurese talu maadel. 

Joonistelt on näha, et eriti kõrge on elupaikade, tolmeldamise ja ravimtaimede, samuti reguleerivate 

teenuste potentsiaal, kuid põllumajandusliku saagi potentsiaal on väga madal. Täpsemat teavet 

Kurese rohumaade ökosüsteemiteenuste kohta saab LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud Viva 

Grass töövahendi (https://vivagrass.eu/ee/integrated-planning-tool/) Viewer moodulist 

(https://vivagrass.eu/ee/integrated-planning-tool/vivagrass-viewer/). 

Kurese talu maadel esinev ökosüsteemiteenuste kombinatsioon nõuab spetsiifilisi 

majandamispraktikaid. Soovitav on kasutada madala koormusega roteeruvat karjatamist.   Erosiooni 

vältimiseks on oluline rakendada meetmeid pinnase/mulla kaitseks. Kindlasti tuleb silmas pidada, et 

ühe elupaigateenuse vähenemine võib vähendada ka teisi elupaigateenuste rühma kuuluvaid 

teenuseid. 

Kurese rohumaad on madala saagipotentsiaaliga ning seega loomakasvatuslikust aspektist 

väheväärtuslikud, kuid samas on ala väärtuslik elurikkuse poolest. Samuti on ala on kõrge turismi- ja 

uurimispotentsiaaliga, millest tulevikus võib olulist lisatulu saada. 
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Joonis 9. Erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumise potentsiaal Kurese talu maadel.  
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Sotsiaalmajanduslik olukord 

Olemasolev kapital ja majandamine 
Egon Mirme on veisekasvatusega tegelenud 2012. aastal asutatud OÜ Saare Rantso kaudu. 2016. 

aastal asutas ta Kurese poollooduslike koosluste hooldamiseks MTÜ Kurese. Kurese talu maade 

kogupindala on 224 ha, millest 180 ha on poollooduslikke kooslusi. OÜ Saare Rantso omanduses on 

sellest 203 ha, sh 150 ha poollooduslikke kooslusi.   

Kuni 2016. aastani kasutas Kurese eelmine peremees Urmas Vahur poollooduslike koosluste 

hooldamiseks rendiloomi – peamiselt kahest ettevõttest karjatamisperioodiks laenatud mullikaid (ca 

200 mullikat). Selline majandamine on aga riskantne, kuna rendiloomad ei pruugi alati saadaval olla. 

Seetõttu soovitati juba Demofarm projektis koostatud Kurese majandamiskavas üleminekut 

püsikarjale, mida Egon Mirme ongi asunud teostama. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse (ELi 

Ühtekuuluvusfondist) abiga soetas ta 2018. a 60 lihaveist. 2019. a seisuga sööb Kurese 

poollooduslikel kooslustel ca 90 lihaveist ja rendiloomi enam ei kasutata. Egon Mirme plaan on 

kasvatada karja 2020. aastaks 140-150 loomani, kes hooldaksid ca 160 ha poollooduslikke kooslusi. 

Lisaks loomadele osteti KIK projekti abiga niitmistehnikat, kogumisaiad, veemahutid ning ehitati 

karjaaiad. LIFE Viva Grass projektis rajati Kuresele 2015. aasta suvel puurkaev, et parandada 

kariloomade jootmistingimusi. Loomapidamishooned Kuresel hetkel puuduvad (talvel on loomad OÜ 

Saare Rantsole kuuluvas laudas Hõbeda külas). Plaanis on 2019. a lõpus taotleda PRIAst toetust, et 

soetada külmlaut/varjualune koos sõnnikuhoidlaga.  

Egon Mirme (Kurese MTÜ, Saare Rantso OÜ) Kuresega seotud sissetulekud tulevad peamiselt 

erinevatest toetustest, sh poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise toetused, ühtne 

pindalatoetus ja rohestamine, mahetoetus, kiviaia taastamise toetus, Natura 2000 metsatoetus, aga 

ka loomade ja liha müügist.  

Turismiarendusega Egon Mirme seni tegelenud ei ole, kuid ala on külastajatele avatud ja aeg-ajalt 

korraldatakse Kuresele ka väljasõite (nt Looduse Omnibuss, LIFE Viva Grass projekt), kus giidiks on 

olnud Urmas Vahur. Avatus külastajatele põhjustab vahel ka probleeme, kui inimesed karjaaiad lahti 

jätavad ja loomad välja pääsevad. Lisaks puudub Kuresel elementaarne turismitaristu, nagu nt 

tualetid, prügikastid, liikumisrajad ja viidad.  

