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Puud linnas puhverdavad kuumalaineid, vähendavad 
saastet ja müra, neelavad sadevett, 
positiivne mõju vaimsele tervisele jne
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Elurikkuse kadu

• Üleilmselt on juba paarkümmend aastat tehtud jõupingutusi panna 
pidurit elurikkuse sh liikide kiirele hävingule

• 39% taimeliikidest maailmas on ohustatud (Nic Lughadha et al., 
2020). Eestis on viimase punase raamatu hindamise kohaselt kolmes 
ohustatud kategoorias (kriitilises seisundis, väljasuremisohus ja 
ohualtid)  204 soontaimeliiki



Linnarohelus kui osa kogu elurikkusest

• Linnaparki kujuneb ökosüsteem liikidest, kelle pargi rajanud
inimene sinna on valinud. Maaülikoolis hiljuti kaitstud doktoritöös
uuris Marta Alós Ortí parke eri Euroopa linnades. Tartu pargid on 
liigirikkad, aga 60% on võõrliigid. Tartus ja teistes põhjapoolsetes
linnades (Poznanis ja Antwerpenis) on ülekaalukalt palju harilikku
vahert ja harilikku tamme.
• Jäänukkooslused linna piirides
• Tühermaad



• Euroopas on vähe linnu, kus kasvavad looduskaitsealused 
taimeliigid
• Tallinnas leidub 37 kaitsealust taimeliiki, enam kui 10 leiukohaga on 

nõmmnelk, aas-karukell, roosa merikann ja laialehine neiuvaip
(Kotkas, 2013).



Laialehine neiuvaip Roosa merikann



Rohkem leidub 
kaitsealuseid liike 
kuivades männikutes, 
rannavallidel, klindil ja 
looaladel. 
Enamikku neist 
leiukohtadest võib 
käsitleda jäänukitena 
kunagistest suurematest 
levialadest, mis linna 
pealetungiga on 
killustunud. 



• Siiski on liike, kes on linnaeluga 
rohkem kohastunud ja levinud ka 
uutele aladele. Nt mitmed 
käpalised nagu balti sõrmkäpp ja 
laialehine neiuvaip võivad ilmuda 
vägagi inimtekkelistesse
kooslustesse.

Aasta orhidee 2022 – balti sõrmkäpp, foto Jaak Neljandik



• Eestisse tahtlikult ja pidevalt sissetoodud võõrliigid on palju
suurema tõenäosusega muutunud invasiivseteks (Ööpik jt., 2008). 
Siit mõte, et laialdaselt linna haljasaladel ohustatud looduslike
taimeliikide kasvatamine võimaldab ka looduses nende
populatsioone suurendada ning sidusust parandada. 
• ex-situ kaitse perspektiivide arutelul Eestis tõdeti, et haljastuses

ohustatud taimeliikide kasutamine aitaks kaasa nende looduslike
asurkondade tugevnemisele, eriti neil, kelle arvukus on kahanenud
elupaikade killustumise tõttu. 
• Kuna taimede puhul on kasvatamisel oluline ka sobiv muld, siis oleks

otstarbekas neid kasvatada mitte üksikult, vaid rajada poollooduslike
koosluste analooge ex-situ liikide kasvatamiseks. 



Kuna Euroopa linnad on sajandeid maju tihedalt täispakitud, siis
katused on looduslike niitude rajamiseks osutunud väga sobilikeks
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relationship more than any other documented plant 
family. Fine filaments (hyphae) of fungi—each orchid 
species requires a specific mycorrhiza fungus—break 
through the swollen seed coat of the embryo and feed 
the endosperm seedling vital substances such as  
carbohydrates, proteins, amino acids, vitamins, and 
hormones that are necessary for germination. 

Mycorrhizae, and other micro- and macro-organisms 
in the soil, called edaphon, are the determining factor 
for successfully establishing orchids on a roof. We have 
found that native soils with clay and silt compounds 
are essential for the edaphon to survive. Most of today’s 
green roof industry soils are composed of sterile baked 
shale or volcanic material, often sourced from foreign 
regions. The result is a barren mix devoid of these  
essential organisms. Here in Switzerland, a growing 
and promoted practice is building green roofs using 
native soils and soil lifted from the building site  
expressly to support soil life. 

Ideally, a physiological balance is created between 
orchid and mycorrhizae once the young seedling begins 
to sprout green leaves and photosynthesize. However, 
the increased and cumulative deposition of nitrogen 
in soil is the biggest antagonist for mycorrhizae  
systems. Fungi zealously multiply when nitrogen levels 
are high, parasitizing and destroying the partner orchid 
by completely digesting the seedling tissue. Our studies 
show that removing biomass is important to preserving 
orchid populations on Swiss green roofs, with numbers 
decreasing if nitrogen-rich plant matter is allowed to 
accumulate for even one year.

Green roofs provide a valuable contribution to the 
conservation of Switzerland’s native orchids because 
they are not heavily tra!cked by humans and their 
soils can be managed. These factors, together with 
natural orchid seeding traits, present ideal conditions 
for establishing colonies of these endangered species 
on green roofs placed throughout the region. 

Spotted Marsh Orchids (Dactylorhiza fuchsii) have spontaneously established on this hospital roof in St. Gallen, Switzerland.  Photo: Rafael Schneider



Arvestatav hulk ohustatud taimeliike on juba kasvatamisel

botaanikaaedades, kuid seal on veel väga suur kasutamata potentsiaal, 

eriti geneetilise mitmekesisuse esinduslikkuse osas ja seotuses

taastamisprogrammidega.



Kriitilises seisundis taimeliike Eestis 35

Mägi-lipphernes
kollane käoking

mägi-kadakkaer

liiv-hundihammas
laanekannike



Põhja-raunjalg

Põhja-raunjalg

Ogane astelsõnajalg

Sõnajalad

Brauni astelsõnajalg

Odajas astelsõnajalg

Sudeedi põisjalg

Tähk-roodjalg



Väljasuremisohus 
liike 67

kännas-kipslill

müür-kipslill

rand-ogaputk

tõmmu käpp

püstkivirik

Lood-angervarsMüür-kipslill

läikiv kurereha



Ohualteid liike 102

aasnelk

Pruun ristik

Harilik käokuld

Harilik kobarpea

Punane tolmpea



Ohulähedasi liike 173

võsu-liivsibul

Kaunis kuldking

pääsusilm

Palu-karukell

jumalakäpp



Tavaliste Eesti kodumaiste 
taimede seas on palju 
dekoratiivseid liike (Kukk, 
Ülle 1972)


