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1. Sissejuhatus 
LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ eesmärk on lahendada mitmesuguseid looduskaitselisi 

väljakutseid, mis on seotud Eesti liigirikaste ökosüsteemide ja nende väärtustega. Kiire arengu 

tõttu seisavad meie heterogeensed ja mitmekesised maastikud silmitsi uute, peamiselt metsa- 

ja põllumajandusmaastikes toimuvate majanduse intensiivistumisega seotud väljakutsetega. 

LIFE-IP projekti fookuses on Eesti metsade ja loodusväärtuslike põllumajandusmaastike 

elurikkuse hoidmine ja taastamine. Aastatel 2020-2029 kestva projekti käigus parandatakse 

Eesti pärandniitude, põldude ning erinevate metsaökosüsteemide seisundit ning teadlikkust 

nende väärtustest.  

 

Projekti üks eesmärk on ka nelja võõrliigi tõrjemeetodite katsetamine 44 testalal Eesti neljas 

regioonis (põhi, lõuna, ida, lääs). Lisaks on igas regioonis iga liigi kohta üks kontrollala (kokku 

16).  

 

Invasiivsed võõrliigid, mille tõrjemeetodeid katsetakse, on järgmised: 

 

 vooljas pargitatar (Reynoutria japonica Houtt.), sahhalini pargitatar (Fallopia 

sachalinensis) ja nende hübriid (F. x bohemica) - 3 katseala regiooni kohta, kokku 12 ala, 

1 kontrollala igas regioonis; 3 erinevat tõrjemeetodit; 

 harilik lumimari (Symphoricarpos albus) - 3 katseala regiooni kohta, kokku 12 ala, 1 

kontrollala igas regioonis; 3 erinevat tõrjemeetodit; 

 harilik pihlenelas (Sorbaria sorbifolia) - 3 katseala regiooni kohta, kokku 12 ala, 1 

kontrollala igas regioonis; 3 erinevat tõrjemeetodit; 

 kanada kuldvits (Solidago canadensis) ja sügis-kuldvits (Solidago gigantea) - 2 katseala 

regiooni kohta, kokku 8 ala, 1 kontrollala igas regioonis; 2 erinevat tõrjemeetodit. 

 

Tõrjetöid testaladel tehakse viis aastat (2022-2026). 
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2. Ülevaade projekti võõrliikidest 

2.1. Pargitatrad 

Projekti on valitud kolm konnatatra perekonna esindajat: vooljas pargitatar, sahhalini 

pargitatar ja nende hübriid. Järgnevalt on esitatud nimetatud liikide kirjeldused, 

kohastumused keskkonnatingimuste ja kasvukohaga, levila ja levik maailmas ning tõrjevõtted 

pargitatarde ohjamiseks. Järgnevas pargitatarde liigiülevaates on kasutatud Eesti Maaülikooli 

tudengi Meelis Juhkami koostatud bakalaureusetööd vooljast pargitatrast (Juhkam, 2014). 

2.1.1. Vooljas pargitatar (Reynoutria japonica Houtt.)  

2.1.1.1. Liigikirjeldus 

Vooljas pargitatar (vooljas konnatatar ehk vooljas kirburohi ehk jaapani kirburohi, Fallopia 

japonica (Houtt.)) on tatraliste (Polygonacea) sugukonda ja konnatatra (Fallopia) perekonda 

kuuluv mitmeaastane rohttaim. Vooljas pargitatar moodustab enamasti 2-3 meetri kõrguse 

või kõrgema, suurte lehtedega ning tugevate püstiste ja seest õõnsate vartega puhma (joon. 

1). Taime võrsed hakkavad moodustuma juba märtsi lõpus ning eriti kiire kasvuga on taim 

maist juunini. Voolja pargitatra helerohelised paljad ning kergelt vaolise pinnaga varred on 

nõrgalt puitunud ja vähesel määral harunenud ning on tihti kaetud punakate või 

punakaspruunide plekkidega. Voolja pargitatra lehed on enamasti 8-15 cm pikad ja 5-12 cm 

laiad, ovaalsed ja nahkjad, lehe alakülg on hallikasroheline, kuid pealt tumeroheline ning 

keskroo kohal võivad paikneda lühikesed näsajad karvad (Alberternst & Böhmer, 2011; 

Juhkam, 2014). 

 

Joonis 1. Vooljas pargitatar kasvab enamasti  2-3 m kõrguseks  

(foto: https://gobotany.nativeplanttrust.org/species/fallopia/japonica/) 
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Valkjate õitega taim õitseb suve lõpul augustis-septembris (joon. 2). Oma kodumaal 

levib taim peamiselt seemneliselt (Barney et al., 2006), introdutseeritud aladel on sugulisel 

teel paljunemine aga harv, sest enamikel taimedel ei moodustu õietolmuteri (Alberternst & 

Böhmer, 2011). Euroopasse on introdutseeritud peamiselt emaseid kloone ning praegused 

taimekolooniad on tekkinud väikesearvulistest esmastest introduktsioonidest. Kuigi 

tolmlemist vooljal pargitatral peaaegu ei esine, toodab taim seemneid, mis on 2-4 mm 

pikkused ja 1-2 mm laiusega tuul ja vesilevivad.  

 

Joonis 2. Voolja pargitatra fenoloogia põhja poolkeral (https://plantnet.org/en/) 

Taime risoomid suudavad tungida kuni 3 meetri sügavusele maapinda ning haruneda 

külgsuunas 5-6(20) meetri kaugusele (Alberternst & Böhmer, 2011). Ühe 

vegetatsiooniperioodiga pikenevad risoomid külgsuunas umbes 1 meetri võrra, kuid mõnikord 

isegi kuni 2,5 m ühe vegetatsiooniperioodi jooksul (Alberternst & Böhmer, 2011). Voolja 

pargitatra risoomid on pahklikud, värvuselt pruunikad ning kuni 8 cm läbimõõduga (Barney et 

al.,  2006). Värsked risoomid murduvad kergesti pooleks ning nende murdekohad on kollast 

või oranži värvi. Taime niitjad, peened narmasjuured on valget värvi (Barney et al., 2006). 

Katsed on näidanud, et isegi 2 m sügavusele maetud risoomitükid on võimelised looma uut 

taime ning 0,7 g kaaluv risoomitükike on juba suuteline regenereerima uue taime. Vees 

kasvatab varretükk endale juured alla juba 6 päevaga (Linna, 2009). Risoomidesse kogutud 

süsivesikud aitavad vooljal pargitatral talveperioodi üle elada. Risoomidel asuvate pungade 

abil moodustab taim kevadel uued varred (Barney et al., 2006). Tänu sellele, et voolja 

pargitatra risoomid tungivad kuni 3 meetri sügavusele maasse, suudab taim ellu jääda ka – 

30°C madalamatel temperatuuridel (Barney et al., 2006).  

 

2.1.1.2. Kasvukohanõuded 

Vooljas pargitatar kasvab ühtviisi hästi nii täisvalguses kui ka varjus, taludes nii üleujutust kui 

ka põuda. Taim on väga visa ja elujõuline ning võimeline kasvama väga erinevatel pinnastel, 

nii savi- või liivmuldadel, lubjakivil, soolakutel kui ka mudas (Linna, 2009; Alberternst & 

Böhmer, 2011), kuid eelistab kasvada toitaineterikkal mullal (Barney et al.,  2006) ning 

pinnastel, mille pH varieerub vahemikus 3,5-7,4 (Alberternst & Böhmer, 2011) ja orgaanilise 
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aine sisaldus on vahemikus 2-25% (Barney et al.,  2006). Voolja pargitatra võime 

taluda erinevaid mullatüüpe ning klimaatilisi tingimusi annavad taimele head eelised levimaks 

ulatuslikele maa-aladele ning kui taim on juba ala hõivanud, on nende püsivus alal väga kõrge 

(Mandák et al., 2004; Juhkam, 2014).  

Looduses levib taim enamasti risoomitükikeste abil, mis kantakse vooluveega allavoolu ning 

mis kaldale uhutuna uuesti kasvama hakkavad, kuid suures osas levib taim siiski inimese abil, 

kes transpordivad risoomi- või varretükke sisaldavat mulda ühest kohast teise.  

Voolja pargitatra agressiivsele levimisele aitab osaliselt kaasa ka allelopaatia ehk taime võime 

toota keemilisi ühendeid, mis mõjutavad negatiivselt teisi koosluses kasvavaid taimi (Murrell 

et al., 2011, cit Juhkam, 2014). 

 

2.1.1.3. Levik ja levila 

Vooljat pargitatart peetakse konnatatra perekonda kuuluvatest liikidest kõige invasiivsemaks 

ja ohtlikumaks (Alberternst & Böhmer, 2011) ning teda loetakse maailma 100 kõige 

agressiivsema taimeliigi hulka (Boudjelas et al., 2000). Voolja pargitatra looduslikud 

kasvukohad asuvad Koreas, Jaapanis, Hiina Rahvavabariigis ja Taiwani saarel, kus liik on leitav 

väga erinevatest taimekooslustest (Alberternst & Böhmer, 2011). Tänaseks on vooljas 

pargitatar väga laialdaselt levinud, kasvades nii Põhja-Ameerikas, Aasias, Euroopas, 

Austraalias kui ka Uus-Meremaal. Pargitatar jõudis Euroopasse 1823. a, kui see esimest korda 

Hollandisse toodi. Eestis tuvastati liik 1957. aastal (Alberternst & Böhmer, 2011). Eestis 

kasvatatakse vooljat pargitatart tänapäeval ilutaimena aedades samas harva (Linna, 2009; Eek 

& Kukk, 2013), kuigi liik on tarbijatele kättesaadav (Juhkam, 2014).  