Olemasolevad rajatised: 

 Soontagana maalinna (Avaste lka)- Kurese küla- Mihkli Salumäe matkarada 

Loodusväärtustega tutvumiseks on välja kujunenud 4 km pikkune matkarada ning rada, mis 

ühendab Soontagana maalinna ning Kurese sumbküla – 4,8 km pikkune osaliselt laudteega 

(3-4h). Praegu on see lagunenud ja seega praktiliselt läbimatu. Soontaganas olemas parkla, 

käimlad, prügikastid, telkimisala (mahutab u 500 inimest) katusealused, vaatetorn, 2 

laudteega matkarada (2,6 km – 1-1,5h), teabetahvlid, puhke- ja lõkkekohad, külakiik, 

metsaonn, Maalja torn. 

 Kurese stendid – küla keskel on olemas matkaraja infostend ja Pakamäel temaatiline – metsa 

pärandkultuuri - stend. 

 Salumäe stendid – Salumäel loopealsete infostend ja Kurese küla- Mihkli Salumäe matkaraja 

Vastupää infostend. 
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 Erinevate projektide käigus (DemoFarm, LIFE Viva Grass, LIFE to Alvars) püstitatud Kurese 

loodus- ja kultuuriväärtusi tutvustavad infotahvlid Kibura-Kurese tee ääres maastikukaitseala 

piiril. 

Urmas Vahur tegi kunagi ka Kureset tutvustava veebilehe (https://kurese.wordpress.com/), kuid see 

on aegunud ja seda enam ei uuendata. Looduskaitse Seltsi rahvusmaastike lehel on ka Muinasmaa: 

Mihkli-Kurese-Soontagana-Avaste rahvusmaastiku kirjeldus. Infot Kurese  ja sinna korraldatavate 

matkade kohta leiab ka https://www.puhkaeestis.ee/et/kurese-muinaskula, 

https://www.puhkaeestis.ee/et/jalgsimatk-avastab-parandkultuuri-kurese-muinasmaastikel, 

http://ajamatkad.ee/matkad/kurese/, https://loodusmatk.wordpress.com/salaparane-kurese/. 

 

Piirkonna sotsiaal-majanduslik olukord, sh turism, teenusepakkujad 
Kurese sumbküla paikneb Pärnu maakonnas Lääneranna valla territooriumil. Tegemist on maakonna 

ääremaaga, mille lähikonnas ei paikne suuremaid teid ega asulaid, seetõttu on inimeste liikumine 

piirkonnas vägagi tagasihoidlik ning juhuslik. Lähim linn on Lihula, kuhu on ca 30 km, seal asub ka 

lähim tankla. Suuremasse linna Pärnusse on u 53 km ning paljud sõidavad ka Pärnu-Jaagupisse, ca 28 

km kaugusele. Lähim asula on Koonga, kuhu on 6 km. 

Endine Koonga vald kuulus Romantilise Rannatee (http://www.rannatee.ee/) valdade hulka. 

Romantilise Rannatee huviobjektidena on Koonga vallast esile toodud Soonatagana maalinn, 13. 

saandil ehitatud Mihkli kirik, üks Eesti ja kogu Euroopa suurimaid puisniite - Nedrema puisniit,  ligi 

300-aastane Mihkli tammik ja Pärdimägi, mis on Lääne-Eesti tasandiku kõrgeim koht, ning taas 

“üleslaotud” rohkete kiviaedadega Pikavere küla. Ettevõtmistest on nimetatud Oidremaa mõisa 

korraldatavat jalgrattamatka, mis on parim võimalus tutvuda lähemalt Koonga valla kultuuri- ja 

ajalooväärtustega, ning pikkade traditsioonidega Mihkli laata, mis taaselustati 1989. aastal. 

Romantilise Rannatee kodulehel on Koonga valla majanduselu kohta öeldud järgmist: 

Valla majanduselu parimad päevad jäävad paraku kolhoosiaegadesse, mis ei tähenda muidugi, et 

kohalik rahvas oleks nina norgu lasknud. Tegeletakse palkmajade valmistamisega, maakonnas ja 

linnas on hästi tuntud Koonga Puidu kvaliteetsed tooted, traditsiooniline põllumajanduski ei ole 

kuhugi kadunud. Suured lootused on kohalikul maavaral - turbal, samuti on siinkandis kvaliteetne 

dolomiit. 

