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SISSEJUHATUS 

 

Inimkond on introdutseerinud mitmeid tuhandeid liike uutele aladele (Murrell jt, 2011), 

kusjuures see protsess on 20. sajandi jooksul oluliselt kiirenenud eelkõige kaubanduse, aga ka 

reisimise ja turismi intensiivistumise tõttu. See omakorda on teinud tõsiasjaks selle, et meil 

tuleb järjest rohkem tegemist teha uutele aladele sattunud liikide ja nende mõjudega 

kohalikule ökosüsteemile (Eek ja Kukk, 2013). Paljudest introdutseeritud võõrliikidest on 

mõned muutunud oma uutes kasvukohtades liialt domineerivateks, kes oma kohaloluga 

ohustavad looduslikku mitmekesisust (Murrell jt, 2011). Võõrliikideks nimetataksegi liike, 

alamliike või madalamaid taksonoomilisi üksuseid, kes on introdutseeritud väljapoole oma 

looduslikku leviala; hõlmates ka selliste liikide erinevaid osi nagu mune, seemneid, sugurakke 

ja leviseid, mis võivad ellu jääda ning hiljem järglasi anda (Developing an EU...). Looduslikes 

tingimustes saavad elada ainult sarnase kliimaga maalt pärit võõrliigid (Masing, 1992, lk 

275). Tihti on nii, et võõrliik teistele liikidele ohtu ei kujuta või siis muutub ohtlikuks pika aja 

möödudes (Kukk jt, 2001). Plahvatuslikult paljunevaid ja suurte mõjudega liike nimetatakse 

invasiivseteks võõrliikideks (IUCN).  

Invasiivsed võõrliigid on ka käesolevas töös kirjeldatud konnatatra (Fallopia Adans.) 

perekonna liigid: vooljas konnatatar (Fallopia japonica), sahhalini konnatatar (Fallopia 

sachalinensis) ja nendevaheline hübriid (F. x bohemica). Nimetatud liike peetakse Euroopas 

invasiivseimate ja ohtlikumate hulka kuuluvateks (Mandàk jt, 2004), kes lisaks teiste Euroopa 

riikide looduslike ja pool-looduslike koosluste tasakaalu ohustamisele, on ohuks ka Eesti 

loodusele (Ööpik jt, 2008). Vooljas ja sahhalini konnatatar ning nende hübriid on Eestis 

kantud koguni Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja (RTL 2004, 134, 

2076). Sellesse nimekirja kuuluvate liikide elusate isendite toomine Eestisse on keelatud.  

Eelpool tulenevast on töö eesmärgiks võõrliikide vooljas konnatatar, sahhalini konnatatar ning 

Fallopia x bohemica tutvustamine, andes täpsema ülevaate nii liikide bioloogiast ja 

ökoloogiast kui ka ohtlikkusest ja ohjamisvõimalustest. Lisaks on eesmärgiks koondada 

liikide Eesti levikut iseloomustav info. Kolmest invasiivsest konnatatra liigist keskendutakse 
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rohkem enamlevinud vooljale konnatatrale, millele on pühendatud eraldi peatükk. Sahhalini 

konnatatra ja hübriidi puhul piirdutakse liikide morfoloogia, kasvukohtade ja päritolu 

tutvustamisega perekonna üldülevaate peatükis. Tõrjemeetodid on universaalsed ja neid eraldi 

iga liigi puhul välja ei tooda. Koondatud materjali põhjal hinnatakse vajadust ja antakse 

soovitusi nendele liikidele ohjamiskava koostamiseks.    

Metoodiliselt on käesoleva bakalaureusetöö puhul tegemist referatiivse tööga. Töö 

koostamisel on koondatud võõrkeelsetes teadusartiklites ning erinevates andmebaasides 

avaldatud info uurimise all olnud liikide kohta. Peamised kasutatud andmebaasid on: 

Rahvusvaheline invasiivsete liikide andmebaas (Global Invasive Species Database, GISD), 

Euroopa invasiivsete võõrliikide võrgustik (European Network on Invasive Alien Species, 

NOBANIS), Euroopa invasiivsete võõrliikide andmebaas (Delivering Alien Invasive Species 

Inventories for Europe, DAISIE) ning Euroopa ja Vahemere Taimekaitse Organisatsiooni 

andmebaas (European and Mediterranean Plant Protection organization, EPPO).  

Voolja konnatatra ja sahhalini konnatatra kohta on eestikeelset infot suhteliselt vähe ja see 

vähene info on –valdavalt populaarteadusliku iseloomuga. Voolja ja sahhalini konnatatra 

levikuandmed Eesti kohta pärinevad PKI botaanikaosakonna herbaarmaterjalidest ning 2005. 

aastast pärinevalt levikukaardilt. 