Vooljas pargitatar on Eestis kantud looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja 

(Keskkonnaministri määrus, 2004) ning Toomas Kuke poolt koostatud Eesti territooriumi 

hõlmavasse ,,musta nimekirja’’, kus taim on märgitud ohtlikuks liigiks. Nimekirja järgi esineb 

vooljas pargitatar Eestis tulnukana ja metsistunult hajusalt (levinud hõredalt üle Eesti, joon. 3-

4). 
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Joonis 3. Voolja konnatatra varasem levik Eestis ○ andmed liigi kasvamisest aastatest 1921-

1970; ● liik on sellest ruudust leitud aastatel 1971-2005 (Kukk & Kull, 2005). 

 

 

Joonis 4. Voolja pargitatra levikukaart Eestis 2020. aasta seisuga  (liigi esinemine on 

näidatud värviliste mummudega, https://elurikkus.ee/plant-atlas). 

 

2.1.2. Sahhalini pargitatar (Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt))   

Teine konnatatra perekonna esindaja sahhalini pargitatar ehk sahhalini kirburohi ehk sahhalini 

pargitatar on välisilmelt sarnane vooljale pargitatrale, kuid viimasest kõrgem, kasvades sageli 

4 meetri kõrguseks. Taime varred on, välja arvatud sõlmekohtadest, seest õõnsad ning 

üldjuhul jämedamad, kui voolja pargitatra varred, lisaks puuduvad sahhalini pargitatra vartel 

punakaspruunid plekid (Juhkam, 2014). Emastaimed on sigimisvõimelised, kuid isastaimede 
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puhul esineb nii steriilseid kui ka fertiilseid taimi. Sahhalini pargitatra lehed on 

võrreldes voolja pargitatraga suuremad – lehe pikkus võib ulatuda kuni 40 cm-i ning laius  kuni 

22 cm-i (joon. 5). Lehtede alaküljel olevatel leheroodudel asuvad kuni 1 mm pikkused valged 

karvad. Erinevalt voolja pargitatra ja F. x bohemica lehtedest on sahhalini pargitatra lehed 

ümarama kujuga. Sahhalini pargitatar õitseb augustist-septembrini. Pöörisõisikud paiknevad 

taimel sarnaselt vooljale pargitatrale samuti varre ülaosa lehtede kaenlas.  

 

Joonis 5. Sahhalini pargitatar (https://botany.cz/cs/reynoutria-sachalinensis/) 

 

Sarnaselt voolja pargitatraga, suudab ka sahhalini pargitatar kasvada väga erinevates 

kasvukohtades, eelistades pigem niiskeid kasvukohti. 

Eestis paljuneb sahhalini pargitatar risoomi abil ning levimine toimub risoomi- või varretükkide 

abil, mis kantakse veega või inimese abil mullaga uude kasvukohta.  

Sahhalini pargitatar on Euroopas  agressiivne võõrliik. Invasiivseks on liik kuulutatud Soomes, 

Poolas, Rootsis, Norras ja Tšehhis. Liigi looduslik levila paikneb Põhja-Jaapanis ja Lõuna-

Sahhalini saartel. Sahhalini konnatatart mainitakse Eestis juba 1897. aastal. Liik on Eestis 

võrreldes 2005. aasta andmetega nüüdseks levinum (joonised 6 ja 7). 
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Joonis 6. Voolja konnatatra levik Eestis ○ andmed liigi kasvamisest aastatest 1921-1970; ● 

liik on sellest ruudust leitud aastatel 1971-2005 (Kukk & Kull, 2005). 

 

 

Joonis 7.  Sahhalini pargitatra levik Eestis seisuga 2020 (liigi esinemine on näidatud värviliste 

mummudega, https://elurikkus.ee/plant-atlas). 

Sarnaselt voolja pargitatraga on ka sahhalini pargitatar Eestis kantud Looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide nimekirja (Keskkonnaministri määrus, 2004) ning Toomas Kuke poolt 

koostatud Eesti territooriumi hõlmavasse ,,musta nimekirja’’, kus taim on märgitud ohtlikuks 

liigiks.  

Sahhalini pargitatart leidub Eesti territooriumil tulnukana ja metsistunult hajusalt ning 

naturaliseerunult on ta haruldane (1-10 leiukohta) (Kukk et al., 2001, cit Juhkam, 2014). 
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2.1.3. Voolja pargitatra ja sahhalini pargitatra hübriid Fallopia x bohemica 

(Chrtek & Chrtkovà) J.P. Bailey 

Hübriid sarnaneb voolja pargitatra ning sahhalini pargitatraga. Sarnasus vanemliikidega 

põhjustab ka hübriidi tagasiristumise oma vanemliikidega. Vanemliikidega võrreldes, on taim 

parema regenereerimisvõimega ja suurema elujõulisusega. Nii nagu sahhalini pargitatra 

puhul, on hübriidi emastaimed sigimisvõimelised, kuid isastaimede puhul esineb nii steriilseid 

kui ka sigimisvõimelisi taimi. Hübriid võib kasvada kuni 4 meetri kõrguseks ning tema varred 

on kaetud punakaspruunide plekkidega. F. x bohemica lehe suurus ja kuju on voolja ja 

sahhalini pargitatra lehe vahepealne, olles peaaegu ovaalne (joon. 8). Hübriidi lehed on kuni 

23 cm pikad ja kuni 19 cm laiad ning lehe alaküljel olevatel leheroodudel asuvad kuni 0,5 mm 

pikkused karvad (Juhkam, 2014). 

 

Joonis 8. Voolja pargitatra ja sahhalini pargitatra hübriid Fallopia x bohemica 

(https://biodiversidade.eu/avistamento/fallopia-x-bohemica-chrtek-a-chrtkova-j-p-

bailey/?lang=en). 

Liik levib peamiselt samades kasvupaikades, kus tema vanemliigid (Juhkam, 2014). 

F. x bohemica on kantud Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja 

(Keskkonnaministri määrus, 2004). Hübriidi esinemise kohta Eesti alal leiuandmed puuduvad. 
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2.2. Harilik lumimari (Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake) 

2.2.1 Liigikirjeldus 

Harilik lumimari on peeneoksaline 1…2(3) m kõrgune tihe püstine põõsas kuslapuuliste 

sugukonnast lumimarja perekonnast. Lumimarja võrsed on peened, helepruunid, seest 

õõnsad ja säsita (Kaarna, 2020). Noorte võrsete koor on sile ja kollakashall, hiljem koor aga 

tumeneb, muutudes soomuseliseks/kestendavaks (Gilbert, 1995). Võrsel vastakult asetsevad 

lehed on terveservalised, kujult munajad kuni piklikelliptilised (2-6 cm). Lisaks 

terveservalistele esineb aga ka ebakorrapäraselt hõlmiste lehtedega taimi (nt steriilsed 

võrsed) (Leht, 1999). Lehed on pealt tumerohelised, alt hallikasrohelised, 3-5 cm pikkused 

(Kaarna, 2020). Leheroots on lühike (0,2-0,3 cm), paljas või karvane (Kaarna, 2020). 

Lumimari alustab õitsemist mais ja juunis ja õitseb kuni septembrini, mil valmivad esimesed 

viljad (Kukk, 2020, joon. 9, 10). Õied on väikesed, kellukjad, roosakad, lõhnavad, meerikkad ja 

paiknevad kobarjates, kuni 3 cm pikkustes, väheõielistes õisikutes. Lumimarja viljad on valged, 

marjataolised, kahe luuseemnega luuviljad. Mürgised viljad valmivad oktoobris-novembris 

ning on võimelised püsima taime küljes ka talvel.  

 

Joonis 9. Harilik lumimari viljadega (www.wallpaperflare.com/ordinary-schneebeere-

snowberry-albus-snow-berry-knallerbse-wallpaper-akyxt) 
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Joonis 10. Lumimarja fenoloogia põhja poolkeral (https://plantnet.org/en/) 

Lumimari levib vegetatiivselt maa-aluste puitunud juurevõsude abil. Juurevõsud asetsevad 

horisontaalselt mullas ca 2-5 cm sügavusel ning ligikaudu 60 cm kaugusel emataimest 

(juurevõsud võivad ulatuda aga kuni 5 m kaugusele algtaimest), pöörduvad maa peale saades 

maapealseteks võsudeks. Uued juurevõsud hakkavad arenema siis, kui uus taim on suutnud 

kindlalt eluneda. Kui istutada lumimari hekina, siis toimub laienemine üldiselt aeglaselt. 

Levimine tihedas rohumaakoosluses on samuti väga aeglane sealse liigilise konkurentsi tõttu. 

Samas hästivalgustatud ja poolavatud kooslustes nagu jõeääred, jäätmaad, on lumimarja 

laienemine suhteliselt kiire (Gilbert, 1995). 

 

2.2.2. Levila 

Looduslikult levib lumimari Põhja-Ameerikas Kanada lõunaosa ja USA põhjaosa metsade 

alusmetsarindes, moodustades tihedaid põõsastikke. Põhja-Ameerikas kasvab liik metsaserva 

taimekooslustes, piirnedes pargilaadsete või rohumaa kooslustega. 

Euroopasse toodi lumimari 19. sajandi alguses ning Eestis on liiki mainitud esmakordselt 1883. 

aastal.  