DemoFarm projektis koostatud majandamiskava toob Kurese lähimate huviväärsustena välja: 

Looduskaitseobjektid/kaitsealad:  

Kurese talust kirdes paiknevad Avaste looduskaitseala sh. muinsuskaitseobjekt Soontagana maalinn, 

Kesu raba, lõunas Mihkli looduskaitseala (Mihkli tammik), Keblaste hiieallikas, pisut kaugemal Kalli-

Nedremaa puisniit ja Pärdi mägi, kagus Naissoo tammik, Ura maastikukaitseala, Koonga tammik, 

läänes asuvad Karinõmme looduskaitseala, Panga mägi, kaugemal Tuhu maastikukaitseala ning 

loodes Lihula maastikukaitseala. 

Vaatamisväärsused:  

Oidrema – Pärnu-Jaagupi teel paikneb Oidrema mõis (ööbimisvõimalus), Mihkli kirik ja 

pastoraadikompleks, ööbimiskoht, Kõima mõisahoone. Koonga-Kirbla teel: Koonga mõisahoone, 

Vanamõisa sild ja mõis, Keblaste mõisa valitsejamaja ja ait, Keblaste veski (maakonna suurim). 
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Tulevikueesmärgid ja soovitused 
Nagu eelnevast järeldub, on Kurese peamisteks väärtusteks loodus- ja kultuuripärand, mis on aluseks 

ka talu majandamise tulevikueesmärkide määratlemisel. Lisaks tuleb talu majandamise kavandamisel 

arvesse võtta loodus- ja muinsuskaitselisi eesmärke ning piiranguid, mis ühest küljest piiravad 

tegevusi, aga teisalt annavad lisavõimalusi. Näiteks võimaldavad tööstuspiirkondadest eemal asuvad 

liigirikkad poollooduslikud kooslused toota mahe-rohumaaveiseliha, millel on oluline lisandväärtus 

võrreldes tavaveiselihaga. Samuti on loodus- ja muinsuskaitseväärtuste taastamiseks ja säilitamiseks 

võimalik saada toetusi/rahastust erinevatest allikatest (nt KIK, PRIA, Keskkonnaamet). Kurese talu 

põhitegevuseks peaks ka tulevikus jääma maastikuhooldus (poollooduslike koosluste taastamine ja 

hooldamine peamiselt karjatamise abil) ja lihaveisekasvatus, kuid lisaks võiks edasi arendada turismi, 

koolituse ja uuringutega seotud tegevusi.  

Kurese MKA kaitse-eeskiri on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/13294541?leiaKehtiv. Kurese 

MKA kaitsekorralduskava 2010-2019 (koos lisadega) on kättesaadav 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/16284087/kurese-maastikukaitseala-

kaitsekorralduskava-keskkonnaamet/25, kuid praegu peaks see juba olema uuendamisel. 

 

Poollooduslike koosluste majandamine ja lihaveisekasvatus 
Egon Mirmele kuuluvad maad jäävad põhiliselt Kurese MKA Kurese piiranguvööndisse, mille kaitse-

eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Siin on vajalik poollooduslike 

koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks rohu niitmine, loomade karjatamine 

ja puu- ning põõsarinde kujundamine ja harvendamine. Vajalikud tegevused on ka vaadete avamine 

Avaste soole ja Antsülusjärve ning Litoriinamere murrutuskallaste terrassidele, samuti kraavide ja 

väljavoolude sulgemine madalsoodes. 

Kurese talu rohumaadel esinev ökosüsteemiteenuste kombinatsioon nõuab spetsiifilisi 

majandamispraktikaid. Soovitav on kasutada madala koormusega roteeruvat karjatamist. DemoFarm 

projekti hinnangul võiks Kurese maad ära toita ca 100 looma koos järelkasvuga. Samuti soovitatakse 

DemoFarm majandamiskavas väiksema hobusekarja soetamist, mis oleks kasulik looduskaitselisest ja 

mitmekesisuse aspektist niidualade paremaks majandamiseks. Erosiooni vältimiseks on oluline 

rakendada meetmeid pinnase/mulla kaitseks.  

Poollooduslike koosluste tegevus- ja hoolduskavad leiab Keskkonnaameti kodulehelt 

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/maahooldus/tegevus-ja-hoolduskavad. 