Tänan Merle Ööpikut, kellelt saadud väärt nõu oli suureks abiks töö valmimisel ning Toomas 

Kukke, kes oli lahkesti nõus taime levikuandmeid jagama.    
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1. PEREKOND KONNATATAR (Fallopia Adans) 

 

Tatraliste (Polygonaceae A. L. Juss.) sugukonda konnatatra perekonda (Fallopia Adans.) 

kuuluvad liigid on ühe- või mitmeaastased rohttaimed, poolpõõsaid esineb harvem. Enamik 

perekonda kuuluvatest liikidest kasvab põhjapoolkera subtroopikas ja parasvöötmes. Eestis 

kasvab konnatatra perekonnast looduslike ja võõrliikidena kokku 15 liiki.  

Konnatatra perekonda kuuluvate liikide varred võivad olla väänduvad, püstised või tõusvad. 

Lehed on liikidel enamasti terveservalised ja üldjuhul terved. Liikidel esinevad abilehed on 

samuti terve servaga ning kilejad. Perekonda kuuluvate liikide õied on väikesed, moodustades 

koondununa lehekaenlas paikneva keerise või varre tipuosas paikneva pöörisja või peaja 

liitõisiku. Spiraaljas tupe- või kroonitaoline perigoon on viieosaline. Üksikult paiknevaid õisi 

esineb liikidel harva. Liigid on putuk- või isetolmlejad. Viljaks on kolmetahuline või läätsjas 

pähkel. (Eichwald jt, 1971).  

Võõrliikidena kasvavad Euroopas peamiselt vooljas konnatatar (Fallopia japonica (Houtt.) 

Ronse Decr., sün. Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc., sün. Reynoutria japonica Houtt.) 

ehk vooljas kirburohi (nimetatakse ka vooljaks pargitatraks või jaapani kirburohuks) 

(Alberternst ja Böhmer, 2011) ja sahhalini konnatatar (Fallopia sachalinensis (F. Schmitd ex 

Maxim.) Ronse Decr., sün. Polygonum sachalinense F. Schmidt ex Maxim., sün. Reynoutria 

sachalinensis (F. Schmidt (Nakai)) ehk sahhalini kirburohi ehk sahhalini pargitatar (DAISIE 

(b)). Eelnimetatud konnatatra perekonda kuuluvad liigid on võimelised andma hübriidi, mida 

nimetatakse Fallopia x bohemica ((Chrtek & Chrtkovà) J.P. Bailey, sün. Reynoutria x 

bohemica Chrtek et Chrtková; DAISIE (a)). Konnatatra perekonda kuuluvatest liikidest on 

üks invasiivsemaid ja ohtlikumaid vooljas konnatatar ehk vooljas kirburohi (F. japonica) 

(Alberternst ja Böhmer, 2011; Linna, 2009).  

Konnatatra perekonda kuuluvatest liikidest võivad Euroopas endast ohtu kujutada veel voolja 

konnatatra kääbusvorm F. japonica var. compacta (Hook.f.) J.P. Bailey, mis on Euroopas veel 

küllaltki haruldane, kuid on siiski levima hakanud (EPPO (a)). Seda leidub näiteks Saksamaal 
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ja Tšehhi Vabariigis (Alberternst ja Böhmer, 2011). Kääbusvormi levik on piiratud ja sõltub 

peamiselt inimtegevusest (Mandák jt, 2004).  

Himaalaja konnatatart (Polygonum polystachyum Wallich ex Meisn.), mida praegu veel 

invasiivseks ei peeta, on leitud nii Poolast kui ka Norrast (Alberternst ja Böhmer, 2011). Taim 

kasvab voolja konnatatraga sarnastes kasvukohtades ning võib põhjustada lokaalse ulatusega 

probleeme (EPPO (a)).  

Mitmeaastane Aasiast pärit vääntaim F. baldschuanica on Euroopas veel väga vähe levinud, 

kuid juba Iirimaal, Hispaanias, Itaalias ja Sloveenias invasiivseks kuulutatud. Taim kasvab 3-

10 m kõrguseks, toetudes ümbritsevatele põõsastele ja puudele või ka ehitistele. Teda on 

leitud nii jõeäärsetest metsadest, varemetest, seinte äärest ja muudest inimmõjuga paikadest. 

Nimetatud vääntaim hübridiseerub voolja konnatatraga (EPPO (b)).  
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1.1. Sahhalini konnatatar (Fallopia sachalinensis (F. Schmitd ex Maxim.) 

Ronse Decr.)   

 

Looduslikult on sahhalini konnatatar levinud Põhja-Jaapanis ja Lõuna-Sahhalini saartel 

(Eichwald jt, 1971). Tänapäeval on sahhalini konnatatar Euroopas laialdaselt levinud (joonis 

1): taime on leitud nii Baltikumist, Soomest, aga ka Poolast (DAISIE (b)). Invasiivseks on 

taim kuulutatud Soomes, Poolas (NOBANIS (b)), Rootsis (NOBANIS (c)), Norras ja Tšehhi 

Vabariigis (NOBANIS (e)).  