Topograafilised piirangud lumimarja levikul puuduvad, taim kasvab jõudsalt nii kivisel pinnasel 

kui lammidel, avamaal ja metsas, taludes nii otsest päikesevalgust kui varju. Harilik lumimari 

on mullastiku suhtes vähenõudlik ning kasvab ühtviisi hästi erinevatel mullatüüpidel, erandiks 

on vaid happelised mullad. Suurima tiheduse ja kõrguse saavutab liik valgusküllastes 

kasvukohtades (näiteks rohumaadel), kuigi talub hästi ka varjulisemaid kasvukohti. (Gilbert, 

1995). Lumimari on küllaltki külmakindel, kuigi karmimatel talvedel võib esineda 

külmakahjustusi. Tänu liigi tolerantsusele keskkonnatingimuste ja häiringute suhtes (hea 

vastupidavus ilmastikule, kärpimisele ja linnatingimustele  – heitgaase, tolm, kloriidid) ning 

puude juurekonkurentsi suhtes, on lumimari populaarne ilupõõsas aedades ja parkides. 

Kahjuks metsistub liik aga üsna kergesti. Taimeliikide levikuatlase andmete põhjal on lumimari 

Eestis aastatega mõnevõrra sagedasemaks muutunud, eriti Eesti lääne- ja põhjaosas, samas 

on piirkondi, kust liiki praktiliselt ei esine (nt Jõgeva ümbrus) (joon. 11, 12). 
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Joonis 11. Hariliku lumimarja levik 2005. aasta Eesti taimede levikuatlase andmete põhjal. 

Kaardi tähistus: ○ andmed liigi kasvamisest aastatest 1921-1970; ● liik on sellest ruudust 

leitud aastatel 1971-2005 (Kukk & Kull, 2005). 

 

 

Joonis 12. Hariliku lumimarja levik Eestis 2020. aasta seisuga  (liigi esinemine on näidatud 

värviliste mummudega, https://elurikkus.ee/plant-atlas). 

Lumimari on esitatud ka nn musta nimekirja kandidaatliikide hulka, kui kõrge riskiklassi liik 

(Purik & Ööpik, 2013). Taim annab väga intensiivselt juurevõsu ja metsistub kergesti ning 

seetõttu võib pärismaised taimed välja tõrjuda. 
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2.3. Harilik pihlenelas (Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun) 

2.3.1. Liigikirjeldus 

Roosõieliste sugukonda kuuluv pihlenelas on 1-2 m kõrguseks kasvav rohkesti hargnevate 

tugevate võrsetega kiirekasvuline põõsas (Leht, 1999) (joon. 13). Võrsed on valkjashallid, 

sageli nõrgalt kandilised; vanad oksad pruunikashalli koorega (Kaarna, 2020). Tipupung 

puudub, külgpungad on sageli 2 kuni 3-kaupa koos, piklikmunajad, tömbi tipuga.  

 

Joonis 13. Harilik pihlenelas (www.zoonar.com/photo/sorbaria-sorbifolia-fiederspiere-false-

spiraea_1629139.html) 

Hariliku pihlenelase paaritusulgjad lehed on väga pikad, 20-30 cm, 6–9 paari helerohelise 

lehekesega. Enam-vähem ühesuurused lehekesed on süstjad, peenelt kahelisaagja servaga (3-

10 cm) ning pikalt teritunud lehetipuga (Kaarna, 2020). Õied on väikesed ning koondunud kuni 

30 cm pikkustesse tipmistesse pööristesse, mis koosnevad paljudest valkjaskollastest, 

suhteliselt pikkade tolmukatega õitest, mistõttu õisik tundub karvane. Pihlenelas õitseb 

juunis-juulis (joon. 14). Kukkurviljad valmivad septembris. Taim paljuneb väga hästi 

juurevõsudega (Kaarna, 2020). 

 

Joonis 14. Hariliku pihlenelase fenoloogia põhjapoolkeral (https://plantnet.org/en/). 

https://plantnet.org/
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Harilik pihlenelas on pärit Aasiast ning tema areaal ulatub Siberist Jaapani saarteni. 

Areaalis on pihlenelas levinud alusmetsaliik. Eestisse jõudis liik 19. sajandi alguses sissetoodud 

ilupõõsana. Nüüdseks on pihlenelas sage ilupõõsas aedades, kuid teda kasutatakse ka 

haljastuses ja nõlvade kinnistamiseks. Eestis on liik hajusalt naturaliseerunud vanade parkide 

ja talukohtade juures (joon. 15, 16). Loodi Püstmäel on pihlenelas metsistunult levinud umbes 

kahel hektaril (Kaarna, 2020). See on teadaolevalt suurim pihlenelase levikuala meie 

metsades. Meil metsistuvatest puittaimedest moodustab pihlenelas kõige suuremaid 

kogumikke. Pihlenelas on pakutud ka nn musta nimekirja kandidaatliikide hulka kui kõrge 

riskiklassi liik (Purik & Ööpik, 2013).  

 

Joonis 15. Hariliku pihlenelase levik 2005. aasta Eesti taimede levikuatlase andmete põhjal. 

Kaardi tähistus: ○ andmed liigi kasvamisest aastatest 1921-1970; ● liik on sellest ruudust 

leitud aastatel 1971-2005 (Kukk & Kull, 2005). 
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Joonis 16. Hariliku pihlenelase levik (liigi esinemine on näidatud värviliste mummudega) 

Eestis (https://elurikkus.ee/plant-atlas). 

Laialdane levik võib olla tingitud liigi heast külmakindlusest ja vähenõudlikkusest mullastiku 

suhtes. Taim eelistab valgusküllasemaid kasvukohti, kuid kasvab hästi ka varjus, kus õitseb 

valgusküllaste kasvukohtadega võrreldes tagasihoidlikumalt. 

 

2.4. Kanada kuldvits (Solidago canadensis L.) ja sügis-kuldvits 

(Solidago gigantea Aiton)  
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2.4.1. Liigikirjeldus 

Kanada kuldvits (joon. 17) ja sügis-kuldvits (joon. 18) on liigid korvõieliste sugukonnast 

kuldvitsa perekonnast. Bioloogialt on kanada kuldvits ja sügis-kuldvits sarnased ning seetõttu 

võib neid käsitleda koos. 

Kanada kuldvits on mitmeaastane puhmikutena kasvav 60–100 (200) cm kõrgune korvõieline 

püsik, mida kasvatatakse laialdaselt ilutaimena (Kangur et al., 2005; Leht, 1999). Lehed on 

kahe külgrooga, mis kulgevad pearooga enam-vähem paralleelselt. Varred on tihedalt 

karvased või vähemalt ülaosas karvased. (Leht, 1999). Õied on värvuselt sarnased kodumaisele 

harilikule kuldvitsale, kuid erinevalt kodumaisest liigist on õisikud umbes 2–3 korda 

väiksemad. Õisikud on 4-5 (6) mm pikad, 3-4 mm läbimõõduga, üldkatis 2-2,8 mm pikk. Ühel 

taimel on tuhandeid õisikuid (õisikute arv võsu kohta 41-4600 (keskm. 1443) (Kabuce & Priede, 

2010), mis paiknevad kaarjate kobaratena, mis omakorda on koondunud rõhtsalt laiuvaks 

liitõisikuks (Leht, 1999). Õied on isesteriilsed ning neid tolmeldavad putukad. Õisikud on 

tumekollase värvuse ja magusa lõhna tõttu tolmeldajatele väga atraktiivsed, sisaldades palju 

õietolmu ja nektarit. Risttolmlemise edukus on isesobimatuse tõttu liigi jaoks ülioluline 

(Kabuce & Priede, 2010). 

Sarnane sissetoodud liik sügis-kuldvits erineb kanada kuldvitsast paljaste või pisut karvaste 

varte, püstiste liitõisiku harude ja veidi suuremate mõõtmetega õisikute poolest. Mõlemad 

liigid on taksonoomiliselt sarnased ning seetõttu võib olla üks põhjusi, miks sügis-kuldvitsa 

leide on seni üsna vähe teada.  

 

 



 

19 
  

Joonis 17. Kanada kuldvits 

(https://ukrbin.com/show_image.php?imageid=44307&big=1). 

 

Joonis 18. Sügis-kuldvits võib levida lausaliselt (www.gardenia.net/plant/solidago-gigantea). 

Kanada kuldvitsa ja sügis-kuldvitsa õitsemine algab juulis, kuid õisemise tippaeg jääb pigem 

augusti keskpaigast septembri lõpuni ning võib jätkuda oktoobri lõpuni (joon. 19, 20, Weber, 

2000).  

 

 

Joonis 19. Kanada kuldvitsa fenoloogia põhja poolkeral (https://plantnet.org/en/). 

 

https://ukrbin.com/show_image.php?imageid=44307&big=1
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Joonis 20. Sügis-kuldvitsa fenoloogia põhjapoolkeral (https://plantnet.org/en/). 

Niitmata aladel tõrjub kanada kuldvits pikapeale kõik muud taimed välja, eelkõige tänu oma 

tihedale juurestikule, milles teised liigid pole võimelised kasvama. Kuldvitsa domineerimine ja 

teiste taimeliikide kasvu pärssimine võib olla põhjustatud ka allelopaatilistest ainetest, mida 

kuldvitsa juured suudavad eritada (Kabuce & Priede, 2010). 

Kanada kuldvitsa isendid on pikaealised ja võivad püsida ühel kasvukohal 100 aastat (Kabuce 

& Priede, 2010). Lokaalselt on populatsiooni suurenemine tingitud eelkõige vegetatiivsest 

paljunemisest, kuid liik on edukas ka seemnelisel levikul (Weber, 2000). Võsude tihedus võib 

kanada kuldvitsal sobivates tingimustes ulatuda 309 võsuni /m2. Euroopa tingimustes suudab 

üks isend tekitada enam kui 10 000 seemet. Seemned on väikesed ja kohastunud eelkõige 

tuulleviks. Taimed on sobivates tingimustes võimelised viljuma juba esimesel aastal (Weber, 

2000). Paljunemine toimub igal aastal, kuid juhul, kui taimed on väikesed, toimub vaid 

vegetatiivne levik.  