Tabelis 2 on toodud lühikokkuvõte Kuresel esinevate poollooduslike elupaigatüüpide 

hooldussoovitustest. 

Tabel 2. Lühikokkuvõte Kuresel esinevate poollooduslike elupaigatüüpide hooldussoovitustest 

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/maahooldus/tegevus-ja-hoolduskavad 

toodud hoolduskavade põhjal 

Elupaik Soovitatav 

karjatuskoormus 

Üldised soovitused taastamiseks ja hooldamiseks 

Alvar (6280*) 0,2-0,5 lü/ha Võimalusel vahetada karjatamisel kariloomi (lambad, 

veised, hobused, kitsed) ja varieerida ka 
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(1 lü/ha 

tüsedama 

mullakihiga 

alvaritel) 

karjatamiskoormust iga paari aasta tagant. See 

võimaldab levida erinevate vajadustega liikidel. Vältida 

tuleks niidukamarat kahjustavaid tegevusi 

(mootorsõidukitega sõitmine, isetegevuslikud 

lõkkeplatsid, kündmine, freesimine, metsastamine). 

Taastada tuleks esmajärjekorras alvarid, kus kadakate 

katvus on alla 75–80% ja niidukamar on hästi säilinud. 

Taastamistöid võib teha hilissuvest varakevadeni, et 

vältida pesitsusperioodi.  Väga õhukese mullakihiga 

kuivadel aladel tuleks taastamistöid teha niiskematel 

perioodidel (sügisel või talvel). Karjatamisega tuleks 

alustada kohe pärast taastamist.  

Festuco-
Brometalia-
kooslustega 
poollooduslikud 
kuivad rohumaad 
ja põõsastikud 
karbonaatsel mullal 
(kuivad niidud 

lubjarikkal mullal). 

Olulised käpaliste 

kasvukohad 

(6210*) 

0,2 – 1,2 lü/ha Niitmine peaks enamuse taimeliikide puhul sobima 
juulist alates. Niita tuleks suhteliselt madalalt (ca 5-7cm 
kõrguselt) ja üks kord suve jooksul ning servast serva või 
keskel lahku meetodil. Hein tuleb niidult kokku riisuda ja 
ära viia, vastasel juhul koguneks maapinnale valgust 
varjutav kulukiht, mis hakkab taimede idanemist 
pärssima ja soodustama vaid üksikuid liike. 
Hekseldamine hooldusvõttena peaks kaitsealustel 
aruniitudel keelatud olema. 
Pärisaruniitudel ja paluniitudel karjatamiseks sobivad 
kõik kariloomad. Erinevate kariloomade koos või 
vahelduvkarjatamine on liigilisele koosseisule 
kasulik, kuna erinevatel loomaliikidel on natuke erinevad 
toidueelistused. Oluline on mitte üle karjatada, kuna see 
vähendab nii niidu floora kui fauna liigirikkust. 50-60% 
madalmurusust vegetatsiooniperioodi lõpuks on sobiv 
tulemus. 
Kui otsustatakse ala taastada lageda niiduna, tuleks siiski 
kohati jätta kasvama üksikuid puid-põõsaid. Madala ja 
suhteliselt noore võsa puhul saab võsast lahti ka 
karjatades alal lihaveiseid, kitsi või lambaid. Niiskematel 
pärisaruniitudel võib esineda ka mättaid (nt luht-
kastevars, mätastarn või sinihelmikas). Suuremad 
mättad võivad niitmist takistada, mistõttu peaks need 
vajadusel eemaldama. Võimaluse korral tuleks tagada ka 
erinevate niitude vaheliste liikide 
levikukoridoride taastamine. 

Fennoskandia 
madalike liigirikkad 
arurohumaad 
(liigirikkad 
aruniidud 
lubjavaesel 
mullal) (6270*) 

0,2 – 1,2 lü/ha 

Aas-rebasesaba 
(Alopecurus 

pratensis) ja 
ürtpunanupuga 
(Sanguisorba 

officinalis) 
madalikeniidud 

(6510) 

0,2 – 1,2 lü/ha 

Hariliku kadaka 

Juniperus 

communis 

kooslused 

nõmmedel või 

 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 
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karbonaatse 

mullaga 

rohumaadel 

(kadastikud) (5130) 

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. 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) 

Niiskuslembesed 
serva-kõrgrohustud 
tasandikel ja 

mäestikes alpiinse 

vööndini (servaniid

ud) (6430) 

- Omaette kooslustena servaniidud tavaliselt 

kaitseväärtust ei oma, kuid väärivad säilitamist 

puhveraladena ja mõnikord ka kaitstavate liikide 

elupaikadena. Seetõttu tuleb jälgida, et 

majandustegevustega neid ei kahjustataks. 