 

Joonis 1. Sahhalini konnatatra levik Euraasia mandri Euroopa osas. Punasega on märgitud sahhalini 

konnatatra levikuulatus (DAISIE (b)) 

Sahhalini konnatatar (joonis 2) on kõrgem kui jaapani konnatatar, kasvades enamasti 4 meetri 

kõrguseks (Bailey jt, 1996). Enamikel juhtudel on sahhalini konnatatral 44 kromosoomi, kuid 

on leitud ka 66 ja 88 kromosoomiga taimi (Alberternst ja Böhmer, 2011). Taime varred on, 

välja arvatud sõlmekohtadest, seest õõnsad (Eichwald jt, 1971) ning üldjuhul jämedamad, kui 
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voolja konnatatra varred (Prather jt, 2009), lisaks puuduvad Sahhalini konnatatra vartel 

punakaspruunid plekid. Sahhalini konnatatra puhul on kõik emastaimed sigimisvõimelised, 

kuid isastaimede puhul esineb nii steriilseid kui ka fertiilseid taimi. Steriilsete isastaimede 

varte külgharud on enamasti lühikesed ning harunevad erinevatesse suundadesse. Fertiilsete 

isastaimede varte külgharud on püstised ning keskmise suurusega (Bailey ja Wisskirchen, 

2006).  

 

 Joonis 2. Sahhalini konnatatra puhmas (Foto: Peter Simonsen) 

Sahhalini konnatatra lehed (joonis 3) on võrreldes jaapani konnatatraga suuremad – lehe 

pikkus võib ulatuda sahhalini konnatatral kuni 40 cm-i ning laius võib olla kuni 22 cm (Bailey 

jt, 1996). Sahhalini konnatatra lehtede alaküljel olevatel leheroodudel asuvad kuni 1 mm 

pikkused valged karvad (Alberternst ja Böhmer, 2011). Erinevalt voolja konnatatra ja F. x 

bohemica lehtedest on sahhalini konnatatra lehed ümarama kujuga (Bailey ja Wisskirchen, 

2006). Sahhalini konnatatra lehe alus on südame kujuline (Prather jt, 2009) ning lehe tipp on 
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terav (Bailey ja Wisskirchen, 2006). Taime risoom on hästi harunev ning annab rohkesti maa-

aluseid võsundeid (Eichwald jt, 1971). 

 

Joonis 3. Sahhalini konnatatra leht (Foto: Peter Simonsen) 

Sahhalini konnatatar õitseb vahemikus augustist-septembrini. Pöörisõisikud paiknevad taimel 

sarnaselt vooljale konnatatrale samuti varre ülaosa lehtede kaenlas (Bailey ja Wisskirchen, 

2006). Sahhalini konnatatra pöörisõisikute harusid katvad karvad on võrreldes voolja 

konnatatra omadega lühemad (Eichwald jt, 1971). Steriilsete isastaimede õied on 

rohekasvalged, kuid fertiilsete isastaimede ja emastaimede õied on valget värvi (Bailey ja 

Wisskirchen, 2006). Taime õied on umbes 2 mm pikkused, olles lehtrikujulised. Sahhalini 

konnatatra pöörisõisikud on väiksemad kui voolja konnatatra omad (Eichwald jt, 1971).  

Sarnaselt vooljale konnatatrale, suudab ka sahhalini konnatatar kasvada väga erinevates 

kasvukohtades (peatükk 2.3) (Prather jt, 2009), eelistades siiski märgi kasvukohti nagu 

jõekaldad ja üleujutatud niidualad (Gérard ja Guy, 1998).  
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1.2 Fallopia x bohemica (Chrtek & Chrtkovà) J.P. Bailey 

 

Fallopia x bohemica on levinud Soomes, Rootsis, Norras ja Lääne-Euroopa riikides (joonis 

4). Seni pole hübriidi veel Baltikumist ega Loode-Venemaalt leitud, mis ei välista seda, et ta 

neis kohtades kasvada ei suudaks. (joonis 4; DAISIE (a)). Iirimaal, Belgias, Taanis 

(NOBANIS (a)) ning Tšehhi Vabariigis on hübriid kuulutatud invasiivseks (NOBANIS (d)). 

 

Joonis 4. Fallopia x bohemica levik riigiti. Punasega on tähistatud riigid, kust hübriidi on leitud 

(DAISIE (a)) 

Arvatakse, et hübriid on tekkinud introdutseeritud aladel, kus leidub mõlemaid vanemliike. 

Morfoloogiliselt on taim üsna sarnane kas jaapani konnatatraga või sahhalini konnatatraga. 

Suur sarnasus vanemliikidega teeb võimalikuks ka hübriidi tagasiristumise oma 

vanemliikidega (Bailey jt, 1996). Sellest tulenevalt on hübriidil, võrreldes teiste konnatatra 
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perekonna liikidega, kõige suurem geneetiline varieerumine (Mandák jt, 2004). Kromosoome 

võib rakutuumas olla nii 44 kui ka 66 (Bailey jt, 1996). Oma vanemliikidega võrreldes, on 

taim parema regenereerimisvõimega ja suurema elujõulisusega. F. x bohemica puhul on 

emastaimed sigimisvõimelised, kuid isastaimede puhul esineb nii steriilseid kui ka 

sigimisvõimelisi taimi. Õied on nii isas- kui ka emastaimedel valget värvi (Bailey ja 

Wisskirchen, 2006). 