 

2.4.2. Levila ja invasiivsus 

Kanada kuldvits pärineb Põhja-Ameerikast (Kabuce & Priede, 2010). Liik on levinud pea igal 

pool Ameerikas ja Kanadas 26-45 laiuskraadini ,jõudes 65o laiuskraadini Kanadas ja Alaskal 

(Weber, 1998). Võõrliigina on liik laialdaselt levinud nii põhja-, kesk- kui lääne-Euroopa 

riikides. Lisaks Euroopale on liik naturaliseerunud Austraalias, Uus-Meremaal, Jaapanis, 

Hiinas. Invandina on kanada kuldvitsa tüüpiliseks kasvukohaks inimtegevusest häiritud alad, 

eriti maanteede ääres, raudteedel, linnapiirkondades, mahajäetud põldudel, jäätmaadel ja 

rohumaadel ning metsaservades, avatud metsades ja jõgede kallastel (Kabuce & Priede 2010; 

Weber 2000). 

Varane tärkamine, kiire vegetatiivne kasv ja levimine, lai keskkonnaparameetrite taluvus ja 

kõrge plastilisus muudavad kanada kuldvitsa üheks agressiivsemaks liigiks. Kanada kuldvits on 

välja toodud EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) invasiivsete 

võõrtaimede nimekirjas, kus on loetletud taimed, mis kujutavad EPPO piirkonna riikides olulist 

ohtu keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele. Kanada kuldvits ja sügis-kuldvits kuuluvad 

https://plantnet.org/en/)
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ka Eestis ka nn musta nimekirja ehk Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide 

nimekirja kui kõrge invasiivsusega võõrliigid.  

Esimest korda kultiveeriti kanada kuldvitsa Eestis 1807. aastal Tartu ülikooli botaanikaaia 

kollektsioonis (Kangur et al., 2005). Metsistunult ja naturaliseerunult on levik märgatavalt 

laienenud viimastel aastakümnetel eeskätt maakasutuse muutuste tõttu: enam ei niideta 

rohumaid ega karjatata (joon. 21, 22). Suurem osa levikukoldeid on alguse saanud kultuurist 

metsistunud taimedest. Eelistab kasvada eeskätt valguslembestes kasvukohtades 

inimasustuse ümbruses, jäätmaadel, põllu- ja teeservadel, söötis põldudel (Priede, 2008). 

Tugevakasvulise taimena vähendab ta rohumaade liigirikkust ja tõrjub kooslusest välja 

kodumaised liigid (Norvik, 2014). 

Võrreldes kanada kuldvitsaga, on sügis-kuldvitsa leide Eestis oluliselt vähem (joon. 23). 

 

Joonis 21. Kanada kuldvitsa levik 2005. aasta Eesti taimede levikuatlase andmete põhjal. 

Kaardi tähistus: ○ andmed liigi kasvamisest aastatest 1921-1970; ● liik on sellest ruudust 

leitud aastatel 1971-2005. (Kukk & Kull, 2005) 
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Joonis 22. Kanada kuldvitsa levikuandmed (liigi esinemine on näidatud värviliste 

mummudega, https://elurikkus.ee/plant-atlas) 
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Joonis 23. Sügis-kuldvitsa levikuandmed (liigi esinemine on näidatud värviliste mummudega, 

https://elurikkus.ee/plant-atlas). 
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3. Tõrjemeetodid invasiivsete liikide ohjamiseks 
Tõrjemeetodi valik sõltub mitmest asjaolust, nagu koloonia pindala, invasiivsete taimede 

arvukus ja nende populatsiooni suurus ning kaugus veekogust, juurdepääs, maa sihtotstarve, 

puhkemajanduslik väärtus, taimestikust (haruldaste ja kõrge kaitseväärtusega liikide 

olemasolu) (Weber, 2000).  

Parim ja kindlaim strateegia taimede edasise leviku peatamiseks on keskenduda võõrliigi 

tõrjele kevadel taimede varases kasvufaasis ja hävitada need enne, kui nad jõuavad õitsema 

hakata. Alternatiiviks on keskenduda vaid õitsevate taimede tõrjumisele, sest pärast õitsemist 

taimed reeglina surevad, kuid selline tõrjeprogramm võib kujuneda pikemaks kui samaaegselt 

nii generatiivsetele kui vegetatiivsetele taimedele keskendunud tõrje. 

Otstarbekas võib olla kombineerida erinevaid tõrjemeetodeid. Erinevate tõrjemeetodite 

kombineerimine on tihti tõhusam ja kokkuvõttes odavam, kui ühele konkreetsele 

keskendumine, sest osad meetodid on sobilikumad suurte taimede/kolooniate puhul, teised 

seevastu edukamad väikeste tõrjumisel (Holm, 2010).  

Pikaajaliste tõrjestrateegiate puhul soovitatakse kasutada ka kodumaise taimestiku seemnete 

külvamist endistele võõrliikide kolooniate aladele. 

  



 

25 
  

3.1. Invasiivsete pargitatra liikide ohjamine  
Pargitatarde ohjamiseks on kasutusel mitmesugused meetodid alates niitmisest ja 

niidumaterjali eemaldamisest erinevate intervallidega, keemilistest ja termilisest töötlemisest 

mitmesuguste tehnoloogiliste võteteni. 

3.1.1. Keemiline tõrje 

Efektiivseimaks ja seetõttu enamlevinud tõrjemeetodiks nii suurte kui väiksemate pargitatra 

kolooniate puhul on osutunud tõrje kemikaalidega (Barták et al., 2010). Keemilise tõrje 

kasutamist piiravad aga mitmed aspektid nagu veekogude lähedus, kaitsmata põhjavesi ning 

kooslused, kus kemikaalid võivad kahjustada elurikkust, seetõttu tuleks see meetod võtta 

kasutusele viimase variandina. Kuigi invasiivsetel pargitatardel seemneid enamasti ei 

moodustu, oleks tarvilik keemiline tõrje läbi viia enne taimede õitsemist või hiljemalt 

õitsemise ajal (augustis-septembris), sellega välditakse võimalike seemnete moodustumist.  

Lehtede herbitsiidiga töötlemise tagajärjel pritsimise teel taim 7-14 päeva jooksul kolletub 

ning varrealused lehed langevad. Mürgitamise mõju on kiirem valgusküllasemates 

kasvukohtades ja päikselise ilmaga. Mõnel juhul on ilmnenud, et mürgitamine septembris ei 

mõjuta väliselt taimi, samas järgmisel kevadel taimed siiski ei ole tärganud. 

Herbitsiidide kasutamine on andnud parima tulemuse hetkel, mil lehepinna kogupindala suhe 

risoomi koguruumalasse on kõige suurem (Kurose et al., 2006), st vegetatsiooniperioodi teises 

pooles (augustis ja septembris). Tol hetkel toimub aktiivne assimilatsiooniproduktide 

kogunemine taime maapealsetest osadest risoomidesse, seetõttu on herbitsiidi efektiivsus 

veelgi kõrgem. Risoomidesse liiguvad muu hulgas taimekaitsemürgid, mis põhjustavad taime 

hukkumise (Barták et al., 2010).  

Ühekordne mürgitamine pole pargitatra tõrjumiseks üldiselt piisav ning tõrjumist tuleb jätkata 

mitme aasta vältel. Aastas on soovitav ala töödelda kaks korda, st tõrjet tuleks korrata 28 

päeva möödudes esimesest mürgitamisest ning korrata protseduuri kuni võõrliigi isendid on 

hävitatud. Tõrjuda tuleks hoolikalt vaid soovitud liike ning töötlust viia läbi sobivates 

tingimustes (tuuletu ja vihmasajuta ilmaga või vähemalt 6 tundi pärast vihma). Mürgitamine 

tuleb lõpetada kaks nädalat enne esimesi öökülmi (maapealsed taimeosad külmuvad läbi ning 

nende pritsimine pole tõhus). Et vältida olukorda, kus mõni taim jääb mürgitöötluseta, on 

soovitav märgistada töödeldud alad pihustava markervärviga.  

Herbitsiidiga töötlemine võib toimuda ka vegetatsiooniperioodi alguses. Esimene 

herbitsiiditöötlus peaks olema sel juhul tehtud kevadel – mais-juunis, kui pargitatra taimestiku 

kõrgus on veidi üle 1 m ja taimedel on kujunenud lehed. Kordustöötlus herbitsiididega peaks 

väiksemal alal vajaduse korral toimuma 2-3 kuu möödudes, rakendades sama tõrjeskeemi, mis 

herbitsiidiga töötlemisel vegetatsiooniperioodi lõpus (tõrje augustis-septembris).  
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Kui ala katab planeeritud tõrje ajal juba kõrge pargitatra nn mets, tuleks taimed enne 

herbitsiidi kasutamist mais-juunis maha niita. Pärast 2-6 nädala möödumist (kõige varem 

juulis) peaks toimuma tõrje herbitsiidiga vastavalt eespool välja toodud meetodile.  

Herbitsiidi vartesse süstimise meetodi puhul sisestatakse 5 ml (3–7 ml) 20–30% 

herbitsiidilahust pargitatra taime varresse. Meetod on rakendatav juhul, kui varre diameeter 

on vähemalt 1.5 cm (tavaliselt 1.5–5 cm). Herbitsiid tuleb sisestada varresse kõrgusel, mis asub 

allpool teist või kolmandat varresõlme või 1,3 meetri kõrgusel maapinnast. Meetod on 

rakendatav väikeste populatsioonide korral või aladel, kus antud võõrliigi katvus on väike ja 

mis on eeldatavasti tõrje suhtes tundlikumad. 