Aluselised ja 
nõrgalt happelised 
liigirikkad 
madalsood (7230) 

0,2–1,0 lü/ha  Soostunud niitude hooldamisel kehtivad üldiselt 
pärisaruniitudele sarnased printsiibid. Soostunud niite ja 
madalsoid on soovitav karjatada lihaveistega, kuna nt 
lambad väldivad niiskeid alasid ja seal kasvavaid karedaid 
lõikheinalisi. Madalsoos karjatamise või niitmise 
vajalikkuse peaks määrama ala kaitse-eeskiri. Paksu 
turbalasundiga suurtes soodes see ilmselt hädavajalik ei 
ole (Leibak 2011). Ajalooliselt on paljud soised ja 
allikalised alad siiski karjamaade osad olnud. Karjatamise 
korral võib osutuda vajalikuks teatud piirkonnad (näiteks 
liiga pehmed) karjamaast isoleerida. Juhul, kui soine 
karjamaa on ühine kuivemaga, käib kari märjemas osas 
nagunii harvem ja pole vaja muretseda, et loomad 
kahjustavad liialt kamarat ja kaitstavaid taimi. Niitmiseks 
sobiv algusaeg on üldjuhul alates juuli algusest. 
Madalsoode, õõtsiksoode jmt. niitmine tuleb kõne alla 
vaid käsitsi ja enne niitmist tuleb põhjalikult kaaluda, kas 
üldse on võimalik niidetud hein alalt kokku riisuda ja 
koristada, sest heina maha jätta kindlasti ei või. 
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Puiskarjamaad 

(9070) 

0,3 – 1 lü/ha Puiskarjamaade peamiseks hooldusmeetodiks on 

karjatamine, mis vähese lume korral saab toimuda ka 

talvel. Puiskarjamaade hooldamiseks sobivad 

suurepäraselt meie pärismaised loomatõud (eesti 

hobune, eesti maatõugu veis, maalammas). Rohke 

võsakasvuga puisniitudele sobivad ka 

väiksemakasvulised lihaveisetõud (šoti mägiveis, 

hereford). Veised, eriti raskemad tõud, ei sobi 

niiskematesse või muidu tallamisõrnadesse kooslustesse. 

Kuna erinevad loomaliigid eelistavad eri taimeliike, on 

soovitatav karjatada eri koduloomi puiskarjamaal koos 

või vaheldumisi. See vähendab ka parasiitide koormust 

ühele loomaliigile ja võimaliku nakatumisohtu. Erinevate 

liikide kooskarjatamine annab niidukamarale ühtlasema 

koormuse, võimaldab kasutada sööta ratsionaalsemalt ja 

ka looduse mitmekesisus säilib paremini. 

Soovitav on, et vähemalt pool karjamaast oleks söödud 

madalmuruseks. Kõige enam on karjamaal sööta suve 

alguses, sügise poole sööda hulk väheneb. Koormuse 

vastavust peaks karjatamisperioodi jooksul aeg-ajalt 

puiskarjamaa erinevates osades kontrollima ja vajadusel 

reguleerima loomade lisamise või eemaldamisega. Parim 

viis karjatuskoormuse reguleerimiseks on koplite 

süsteemi kasutamine. 

Kui karjatamiskoormus on liialt madal, loomad on 

söönud väga valikuliselt või karjamaa on veel 

taastumisjärgus ning seal kasvab hulgaliselt loomade 

poolt ärapõlatud taimi (nt. angervaks, luht-kastevars), on 

otstarbekas puiskarjamaa hilissuvel üle niita. Kui 

söömata taimi on vähesel määral ja niide ei moodusta 

maad tihedalt katvat massi, võib need jätta samasse 

kõdunema. 

Muud tingimused: Poolloodusikel kooslustel ei tohi 

karjatatavatele loomadele anda lisasööta ning 

puiskarjamaa ei tohi olla ühine kultuurrohumaaga. Kõik 

lisarajatised (joogikohad, varjealused) peaks paiknema 

karjamaa vähemväärtuslikes kohtades, kuna nende 

ümbruses hävib niidukamar trampimise tõttu. 