Hübriid võib kasvada kuni 4 meetri kõrguseks (Bailey jt, 1996). F. x bohemica varred on 

kaetud punakaspruunide plekkidega (Bailey ja Wisskirchen, 2006). Taime varre külgharud ei 

ole sirged, vaid sarnaselt voolja konnatatra omaga sikk-sakk kujulised (Prather jt, 2009). 

Steriilsete isastaimede varte külgharud hargnevad erinevatesse suundadesse ning on keskmise 

pikkusega. Fertiilsete isastaimede varre külgharud on pikad ja alati püstised (Bailey ja 

Wisskirchen, 2006).  

Hübriidi lehe suurus ja kuju on voolja ja sahhalini konnatatra  lehe vahepealne, olles peaaegu 

ovaalne (Prather jt, 2009). Lehe alus on taimel südajas või sirge, lehe tipp on kas terav või 

järsult terituv (Bailey ja Wisskirchen, 2006). F. x bohemica lehed on kuni 23 cm pikad ja kuni 

19 cm laiad (Bailey jt, 1996). Hübriidi lehed on tugevamad ja paksemad, kui sahhalini 

konnatatra lehed (Prather jt, 2009), kuid erinevalt voolja konnatatra lehtedest ei ole sahhalini 

konnatatra lehed nahkjad. Lehe alaküljel olevatel leheroodudel asuvad kuni 0,5 mm pikkused 

karvad (Bailey ja Wisskirchen, 2006).   

Sarnaselt oma vanemliikidele on ka hübriid suureks ohuks jõeäärsetele kooslustele. Ta levib 

peamiselt samades kasvupaikades, kus tema vanemliigid (Barney jt, 2006). F. x bohemica on 

kantud Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja (RTL 2004, 134, 2076). 

Voolja ja sahhalini konnatatra ristumisel tekkinud hübriidil on mõlema vanemliigi tunnuseid 

ning samuti on tema nõudmised elupaiga osas üldjoontes samad (peatükk 2.3), mis 

vanemliikidel (Prather jt, 2009).  
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2. VOOLJA KONNATATRA (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 

Decr. ) ÜLDINE ISELOOMUSTUS 

 

2.1 Liigikirjeldus 

 

Voolja konnatatra näol on tegemist mitmeaastase rohttaimega (Alberternst ja Böhmer, 2011), 

mis on välimuselt üsna sarnane sahhalini konnatatraga (vt. ptk. 1.1.; Eek ja Kukk, 2013). 

Taime võrsed hakkavad moodustuma juba märtsi lõpust (Barney jt, 2006). Vooljas konnatatar 

moodustab enamasti 2-3 meetri kõrguse, vahel isegi kõrgema, suurte lehtedega ning tugevate 

püstiste ja seest õõnsate vartega puhma (joonis 5), mis eemalt vaadates meenutab puitunud 

põõsast (Alberternst ja Böhmer, 2011; Eek ja Kukk, 2013; Linna, 2009). Voolja konnatatra 

nõrgalt puitunud ja vähesel määral harunenud helerohelised varred on tihti kaetud punakate 

või punakaspruunide plekkidega (Alberternst ja Böhmer, 2011). Lisaks sellele on taime varred 

paljad ning varre pind on vaoline. Voolja konnatatra vars, väljaarvatud varre sõlmekohad, on 

seest tühi (Eichwald jt, 1971), taime varre külgharud on sikk-sakk kujuga (Prather jt, 2009). 

Eriti kiire kasvuga on taim maist–juunini (Alberternst ja Böhmer, 2011). Taime surnud varred 

on tugevad ja püstised ning suutelised püsima üle talve (Linna, 2009). Sissetoodud aladel 

kasvavad vooljad konnatatrad on üldjuhul kõrgemad, kui kodumaal Jaapanis kasvavad 

taimed. Taimede kõrgus Jaapanis jääb üldjuhul vahemikku 0,3-1,5 m (EPPO (a)).  

Voolja konnatatra lehed on enamasti 8-15 cm pikad ja 5-12 cm laiad (Barney jt, 2006). 