 

3.1.2. Mehhaaniline tõrje 

Mehaaniline eemaldamine (niitmine, kaevamine, karjatamine) piirab vaid taime kasvu, kuid ei 

tõrju taime lõplikult maa-alalt välja. On näidatud, et pargitatarde risoomide biomass vähenes 

94% pärast võrsete kolmekordset niitmist (Murrell et al., 2011). Samas on katsed näidanud, et 

regulaarne niitmine küll vähendab voolja pargitatra domineerimist alal, kuid ei elimineeri 

seda, seda isegi pärast 7 aastat järjestikust niitmist (Alberternst & Böhmer, 2011). Niita tuleks 

enne mai keskpaika, et takistada assimilatsiooniproduktide kogunemist risoomidesse (Barták 

et al., 2010). Äärmiselt tundlikel (väärtuslikel) aladel saab noori võrseid maha suruda 

regulaarse niitmisega üks kord kahe nädala jooksul kasvuperioodil (Barták et al., 2010). 

Niidetud biomassi eemaldamine alalt soovitud tulemusi pole andnud ega avaldanud mingit 

mõju, kuna kasvuks vajalikud ained on risoomidesse talletatud. Niitmisel tuleb jälgida, et 

raskemate masinate kasutamisel oleks pinnas piisavalt kuiv ja kõva, vältimaks roobaste 

tekkimist. Pärast niitmist tuleb niitmiseks kasutatud seadeldis niidetud alal taimeosadest 

puhastada, et vältida võimalust, et varretükid satuvad uutesse kasvukohtadesse. Taimede 

väljakaevamisel tuleks taimed jätta sinnasamasse alale kuivama ning hiljem, kui varred on 

kuivanud, põletada.  

Taimede puhmaste leviku pidurdamiseks on kasutatud ka nn rebimise meetodil taimede 

eemaldamist, mis kahjustab taime varsi rohkem ja jätab seejuures erinevalt niitmisest 

ülejäänud taimestiku alles (Alberternst & Böhmer, 2011). 

Kaevamine on tõhus tõrjemeetod eelkõige pargitatra varases elustaadiumis või üksikute 

taimede puhul. Meetod on väga töömahukas, kuna terved taimed, sealhulgas risoomid, 

kaevatakse välja. Kuna risoomid võivad kasvada kuni 2 meetri sügavuseks, on oht, et kõiki 

risoomitükke ei saada kätte ning taim kasvab uuesti. Kasvuperioodi jooksul tuleks seetõttu 

kaevata korduvalt. Väljatõmmatud ja kaevatud biomass tuleb kuivatada ja põletada sobivates 

kohtades ning vältida seejuures taimse materjali sattumist transpordiga uutesse 

kasvukohtadesse.  
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Abi võib olla ka karjatamisest, kuna on leitud, et veistele meeldib toituda voolja 

pargitatra noortest lehtedest. Lammastega karjatamist peetakse seejuures kõige tõhusamaks 

ja odavamaks tõrjemeetodiks võõrliigi suurte kolooniate korral. Aastaringseks karjatamiseks 

kulub hektarile kümme kuni paarkümmend looma (Barták et al., 2010). 

3.1.3. Kuuma auru meetod 

Pargitatarde tõrjel võib kasutada ka Hollandis umbrohtude hävitamiseks välja töötatud keeva 

vee tehnoloogiat (Heatweed Technologies). Tegu on kemikaalivaba meetodiga, kus taim 

hävitatakse energiaga (kuumus), mille parimaks kandjaks on vesi. 98-99 °C temperatuuriga 

vesi suunatakse hävitatavatele taimedele, mis põhjustab taimerakkude lõhkemise ja annab 

taimele enesehävitussignaali, mille järel hävineb ka taime juur. Kui temperatuur langeb alla 95 

°C, siis enesehävitussüsteem ei käivitu ja juur jääb alles. Tehnoloogiat on uuritud ja katsetatud 

erinevates ülikoolides (University of Copengahen, Swedish University of Agricultural Studies). 

Parima tulemuse saamiseks tuleb kolooniat töödelda 3–4 korda hooaja jooksul. Keeva vett 

toodab kütusel töötav masin, mida on erinevas mõõdus ja sellest tulenevalt võimalik 

paigutada nii traktoritele, järelkärudele kui ka ATV-dele. Keeva vee meetodit tasub katsetada 

ja kasutada järgmistel põhjustel: see on keemiavaba ja keskkonnasõbralik; seda saab kasutada 

ka nt looduskaitsealadel, mahealadel, veekaitsevööndis, avalikul maal jne; töötamisel tekib 

väga vähe müra (68 dB); kasutada saab igasugust vett, mistõttu saab paaki täita ka järvest või 

jõest võetud veega; puudub tuleoht; võimalik on ligi pääseda ka kolooniatele maastikul. 

(Vereva lemmmaltsa ohjamiskava, 2018) 

3.1.4. Kombineeritud tõrje 

Tõhusaks on osutunud ka erinevate tõrjemeetodite kombineerimine: näiteks mehaanilise ja 

keemilise tõrjemeetodi rakendamine niitmise ja sellele järgneva taimekaitsevahendiga 

mürgitamise läbi. Kogu taimestikku hävitavaid glüfosaadipõhiseid taimekaitsevahendeid (näit. 

Roundup) tuleks viimase variandina rakendada vaid juhul, kui teised tõrjemeetodid pole taime 

ohjamisel tulemusi näidanud (Alberternst & Böhmer, 2011). Rohumaade kaitsmisel 

kasutatakse peamiselt triklopüüli ja imasapüüri just noorte ja kiiresti kasvavate voolja 

pargitatra võrsete puhul, sest need mürgid ei hävita kogu taimestikku.  

Häid tulemusi taimede tõrjumisel on andnud aktiivsöe lisamine mulda. Katsed näitasid, et 

aktiivsöe lisamine mulda piirab märgatavalt invasiivsete pargitatarde risoomide kasvu, 

vähendades selleläbi looduslikele rohttaimedele avaldatavat negatiivset mõju. Aktiivsöe 

lisamist ei saa aga soovitada, kuna see võib tasakaalust välja viia mullakeemia ning looduslike 

liikide ja mullaorganismide omavahelised keemilistel vastastikmõjudel põhinevad suhted 

(Murrell et al., 2011). 

Invasiivsete pargitatarde taimset materjali saab hävitada ka komposteerimise teel, sel juhul 

tuleks taimset materjali komposteerida mahus 1:1 värske kompostiga vähemalt 70° juures 

(Alberternst & Böhmer, 2011). Suurte risoomi- ja varretükkide hävitamine komposteerimise 
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teel enamasti siiski ei õnnestu (EPPO). Kergete muldade korral saab kasutada 

risoomitükikeste väljasõelumist trummelsõela abil, kuid on oht, et mõned risoomitükid jäävad 

siiski mulda.  

Katsetatud on ka maa-ala musta kilega katmist, kuid see pole tulemusi andnud (Alberternst & 

Böhmer, 2011). 

Invasiivsete pargitatra liikide tõrjetöödega ei tohiks viivitada, kuna sel juhul muutuksid 

kolooniad liialt suureks ning võib juhtuda, et taimede levik väljub kontrolli alt, nagu on see 

juhtunud mujal Euroopas. 

Järgnevas tabelis on kokkuvõtvalt välja toodud erinevate ohjamismeetodite võrdlus 

pargitatarde tõrje efektiivsuse, keskkonnasõbralikkuse ja ajakulu aspektist (tabel 1). 

Tabel 1. Pargitatra tõrjemeetodite võrdlus (tabelis kasutatud märgendid: * - madal; ** - 

keskmine; *** - kõrge) (Barták et al. 2010) 

Meetod Tõrje 

tõhusus 

Keskkonna- 

hoidlikkus 

Ajakulu 

Lehestiku töötlemine herbitsiidiga *** * * 

Herbitsiidi vesilahuse süstimine vartesse *** ** *** 

Kombineeritud meetod (herbitsiid + 

niitmine) 

** ** ** 

Niitmine * *** *** 

Kaevamine * ** *** 

  



 

29 
  

3.2. Invasiivsete kuldvitsa liikide ohjamine 

 
Kanada kuldvitsa ja sügis-kuldvitsa leviku piiramiseks piisab rohumaadel iga-aastasest 

niitmisest. Söötidel ja jäätmaadel on tõhus vahend ümberkünd (Kangur et al., 2005; Kabuce & 

Priede, 2010). Kuigi laialt levinud tõrjemeetoditest võib samuti kasu olla, on võtmeküsimuseks 

liigi seemnelise leviku pidurdamine, mis tähendab, et tõrjevõtteid peab rakendama 

vegetatiivse kasvu staadiumis (Mei et al., 2006). Järgnevalt on esitatud ülevaade mõnedest 

rakendatud ohjamismeetoditest.  