Kurese poollooduslikud kooslused ei ole küll eriti produktiivsed, kuid puhtas looduskeskkonnas 

asuvad liigirikkad rohumaad annavad võimaluse kasvatada mahe-rohumaaveiseid, kelle liha on 

tervislikum ja õige turundamise korral on sellel oluline lisandväärtus. Rohkem teavet 

rohumaaveiseliha tervislike omaduste ja ka rohumaaveiste kasvatamise keskkonnasõbralikkuse kohta 

leiab nt http://liivimaalihaveis.ee/. 
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Turismiarendus, koolitustegevus ja uuringud 
Kurese loodus- ja kultuuripärand väärib kindlasti edasist uurimist, eksponeerimist ja tutvustamist. 

Samas vajab turismiarendus investeeringuid (käimlad, lõkke- ja telkimisplats(id), infosildid/viidad, 

prügi kogumise kohad, liikumisteed ja -rajad jms), kuna hetkel vastav taristu Kuresel puudub. Kurese 

on küll külastajatele avatud, kuid ilma giidita on Kurese väärtusi väga keeruline leida ja lisaks võivad 

külastajad tekitada maaomanikule probleeme karjaväravate lahtijätmisega, prügistamisega jms.  

Turismiarendus on üks neid valdkondi, kust on võimalik suhteliselt väikeste investeeringutega hakata 

saama tulu. Eelkõige on vajalikud investeeringuid turistide elementaarsete vajaduste rahuldamiseks 

(käimlad, joogivesi, lõkkeplats, prügikonteinerid, teabeviidad) ja oskustega giid – keda teatud 

juhtudel saab asendada ka audiogiid, tähistatud liikumisradade vaatamisväärsusi tutvustav voldik 

ja/või infotahvlitega varustatud õpperajad. Vajalik on reklaam (sh koduleht), samuti on oluline 

koostöö turiste teenindavate asutustega (nt Pärnus tegutsevad turismifirmad, toitlustajad, 

majutajad), jm. Välja võiks töötada spetsiaalsed turismitooted erinevatele sihtrühmadele (nt loodus-, 

ajaloo- ja kultuuripärandi turism, foto-, pereturism), milles Kurese külastamist võiks kombineerida ka 

teiste lähedalasuvate vaatamisväärsustega (nt Soontagana maalinn, Nedrema puisniit). 

Jätkata tuleks ka uuringute ja koolitustegevustega, kuigi need ilmselt väga palju sisse ei too, pigem 

nõuavad lisarahastuse leidmist. Seniste arheoloogiliste väljakaevamiste tulemuste alusel võib arvata, 

et Kurese maapõu peidab veel nii mõndagi ning uued uuringud toovad tõenäoliselt päevavalgele uusi 

väärtusi ja aitavad täita lünki senistes teadmistes. Kurese pärandkultuuriobjektide kogum on nii 

esinduslik, et RMK korraldatud pärandkultuuri inventeerijate koolituste praktiline osa on aastaid 

toimunud Kurese külas. Kuresel saab korraldada ka laste arheoloogia- ja looduslaagreid (lastele, 

tudengitele), talguid poollooduslike koosluste taastamiseks (nt Eestimaa Looduse Fondi abiga) või 

arheoloogilisteks väljakaevamisteks, looduskoolitused õpetajatele ja huvilistele, poollooduslike 

koosluste hooldamise ja kiviaedade ehitamise koolitusi jms.  

Häid mõtteid edasisteks tegevusteks leiab ka DemoFarm projektis koostatud majandamiskava 

tegevusplaanist, nt: teenuste pakkumine loodusfotograafidele (varjed, kaitsealused liigid, koolitused); 

trepp-ülekäikude rajamine karjaaedadele (et vältida karjaväravate lahtijätmisest tulenevaid 

probleeme); vabaõhuetenduste korraldamine; kadaka jm raadamise ja hooldustööde käigus tekkivate 

raiejäätmete kasutamine suveniiride valmistamiseks; pakktee taastamine projektide toel; alepõllu 

rajamine ja põliste teraviljade kasvatamine põllumajanduse demonstratsiooni eesmärgil; võimalusel 

vanade ehitiste taastamine ajutiseks kasutamiseks (nt lihtsate majutuspaikadena vähenõudlikule 

turistile), küla(stus)keskuse rajamine; pärandkultuuriobjektide kaitse kariloomade eest ja parem 

eksponeerimine külastajatele.   

 