Mõnikord võib lehe laius olla suurem kui pikkus. Lehed on taimel peaaegu ovaalsed ning 

nahkjad (Alberternst ja Böhmer, 2011), pealt tumerohelised ning vahel paiknevad keskroo 

kohal lühikesed näsajad karvad. Lehe alakülg on hallikasroheline (Eichwald jt, 1971). Leht on 

terava tipuga ning sirge alusega  või tugevalt kiilja alusega. Lehe serv on terve (joonis 6; 

Bailey jt, 1996). Iga leherootsu allosa ümbritseb õhuke kiletaoline moodustis. Taimel olevad 

nektarirakud paiknevad kas leherootsu allosas või varre sõlmekohtades (Barney jt, 2006). 
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Joonis 5. Voolja konnatatra puhmas (Foto: Graziano Propetto)  

Taim õitseb suve lõpul augustist septembrini (Eicwald jt, 1971; Eek ja Kukk, 2013; Linna, 

2009). Õied on taimel valkjad, määrdunudvalged (Barney jt, 2006). Pöörisõisikud, mille 

harud on kuni 13 cm pikad, paiknevad taimel ülemiste lehtede kaenlas (joonis 7). Harudel 

paiknevad väikesed rohekasvalgete õitega osaõisikud. Osaõisikus asuv kõige alumine õie 

kandeleht, mis on võrreldes teistega oluliselt suurem, on pruuni värvi ning kaetud lühikeste 

karvadega ning kandelehe tipp on terav (Eicwald jt, 1971).  
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Joonis 6. Voolja konnatatra lehed (Foto: Merike Linnamägi) 

 

Joonis 7. Voolja konnatatra õisikud (Alberternst ja Böhmer, 2011) 
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Looduslikel aladel, näiteks Jaapanis, levib taim peamiselt seemnete abil, kuid on tähendatud 

ka vegetatiivsel teel levimist (Barney jt, 2006). Introdutseeritud aladel tuleb sugulisel teel 

paljunemist harva ette (Alberternst ja Böhmer, 2011). See on pärsitud seetõttu, et enamikel 

taimedel ei moodustu õietolmuteri (Mandák jt, 2004), kuna Euroopasse on introdutseeritud 

peamiselt emaseid kloone ning praegused taimekolooniad on tekkinud väikesearvulistest 

esmastest introduktsioonidest. Isastaimi esineb Euroopas aga väga harva (Alberternst ja 

Böhmer, 2011).  

Vooljas konnatatar on kahekojaline ning tal on 88 kromosoomi (Bailey, 1996). Hoolimata 

sellest, et tolmlemist vooljal konnatatral peaaegu ei esinegi, toodab taim küllalt tihti seemneid. 

Mõnel taimel on külluslikult seemneid, samas teisel võib seemnete kogus olla väga väike 

(Alberternst ja Böhmer, 2011). Idanemisvõimeliste seemnete kogust mõjutavad mitmed 

tegurid, nagu näiteks mullas olevate seemnete elujõulisuse vähenemine ajajooksul, geneetiline 

kokkusobimatus tolmlemise ajal ning seemnete toiduks tarvitamine teiste loomade poolt 

(Engler jt, 2011).  

Taime 2-4 mm pikad ja 1-2 mm laiad seemned on läikiv pruunid (Barney jt, 2006). 

Lennutiibadega varustatud seemned kanduvad peamiselt edasi tuule ja veega (Pyšek, 2009). 

Taime seemned püsivad mullas elujõulisena üle aasta (EPPO (a)). Külma kliimaga 

piirkondades talvituvad seemned mullas ning hakkavad idanema alles kevadel, kuid muutliku 

või sooja temperatuuriga talvel võivad seemned idanema hakata juba hilissügisel, mistõttu 

noored moodustunud võrsed hukkuvad, kui talvine temperatuur peaks langema alla nullkraadi 

(Engler jt, 2011).  

Taime risoomid suudavad tungida kuni 3 meetri sügavusele maapinda ning haruneda 

külgsuunas kuni 5-6(7) meetri kaugusele (Alberternst ja Böhmer, 2011; Kurose jt, 2006). 

Leitud on ka 20 m kaugusele külgsuunas levinud risoome. Ühe vegetatsiooniperioodiga 

pikenevad risoomid külgsuunas umbes 1 meetri võrra, kuid harvadel juhtumitel võib see olla 

ka kuni 2,5 m ühe vegetatsiooniperioodi jooksul (Alberternst ja Böhmer, 2011). Voolja 

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

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

oranži värvi (EPPO (a)). Taime niitjad, peened narmasjuured on valget värvi (Barney jt, 

2006). Katsed on näidanud, et isegi 2 m sügavusele maetud risoomitükid on võimelised looma 

uut taime ning 0,7 g kaaluv risoomitükike on veel suuteline regenereerima uut taime. Läbi 
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viidud eksperimendis suutis 130 g kaaluv ja 2 cm läbimõõduga risoomitükist arenenud võrse 

tungida ühe vegetatsiooniperioodiga läbi 1,5 m paksuse pinnase (Alberternst ja Böhmer, 

2011). Vees kasvatab varretükk endale juured alla juba 6 päevaga (Linna, 2009). 

Risoomidesse kogutud süsivesikud aitavad vooljal konnatatral talveperioodi üle elada (EPPO 

(a)).  