3.2.1. Mehhaaniline tõrje 

Üheks efektiivsemaks võtteks invasiivsete kuldvitsade tõrjel on niitmine kaks korda aastas 

(mais ja augustis) mitme aasta vältel. Samas näitasid katsed Taanis, kus testiti, milline aeg on 

sobivaim ühekordseks niitmiseks aastas (varieeriti niitmise aega juuni alguses, juuni lõpus ja 

septembris), et kanada kuldvitsa ohjamise ja ülejäänud taimestiku liigirikkuse püsimise 

seisukohast osutus tõhusaimaks niitmine juuni lõpus. Hiline niitmine (septembris) seevastu 

soosis kanada kuldvitsa kasvu. Pärast niitmist on soovituslik kõrreliste/rohundite segu 

külvamine, mis piirab kanada kuldvitsa võsude arvukust ja kasvu oluliselt (Voser-Huber, 1983, 

cit. Weber, 2000 ). Niitmisjärgselt võib kanada kuldvitsa kasvu pärssimiseks katta ala ka kerge 

vett mitteläbilaskva plastikmaterjaliga, kuid selle meetodiga hävineb ka muu taimestik, 

mistõttu on meetod tõhus tingimustes, kus kuldvits domineerib või katab ala lausaliselt.  

Kõige tõhusamad meetodid liikide kontrollimiseks on isendite väljakaevamine või korduv 

niitmine enne seemnete valmimist. Täiendavad meetoditena võib rakendada mullaharimist ja 

viljuvate taimede füüsilist eemaldamist. 

 

3.2.2. Keemiline tõrje 

Mulla herbitsiidide suhtes on tundlikud idandid ja noored taimed, kuid hiljem, vegetatsiooni 

perioodil herbitsiidide mõju väheneb või kaob täielikult. On näidatud, et ca 10-15 cm kõrguste 

S. altissima taimede tõrjumisel oli kasu glüfosaadist ja mitmetest kontaktherbitsiididest nagu 

2,4-D ja pikloraamist (Weber, 2000). Herbitsiidid on tõrjel efektiivsed metsanoorendikes.  

3.2.3. Kuuma auru meetod 

Nii nagu pargitatarde puhul, on kanada kuldvitsa ja sügis-kuldvitsa tõrjel kasutatud ka kuuma 

auru tehnoloogiat (vt. 3.1.3). 
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4. LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ 

invasiivsete võõrliikide plaanitavad tõrjemeetodid  
 

2022. ja 2023. aastal on plaanitud valitud nelja liigiga (vooljas pargitatar, sahhalini pargitatar 

ja nende hübriid; harilik lumimari; harilik pihlenelas; kanada kuldvits ja sügis-kuldvits) 

järgmised tõrjevõtted (tabelid 2 ja 3). 

Tingmärgid: o – hindamistöö ajavahemik; * - ettevalmistustööd; x - tõrjetöö 

Tabel 2. 2022. aastal plaanitud tõrjevõtted ja nende ajastus.   

  
 

Tabel 3. 2023. aastal plaanitud tõrjevõtted ja nende ajastus. 
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5. Tõrje tulemuslikkuse hindamine  
 

Monitooringu eesmärgiks on hinnata tõrjemeetodite efektiivsust liigisiseselt. Tõrje 

tulemuslikkuse hindamiseks on vajalik võõrliigi leiukohti regulaarselt inventeerida, kasutades 

välitöödel selleks koostatud metoodikat. Inventuuri andmete võrdlemisel on võimalik hinnata 

tõrjumise efektiivsust ja selle põhjal seada täpsemad tõrje eesmärgid tulevikuks. Tõrjetöö 

tõhusust tuleb jälgida jooksvalt igal aastal, et planeerida kolooniate tõrjet tulevikus. Hävitatud 

kolooniat tuleb mõne aasta jooksul (kuni 5 aastat) jälgida, et välistada püsima jäänud 

üksikutest taimedest tulenev populatsiooni taastumine. 

Hindamise tulemuste põhjal on võimalik parendada kasutatavat tõrjemetoodikat ning 

vajadusel hinnata ümber tõrje maksumust ja tõrjetööde kestvust. Seiret peaks läbi viima 

kogenud personal, kes on varem võõrliikide uurimisega ja soovitavalt ka tõrjumisega 

tegelenud. Ühe seiremeeskonna suurus võiks olla kaks liiget, kellest üks tegeleb peamiselt 

kaardimaterjali täpsustamise ning teine transekti analüüsimise ja ankeedi täitmisega. Seiret 

võiks teostada tõrjujatest ja tõrje korraldajatest eraldiseisev institutsioon, et oleks välistatud 

tahtlikult või tahtmatult seiretulemuste mõjutamine. 

Projekti valitud võõrliikidest kaks on põõsad (harilik lumimari ja harilik pihlenelas), kanada 

kuldvits ja sügis-kuldvits mitmeaastased puhmikutena kasvavad liigid ning pargitatrad 

mitmeaastased rohttaimed. Kõigi nimetatud liikide näol on tegemist kõrgekasvuliste 

taimedega ning seetõttu on koostatav metoodika kõigile rakendatav.  

 

5.1. Hindamise metoodika 
Välitööde käigus tuleb projekti hõlmatud võõrliikide kolooniad kaardi järgi looduses 

tuvastada, täita kolooniat puudutav ankeet (vt 6. ptk) mõõta koloonia pindala, koguda muid 

täpsustavaid andmeid koloonia kohta (sh ala tervikuna pildistamine). Välitöö kaartidena 

kasutatakse sama andmebaasi kaarte, mis tõrjetööde puhul.  

 

5.1.2. Vajalikud töövahendid 

1. Käesolev välitööde juhend 1 tk; 

2. Välitööde ankeedid võõrliigi koloonia asukoha ja omaduste kajastamiseks;  

3. Kaardilehed võõrliikide levikuandmetega;  

4. Kui hindamine toimub käsitsi kohapeal: kirjutamisalus, kirjutusvahend, klammerdaja 

täidetud ankeetide ja kaartide kokkuköitmiseks;  

5. Kui hindamine toimub elektroonselt: vastav seade, kus saab välitööl kogutud andmed 

kohapeal sisestada; 

6. Puupulk (pildistamise teostamisel), haamer; 

7. Fotoaparaat, GPS-seade. 
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5.1.3. Koloonia pindala arvutamine 

Koloonia piiride täpsustamiseks tuleb kasutada võimalikult täpset GPS seadet, mille abil saab 

salvestada koloonia välimise serva punktid ja hiljem joonistada vastavas programmis 

polügooni, mille pindala võrdlemine erinevatel vaatlusaastatel võimaldab hinnata tõrje 

efektiivsust. Lagedal alal on punktleiukoha või koloonia välispiiri digiteerimisel soovitav 

kasutada vähemalt 10-meetrist puhvrit, mis sisaldab GPS-seadme mõõteviga ja vegetatiivse 

leviku ala. Puistuga aladel kasutatakse vastavalt seadmete täpsusele ja puistu tihedusele 

vähemalt 15 meetri laiust puhvrit. (Vereva lemmmaltsa (Impatiens glandulifera) ohjamiskava, 

2018).  

Kui kaardile märgitud asukohas võõrliike ei kasva, tuleb selle kohta siiski täita ankeet ja 

lisamärkustesse märkida, et otsitavaid taimi antud alal ei kasva.  

Koloonia pindala võib taimede raskesti märgatavuse ja hõreda võõrliikide populatsiooni tõttu 

olla keeruline hinnata: üksik teistest mitu meetrit eemal kasvav taim suurendab oluliselt 

koloonia pindala. Koloonia pindala arvutamisse tuleks kaasata võimalikult paljud isendid. On 

oluline, et üksikute tihedamast populatsioonist kaugemal kasvavate isendite kaardistamisel 

lähtutakse analoogia põhimõttest: hõlmates koloonia pindala mõõtmisesse üksikult kasvavad 

liigid kõikidel aladel samadel alustel. Kui mõni võõrliigi isend asetseb teistest oluliselt 

kaugemal (kaugemal kui 30 m), siis seda isendit pindala arvutamisse mitte hõlmata, vaid 

fikseerida kui üksikisend. 

Lisaks välitööde käigus kogutud materjalidele, on kolooniate pindala võimalik kaudselt hinnata 

ka avatud aladel ortofotodelt ja neid seeläbi mõõdistada. Meetod võiks olla täiendav meetod 

gps-joonistele. 

Koloonia pindala mõõtmine ei pruugi samas anda head hinnangut võõrliigi seisundi kohta: 

ühel ruutmeetril võib olla paar või sada võsu, seetõttu on vajalik lisaks hinnata võõrliigi 

ligikaudset arvukust, leviku ulatust ja vitaalsust lokaalpopulatsioonis (vt ankeet). 

 

5.1.4. Visuaalse materjali kogumine 

Visuaalse materjali kogumine annab väärtuslikku lisainfot töötlusalade olukorrast, kuid 

selleks, et oleks võimalik visuaalse materjali põhjal võrdlusi või järeldusi teha, on vajalik 

pildistada alasid igal pool ühtsete reeglite alusel. 

Iga alal on soovitav: 

1. Teha foto seireankeedi päisest (kus on näha ala nimi, number/kood ja koordinaadid) 

2. Teha fotod (minimaalselt 4 tk) võõrliigikoloonia alast, mille pindala mõõdetakse, neljast 

ilmakaarest (põhi, ida, lõuna, lääs). Selleks paiguta 1 m kõrgune pulk vastavas ilmakaares 
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koloonia serva ja pildistada 10 m kauguselt. Kaamera kõrgus ca 1,7 m (silmade 

kõrgus), fokaalkaugus = 18; horisont üleval 1/3.  
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5.2. Võõrliigi seisundi hindamise ajakava  

5.2.1. Seisundi hindamine enne tõrjekatsete algust (nn esmane hindamine) 

Kui eesmärgiks on hinnata tõrjetööde efektiivsust antud võõrliigi ohjamiseks, on vajalik 

fikseerida võõrliigi koloonia suurus ja ohtrus enne tõrjetööde läbiviimist. Kuna eesmärgiks on 

alustada tõrjekatsetega 2022. aasta kevadel, peab esmane liikide kaardistamine toimuma 

2022. aasta talvel, kui isendid on looduses veel nähtavad (harilik lumimari, harilik pihlenelas 

ja kuldvitsad) (tabel 4). Pargitatarde kaardistamine on võimalik teostada ka kevadel (aprillis, 

14.-16. nädalal), kui ülejäänud taimestik ei ole veel kasvu alustanud, kuid pargitatra taimed on 

juba hoogalt kasvamas.   