 

 

2.2 Levik Euroopas ja invasooniline ajalugu 

 

Voolja konnatatra looduslikud kasvukohad on Koreas, Hiina Rahvavabariigis, Jaapanis ja 

Taiwani saarel (Pyšek, 2006). Tänaseks on vooljas konnatatar maailmas laialdaselt levinud, 

kasvades näiteks Põhja-Ameerikas, Aasias, Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal (Global 

Invasive Species Database). Leitud ei ole teda veel Gröönimaalt, Islandilt ja Fääri saartelt. 

Eriti ulatuslikult on vooljas konnatatar levinud Suurbritannias (Alberternst ja Böhmer, 2011). 

Joonisel 8 on märgitud voolja konnatatra levimise ulatus Euroopas 2008. aasta seisuga, millelt 

on näha, et taime on leitud näiteks Norrast, Rootsist, Soomest, Poolast, Lätist, Leedust (Pyšek, 

2009).  

Voolja konnatatra leviala Euroopas ulatub laia ribana piki rannikut peaaegu 

põhjapolaarjooneni välja. Praegu asub kõige põhjapoolseim asurkond 68,5° põhjalaiusel. 

Lõunapoole levides on taim jõudnud Horvaatiasse, Makedooniasse ning Bosnia ja 

Hertsogoviinasse (Alberternst ja Böhmer, 2011). Enamasti jääb voolja konnatatra leviala 

Euroopas vahemikku 33-48° põhjalaiust (Barney jt, 2006). Sarnaselt Suurbritanniaga on taime 

levik sarnase mustriga ka teistes riikides (EPPO (a)).  
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Joonis 8. Voolja konnatatra levik Euroopas 2008. aasta seisuga. Ruudustik märgib taime täpsemat 

levimist ning joontega on näidatud regionaalne levik (Pyšek, 2009) 

Väga ulatuslik levimine Euroopas on toimunud viimase kümnendi jooksul ja eeskätt inimese 

kaasabil, kes on teadmatusest risoomidega saastunud pinnast kasutanud näiteks jõgede 

kallaste kindlustamiseks, parkide rajamisel või teedeehituses (Alberternst ja Böhmer, 2011). 

Voolja konnatatra laialdasema leviku täheldamine võib olla seotud ka sellega, et viimasel ajal 

on taime üha rohkem hakatud uurima ning taime kasvukohti registreerima.    

Holland oli esimeseks riigiks Euroopas, kuhu vooljas konnatatar ilutaimena 1823. aastal 

introdutseeriti. Hollandist viidi vooljas konnatatar ilutaimena paljudesse Euroopa aedadesse ja 

parkidesse (Alberternst ja Böhmer, 2011). 19. sajandi keskel toodi taim ilutaimena Kesk-

Euroopasse (Linna, 2009). Suurbritanniasse toodi vooljas konnatatar esmakordselt 1825. 

aastal, kuid taim ei jäänud elama. 1840. aastal toodi taim uuesti sisse ning arvatakse, et see 

taim on aluseks praegustele kloonidele (Mandák jt, 2004).  

Teated taime naturaliseerumisest suurenesid hüppeliselt 19. sajandi alguses. Ilmselt oli see 

seotud taime põgenemisega aedadest, kuna sel ajal kasvatati taime ilutaimena aedades üsna 

palju. Suurbritannias naturaliseerus taim 1880. aastate lõpus (EPPO (a)). 19. sajandi keskel 

levis liik loodusesse ning 19. sajandi lõpuosas on taime leitud juba paljudest Euroopa riikidest 
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– nii Hollandist, Prantsusmaalt, Poolast (1882), Saksamaalt (1872), Suurbritanniast (1886) nii 

Šotimaalt kui ka Walesist (Alberternst ja Böhmer, 2011). Tšehhi Vabariiki hakati vooljat 

konnatatart ilutaimena intensiivselt sisse tooma alates 1892. aastast (EPPO (a)). Lätis hakkas 

vooljas pargitatar levima 20. sajandi alguses, levides poollooduslikes ja looduslikes 

kasvukohtades. Rohkem on taim levinud pehmema kliimaga Läti lääneosas. Leedus 

registreeriti liik esmakordselt 1935. aastal Juodkranté lähedalt. Tänaseks on liik levinud üle 

kogu Leedu, kuid esineb tihedamalt ja rohkem riigi lääne- ja idaosas, levides peamiselt koos 

aiajäätmetega ja mulla transportimisega. Venemaal avastati taim 1924. aastal Moskva 

lähistelt. Norras on taime ilutaimena kasvatatud 1870-ndatest, samast ajast pärinevad ka 

esimesed teated liigi kasvamisest looduses. 1870-ndatel jõudis liigi levik Norras Nordlandi 

maakonnas peaaegu 68° põhjalaiuseni (Alberternst ja Böhmer, 2011).  