 

Tabel 4. Võõrliigi seisundi hindamine kõigil aladel. 

 

Võõrliik Esmane 

hindamine  

Vahe- 

hindamine 

Projekti 

lõpphindamine 

Järel- 

hindamine 

vooljas pargitatar, 

sahhalini 

pargitatar, 

hübriid-pargitatar 

06.2022 

07.2022 

mai/aprill 

2024 

august-

september 2027 

august 2031 

harilik lumimari 06.2022-

07.2022 

aprill 2024 november 2027 november 

2031 

harilik pihlenelas 06.2022-

07.2022 

november 

2023-aprill 

2024 

juuli 2027 juuli 2031 

kanada kuldvits, 

sügis-kuldvits 

06.2022-

07.2022 

november 

2023-aprill 

2024 

september 2027 september 

2031 

 

5.2.2. Võõrliikide seisundi hindamine tõrje kestel (nn vahehindamine) 

Selleks, et optimeerida tõrje sagedust ja selle kulusid, on soovitav teostada kõigil aladel nn 

vahehindamine soovitatavalt kaks aastat kestnud tõrje järgselt. Kuuma auruga või 

herbitsiidiga töötlemise, niitmis- või sikutamismeetodi rakendamisel peab liigi seisundi 

hindamiseks olema viimasest tõrjest möödunud vähemalt 3 nädalat, kuna lühema perioodi 

korral pole toimunud muutused veel looduses märgatavad. Seega on mõistlik teostada 

lumimarja, pihlenelase ja kuldvitsa alade vahehindamine hilissügisel (alates november 2023) 

või varakevadel enne kolmanda tõrje aasta esimesi tõrjeid (aprill 2024). Kuna pargitatrad on 

võrreldes teiste fookuses olevate liikidega külmaõrnemad, on pargitatarde hindamiseks 
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sobivam vaid varakevad 2024. Erandiks on pargitatra alad, mille puhul rakendatakse 

ohjamiseks geotekstiiliga katmise tehnoloogiat. Nimetatud aladel pole võimlik vahehindamist 

teostada ning järgmine liigi seisundi hindamine on võimalik teostada alles pärast geotektsiili 

eemaldamist 2026. aasta sügisel. 

5.2.3. Võõrliikide hindamine tõrjekatse lõppedes (nn lõpphindamine) 

Viis aastat kestnud tõrje tõhususe hindamiseks on soovitav 2027. aastal valida aeg, mil 

vaadeldavad liigid on looduses kõige kergemini jälgitavad. 

 Pargitatarde koloonia kaardistamiseks sobib kõige paremini taime õitseaeg – augusti teine 

pool ja september 2027. a.;  

 Lumimari õitseb mais ja juunis, kuid liik on ülejäänud looduses silmapaistvam ajal, kui 

valmivad valged viljad, seega on kaardistamiseks sobivaim aeg pigem november 2027. a.; 

 Pihlenelas õitseb juunis-juulis, seega on liigi hindamiseks ideaalseim aeg juuli 2027. a.;   

 Kanada kuldvitsa ja sügis-kuldvitsa õitsemine algab juulis, kuid õisemise tippaeg jääb 

pigem augusti keskpaigast septembri lõpuni ning seetõttu on liigi kaardistamiseks parim 

aeg september 2027.a. 

5.2.4. Võõrliikide järelhindamine 

Kolooniaid, mida arvatakse olevat ära tõrjutud, on soovitatav jälgida veel vähemalt 5 aastat 

pärast tõrje lõppu, et oleks kindlustatud seemnepangast võrsuvate taimede hävitamine 

(Nielsen et al. 2007). Järelhindamisel on soovitav rakendada sama metoodikat, mis iga-

aastasel võõrliigi seisundi hindamisel, kuid soovitav on valida hindamiseks aeg, mil vaadeldav 

liik on looduses kõige kergemini jälgitav. 

 Pargitatarde koloonia kaardistamiseks sobib kõige paremini taime õitseaeg – augusti teine 

pool ja september;  

 Lumimari õitseb mais ja juunis, kuid liik on ülejäänud looduses silmapaistvam ajal, kui 

valmivad valged viljad, seega on kaardistamiseks sobivaim aeg pigem november; 

 Pihlenelas õitseb juunis-juulis, seega on liigi hindamiseks ideaalseim aeg juuli;   

 Kanada kuldvitsa ja sügis-kuldvitsa õitsemine algab juulis, kuid õisemise tippaeg jääb 

pigem augusti keskpaigast septembri lõpuni ning seetõttu on liigi kaardistamiseks parim 

aeg september. 

 

5.3. Pilootuuring 
Selleks, et saada täpsemaid hinnanguid tõrje efektiivsuse osas ning välja selgitada, kas 

pikemaajalisem tõrje annab paremaid tulemusi võrreldes lühiajalisema tõrjega, võiks 

alternatiivse variandina kaaluda liigi seisundi hindamist iga-aastaselt enne iga tõrjekorda ning 

pärast viimast tõrjet. Aja ja ressursikulu arvestades ei pruugi see olla kõigil aladel otstarbekas, 
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kuid kaaluda tasuks nn 12 pilootala valikut, kus tõrje tõhusust hinnatakse iga kord 

enne järgmise tõrje läbiviimist (iga liigi osas kõigi regioonide peale 3 ala, va arvatud kuldvits, 

millel on 2 ala, lisaks 1 kontrollala?, kokku 12 ala). 
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6. Võõrliigi ohjamise tulemuslikkuse seireankeet 

ja selle täitmine 
 

1. ALA NIMI JA 

LÜHEND/KOOD 

Näiteks: PARGITATAR_KUR_GEO 

2. ALA NR 

 

3. TÖÖTLUS 

0-kontroll; 1-niitmine; 2-sikutamine; 3-geotekstiiliga katmine; 

4-kuuma auru töötlus; 5-herbitsiid 

4. KUUPÄEV 

5. VAATLUSE 

TEOSTAJA(d) 

 

6. ALA KOORDINAADID (pikkus, laius, kraad, kümnendkohad) 

7. ERAKORDSED ILMASTIKUOLUD 

0 – puudub; 1 –põuane; 2 – väga sajune, üleujutatud; 3 

– väga jahe; 4 – muu (täpsustus kommentaari veerus) 

Kommentaar 

8. KOLOONIA ASUKOHT  

1-teeserv; 2-vooluveekogu kallas; 3-varemed; 4-õu; 5-mets; 6-söötis maa; 7-võsastik; 8-muu, täpsusta 

9. INIMTEGEVUSE MÕJU KOLOONIALE : 0-puudub; 1-karjatamine; 2-risustamine; 3-kinnisvaraarendus; 4-

tallamine; 5-koloonia hävinud; 6- muu, täpsusta 

10. PUISTU LIITUVUS: 0;  0,1; 0,2 ... 1,0 Liituvuse väärtus: 

11. PÕÕSARINDE OHTRUS 

0 – puudub; 1 – üksikud; 2 – paiguti, hajusalt, 

gruppidena; 3 – lausaline, valdav 

12. VÕÕRLIIGI OHTRUS  

0 – vaid üksikud isendid; 1 – esineb väikesi 

kolooniaid, kuid võõrliik pole domineeriv; 2 – 

esineb erineva suurusega kolooniaid ja 

üksikisendeid, võõrliik on taimkattes üks 

domineerivaimaid; 3 – võõrliik on massiline, 

domineeriv 

13. VÕÕRLIIGI VITAALSUS 

0 – liik puudub; 1 – kahjustatud (kiratsev); 3 – stabiilne, 

hea 4) täpsusta 

14. KOLOONIA KESKMINE PINDALA (m2): 

1) alla 30; 2) 31-50; 3) 51-101; 4) 101-400 5) 401-

1000; 6) üle 1000; 6) täpsusta........... 

15. VÕÕRLIIGI KOLOONIATE ARV ALAL  

1) 0; 2) 1 2) 2-3; 3) 4-6; 4) 7 ja enam 

16. VÕÕRLIIGI KESKMINE TIHEDUS   

hõredalt kaetud % 

alast  

tihedalt kaetud % alast 

                          %                          % 

17. VÕÕRLIIGI TIHEDUS IGAS KOLOONIAS  

1) väga hõre (<2 isendit/m2); 2) hõre; 3) keskmine; 4) 

tihe, lausaline  

Koloonia nr 1 tihedus= 

Koloonia nr 2 tihedus= 

18. GENERATIIVSETE/SUURTE VÕÕRLIIGI 

ISENDITE OHTRUS KOLOONIAS: 1) 0; 2) üksikud 

3) vähem kui pooled 4) pooled 5) enamik 

Koloonia nr 1= 

Koloonia nr 2 = 
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Koloonia nr 3 tihedus= 

Koloonia nr 4 tihedus= 

Koloonia nr 5 tihedus= 

Koloonia nr 6 tihedus= 

Koloonia nr 7 tihedus= 

Koloonia nr 3 = 

Koloonia nr 4 = 

Koloonia nr 5 = 

Koloonia nr 6 = 

Koloonia nr 7 = 

19. ÕITSEVATE ISENDITE ARV KOLOONIAS  

1) 0; 2) 1-50; 3) 51-100; 4) 101-150; 5) 151-200; 6) üle 

200; 7) täpsusta 

Koloonia nr 1 =                                    Koloonia nr 5 =                                    

Koloonia nr 2 =                                    Koloonia nr 6 =                                  

Koloonia nr 3 =                                    Koloonia nr 7 = 

Koloonia nr 4 = 

20. Suurte/täiskasvanud võõrliigi isendite 

keskmine kõrgus (m)? 