 

 

2.3 Voolja pargitatra ökoloogia ja mõjud  

 

Vooljas konnatatar talub ühtviisi hästi nii päikest, varju, üleujutust kui ka põuda. Taim on 

väga visa ja elujõuline, olles võimeline kasvama väga erinevatel pinnastel, nii savi- või 

liivmuldadel, lubjakivil, soolakutel kui ka mudas (Alberternst ja Böhmer, 2011; Linna, 2009). 

Vooljas konnatatar eelistab kasvada toitainete rikkal mullal (Barney jt, 2006) ning pinnastel, 

mille pH varieerub vahemikus 3,5-7,4 (Alberternst ja Böhmer, 2011) ja orgaanilise aine 

sisaldus on vahemikus 2-25% (Barney jt, 2006).  

Vooljas konnatatar on levinud peamiselt parasvöötme kliimaga aladel. Kasvades peamiselt 

piirkondades, kus on külm ja niiske talv ning soe kuni kuum niiske suvi. Taim kasvab üldiselt 

aladel, mille aastane keskmine temperatuur on 5-17°C ning aastane keskmine sademete hulk 

on vahemikus 580-2200 mm (EPPO (a)). Kuivi kasvukohti eelistab liik vähem, kuid kasvab 

hästi ka kruusastel jõekallastel. Vooljas konnatatar on looduslikes kasvukohtades primaarse 

suktsessiooniga aladel domineeriv pioneerliik (Alberternst ja Böhmer, 2011), kasvades 

edukalt ka vulkaanilise materjaliga kaetud paljastel kallakutel ja lagedatel mägedetippudel 

(Kurose jt, 2006). Introdutseeritud aladel leidub vooljat konnatatart soometsades, jõgede 

kallastel, karjamaadel, teede ja raudteede servades, hoonete ümbruses ja teistes inimese poolt 
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mõjutatud paikades (Alberternst ja Böhmer, 2011). Lisaks on liik võimeline levima ka 

viljapuuaedadesse ning viinamarjaistandustesse (EPPO (a)) ja kasvab edukalt ajutiselt ja 

alaliselt liigniisketel ning samuti mõõdukalt niisketel rohumaadel ja rabavõserikes (Pyšek, 

2009). Taime levikut võivad oluliselt kiirendada aednikud, kelle aeda istutatud voolja 

konnatatra taimest võib saada oluline paljunemispartner aladel, kus isasfertiilseid taimi veel ei 

esine (EPPO (a)). 

Looduslikes kui ka introdutseeritud kasvukohtades võivad taimed levida kuni 2400 m 

Jaapanis ning Taiwanis isegi kuni 3800 m kõrgusel üle merepinna. Tänu sellele, et voolja 

konnatatra risoomid tungivad kuni 3 meetri sügavusele maasse, suudab taim ellu jääda ka -

30°C madalamatel temperatuuridel (Barney jt, 2006). Voolja konnatatra võime taluda 

erinevaid mullatüüpe ning kliimatingimusi annavad talle head eelised levimaks väga 

laialdastele maa-aladele (EPPO (a)). Madalate temperatuuride talumine aitab taimel risoomide 

abil põhjapoole levida, kus muidu seemnete valmimine oleks raskendatud. Talveperioodi elab 

taim üle risoomidena, millel asuvate pungade abil moodustab taim kevadel uued varred 

(Barney jt, 2006). 

Mitmed uurimised on näidanud, et kui invasiivsed pargitatra liigid on ala hõivanud, on nende 

püsivus alal väga kõrge (Mandák jt, 2004). 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. Võrse võib moodustuda ka varretükist või varrel 

paiknevatest sõlmekohtadest (Alberternst ja Böhmer, 2011). Tihti toimub levimine ka 

sobimatu kontrollimeetme tõttu, nagu jõekallaste niitmine, mille abil satuvad varretükid vette. 

Seemnete levimist loomade abil nii looduslikes kui ka introdutseeritud kasvukohtades pole 

veel täheldatud (EPPO (a)).  

Voolja konnatatra agressiivsele levimisele aitab mingil määral kaasa ka allelopaatia ehk taime 

toodetavad keemilised ühendid, mis avaldavad negatiivset mõju teistele selles koosluses 

kasvavatele taimedele ja mõjutavad otseselt või kaudselt teiste taimede elujõulisust ning 

kasvu (Murrell jt, 2011). Introdutseeritud aladel on voolja konnatatra levikut soodustavaks 

teguriks kahjurite puudumine, kes ohjaksid antud taimepopulatsioonide arvukust ning 

pidurdaksid nende levikut. Looduslikel aladel piiravad voolja konnatatra levikut nii kahjurid, 

putukad kui ka seenpatogeenid. Taime elutegevust pärssivaid haigusi, baktereid, viirusi ning 



22 

 

taime kahjustavaid nematoode pole seni veel introdutseeritud ega ka looduslikest 

kasvukohtadest leitud (Barney jt, 2006).    