Isend nr 1 =                                     Isend nr 6 = 

Isend nr 2 =                                     Isend nr 7 = 

Isend nr 3 =                                     Isend nr 8 = 

Isend nr 4 =                                     Isend nr 9 = 

Isend nr 5 =                                     Isend nr 10 = 

21. LISAMÄRKUSED 

 

Ankeedi koostamisel on kasutatud Holm, 2010 Karuputkede ohjamiskava; KeA Kaitstavate 

soontaimede liigiseire ankeeti 2021  

Ankeedil tuleb täita võimalusel kõik lahtrid. Kõikide alade kohta täidetakse ankeet enne 

esimest tõrjekorda 2022. aastal, 2023. aasta hilissügisel/2024. aasta varakevadel enne 3. 

tõrjeaasta algust ning 2027. aastal ehk pärast 5-aastat kestnud tõrjet, et näha tõrje tõhusust 

ajas.  

1. ALA NIMI JA LÜHEND/KOOD tähistab vaadeldava ala koodi, mis on sellele alale omistatud 

vastava liigi andmebaasis. KOOD on kaardil märgitud võõrliigi kolooniat tähistava ala juurde, 

kust see tuleb ankeedi vastavale reale kanda.  

2. ALA NR – igal võõrliigil on igas piirkonnas teatav arv alasid, ala number on leitav vastava liigi 

andmebaasist 

3. TÖÖTLUS – siin tuua välja vastaval alal teostatud töötlus.0-kontroll; 1-niitmine; 2-

sikutamine; 3-geotekstiiliga katmine; 4-kuuma auru töötlus; 5-herbitsiid 

8. KOLOONIA ASUKOHT- siin tuleb alla joonida tegelikele oludele vastav ankeedis välja 

pakutud variant või, kui välja pakutud variandid ei sobi, siis punkti 7 – muu juures õige ära 

tuua. Siin võivad korraga kehtida ka mitmed variandid, juhul kui koloonia asub näiteks 

teepervel, mille servas kulgeb jõgi või kuivenduskraav. Sellisel juhul tuleb ankeedis üles 

märkida kõik kehtivad variandid. 

9. INIMTEGEVUSE MÕJU KOLOONIALE peetakse silmas võõrliigi kolooniat otseselt mõjutavat 

inimtegevust (mis ei ole otsene tõrjetegevus). See tähendab, et fikseerida tuleb see 

inimtegevus, mis on võõrliigitaimede kasvukohta otseselt mõjutanud. Naabruses toimunud 

tegevused ei lähe siin arvesse. Vastavalt sellele, kas võõrliiki on tallatud või masinatega üle 
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sõidetud, kasvavad nad karjamaal või risustatud alal jne, tuleb valida ankeedist 

vastav variant ja see alla joonida. Kui välja pakututest ükski ei sobi, tuleb punktis 6 – muu, 

täpsusta ära tuua, milline inimtegevus on kolooniat mõjutanud. 

10. PUISTU LIITUVUS – võrade katvuse (liituvuse) suhteline näitaja, mis näitab, kui mitu 

protsenti või mitu kümnendikku alast katab võrade ristprojektsioon 

11. PÕÕSARINDE OHTRUS – õiget varianti alla joonides märkida põõsarinde ohtrus alal  

12. VÕÕRLIIGI OHTRUS – siin tuleb hinnata võõrliigi ohtrust alal võrreldes ülejäänud 

taimestikuga 0 – vaid üksikud isendid; 1 – esineb väikesi kolooniaid, kuid võõrliik pole 

domineeriv; 2 – esineb erineva suurusega kolooniaid ja üksikisendeid, võõrliik on taimkattes 

üks domineerivaimaid; 3 – massiline, domineeriv 

13. VÕÕRLIIGI VITAALSUS - võõrliigi populatsiooni üldine vitaalsus (neli kategooriat: 0 – liik 

puudub, ei saa hinnata; 1 – väga halb (st on vaid üksikud isendid ja kahjustustega); 2 – 

kahjustatud (kiratsev, generatiivseid isendeid praktiliselt ei esine); 3 – stabiilne, hea (liik on 

tavapärase kõrgusega, esineb generatiivseid isendeid). Variant 4 valida siis, kui liigi vitaalsus 

alal on erinev erinevates kolooniates (on kolooniaid, kus isendid on silmnähtavalt 

kahjustunud ja kolooniaid, kus liik on vitaalne. 

14. KOLOONIA PINDALA (m2) on vaja märkida teatud vahemiku piires õiget varianti alla 

joonides ja võimalusel täpsustada. Koloonia pindala tuleks ka hinnata suurte taimede järgi. 

Valik 7 täpsusta tuleb täita juhul, kui koloonia pindala on kergesti võimalik suure täpsusega 

määrata (n: koloonia koosneb ühest/mõnest taimest). Kõikide kolooniate piire ja pindala on 

vajalik GPS-seadme abil täpsustada. Selleks kõnnitakse kolooniale sisselülitatud GPS-

seadmega ring ümber. Teekonnapunktide salvestamise sagedus võiks olla ca kaks punkti 

minutis. Vastavad teekonnapunktid laetakse GPS-ist hiljem alla ning seotakse kolooniate 

kaardikihiga. Koloonia pindala hinnatakse erinevatel külastuskordadel korduvalt seetõttu, et 

näha, kas ja kuidas tõrjumine pindala mõjutab.  

15. VÕÕRLIIGI KOLOONIATE ARV ALAL – loendada kolooniate arv vaadeldaval alal (kolooniaks 

lugeda vastava samast liigist isendite kogum). Koloonia minimaalne suurus määrata iga liigi 

puhul eraldi. 

16. VÕÕRLIIGI KESKMINE TIHEDUS – siin tuleb märkida, mitu protsenti kolooniast on 

võõrliigitaimedega hõredalt ja mitu protsenti tihedalt kaetud. Selleks on mõistlik lähtuda 

punktis 14. toodud koloonia pindalast, vaadeldes palju sellest on kaetud tihedalt võõrliigiga 

ning palju on kaetud üksikute, eraldi kasvavate suuremate taimedega, mille vahel kasvab ka 

muud taimestikku. Vastavad numbrid märkida, kas veergu hõredalt kaet. % alast või “tih. kaet. 

% alast”.  

17. KOLOONIA TIHEDUS – kui tihedalt või hõredalt koloonias liike kasvab, 1) väga hõre (st 

vähem kui 2 isendit/m2); 2) hõre, 3) keskmine, 4) tihe, lausaline. Siin täpsustan isendite arvu 

liigiti. Iga koloonia tuleb eraldi hinnata. 
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18. GENERATIIVSETE / SUURTE VÕÕRLIIGI ISENDITE OHTRUS KOLOONIAS: 1) 0; 2) 

üksikud 3) vähem kui pooled 4) pooled 5) valdav enamus. Täita iga koloonia puhul eraldi. 

Õitsevate taimede arvu põhjal on võimalik taaskülastusel hinnata tõrje tõhusust. Õitsevaks 

taimeks tuleks lugeda need generatiivsed taimed, millel on selgesti eristatav vähemalt üks 

puhkenud õisik. 

19. ÕITSEVATE ISENDITE ARV KOLOONIAS – see tuleb täita ainult kuldvitsade puhul, kuna 

teiste liikide puhul on isendite loendamine keeruline ja samas on teada, et teised projekti 

võõrliikidest ei oma seemnelisel levikul nii suurt tähtsust kui kuldvitsad. Õitsevate võõrliigi 

taimede arv koloonias: hindab õitsevate võõrliigitaimede arvu vahemikena.. Valik 7. täpsusta 

tuleb täita nii sellisel juhul, kui õitsevate taimede arvukust on lihtne absoluutselt hinnata 

(näiteks koosneb koloonia ainult mõnest/mõnekümnest õitsevast taimest) kui ka siis, kui 

vastavaid taimi on koloonias ankeedis toodud vahemikest rohkem. Viimasel juhul tuleb püüda 

õitsevate taimede arvukust visuaalselt võimalikult täpselt hinnata ja see täpsustuste reale kirja 

panna. Õitsevate taimede arvu põhjal on võimalik taaskülastusel hinnata tõrje tõhusust. 

Õitsevaks taimeks tuleks lugeda need generatiivsed taimed, millel on selgesti eristatav 

vähemalt üks puhkenud õisik. 

1) 0; 2) 1-50; 3) 51-100; 4) 101-150; 5) 151-200; 6) üle 200; 7) täpsusta 

20. See on vajalik teostada vaid kuldvitsade, lumimarjade ja pihlenelase korral. SUURTE 

/TÄISKASVANUD ISENDITE KESKMINE KÕRGUS (m). Mõõta juhuslikult valitud 10 täiskasvanud 

isendi keskmine kõrgus koloonias. Koos vitaalsuse hinnanguga annab see hea indikatsiooni 

võõrliigi populatsiooni olukorrast alal. 

21. LISAMÄRKUSED: sellele reale tuleks kanda info, mida koloonia seirajad oluliseks peavad, 

kuid mida pole mujal ankeedis võimalik kajastada. Pärast transektiala puudutava ankeedi 

täitmist ja koloonia välispiiride täpsustamist suundutakse järgmisele seirealale. 
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