Paigas, kus kasvab voolja konnatatra puhmas, moodustub maapinnale langevatest taimevartest 

ja lehtedest küllaltki paks orgaanilise aine mass, mis laguneb aeglaselt ning takistab teiste 

taimede seemnete idanemist (Linna, 2009). Surnud taimede varred võivad alal säilida 2-3 

aastat, vähendades seega taimestiku liigilist koosseisu (EPPO (a)). Lisaks sellele mõjutab liik 

teiste taimede varjutamisega taimekoosluse liigilist koosseisu (Alberternst ja Böhmer, 2011). 

Taimestiku liigilise mitmekesisuse vähenemine jõekallastel toob endaga kaasa kaldaalade 

erosiooniohu suurenemise (Kurose jt, 2006). Taimestiku liigilise koosseisu muutumine 

avaldab negatiivset mõju eelkõige spetsialiseerunud putukatele, kelle toidutaimed on 

invasiivsete konnatatra liikide poolt välja tõrjutud (Alberternst ja Böhmer, 2011). Vooljas 

konnatatar võib kaudselt mõjutada ka toitainete ringlust, kuna tema lehevarise lagunemisel 

satub aineringesse vähem toitaineid, kui seal alal varem olnud looduslikust taimestikust 

(CABI). Kiirelt laienevad uued võrsed hõivavad uusi maa-alasid, mistõttu moodustuvad alad, 

kus monokultuurina kasvab vooljas konnatatar, jätmata kasvuruumi teistele taimedele (Linna, 

2009). Peaaegu kõigis erinevates mitmeaastastes rohttaimede kooslustes ja ruderaalsetes 

päikesele avatud paikades on vooljas konnatatar võimeline moodustama võimsaid ja 

domineerivaid puhmaid. Varjulistes kohtades on taime mõju koosluse struktuurile väiksem. 

Domineerivad puhmad mõjutavad koosluse struktuuri, muutes nii valguse kui ka energia 

kättesaadavust. Paljudel juhtudel ei suuda puude seemikud voolja konnatatraga aladel 

võrsuda, mistõttu puittaimede suktsessioon alal väheneb
 
(Alberternst ja Böhmer, 2011). 

Taime surnud, püstised varred suurendavad kevadisel kuivaperioodil märgatavalt ala 

tuleohtlikkust (EPPO (a)).  

Lisaks negatiivsele mõjule taimestikule ja loomastikule ning looduskeskkonnale üldiselt, 

tekitab vooljas pargitatar ka suurt varalist kahju. Omavahel läbipõimunud konnatatra risoomid 

moodustavad küllaltki suure ja arvestatava läbitungiva jõu (EPPO (a)). Voolja konnatatra 

risoomistik võib kahjustada drenaažisüsteemi, hoonete vundamente (joonis 10) ning on 

võimeline tungima isegi läbi asfaldi (joonis 9; Linna, 2009; Kurose jt, 2006).  
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Joonis 9. Voolja konnatatra võrsed tungivad läbi asfaldi (Kurose jt, 2006) 

 

Joonis 10. Konnatatra võrsed on tunginud läbi hoone seina (Roundup Biactive...)  

Saksamaal põhjustavad taimed suurt majanduskahju sellega, et nende risoomid nõrgendavad 

jõgedele ja ojadele rajatud tulvavete eest kaitsvaid kividest laotud müüride alusvundamente, 

mistõttu müürid võivad tulvavetes hävida. Taime ohjamine läheb Saksamaale maksma 

hinnanguliselt 5,9-6,6 miljonit eurot aastas (Alberternst ja Böhmer, 2011). Suurbritanniale 
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läks see 1994. aastal maksma umbes 2,5 miljardit naela. Taime esinemine krundil suurendab 

kinnisvaraarendusprojekti maksumust umbes 10% võrra, kuna saastunud pinnas tuleks 

eemaldada ning uus asemele tuua (EPPO (a)). Jõe kallastel kasvavad voolja konnatatra taimed 

on mõnel juhul võimelised mõjutama setete settimise režiimi, muutes seeläbi jõekallaste 

geomorfoloogiat, mis võib kaasa tuua kanalite ummistumise setetega (Alberternst ja Böhmer, 

2011). Tihedad voolja konnatatra puhmad võivad takistada veevoolu, suurendades seeläbi 

üleujutuse ohtu, samuti võivad allavoolu kandunud surnud taimeosad ummistada 

vooluveekogu ning põhjustada veetaseme tõusu (EPPO (a)). Vooljas konnatatar võib 

mõjutada ka jõeelustikku, eelkõige lõhelisi ja teisi kalu, mis tooks kaasa püütava kalavaru 

vähenemise. Samuti takistavad taime tihedad puhmad jõekallastel paadiga sõitjate, kalastajate 

ja teiste jõe kasutajate ligipääsu vooluveekogule, kuna puhmad on tihedad ning võivad enda 

alla võtta suuri alasid piki jõekallast (CABI).  

 

 

2.4 Kasutamine inimese poolt 

 

Voolja pargitatra puhul on tegemist taimega, mis inimese tervisele ohtu ei kujuta. Hiinas ja 

Jaapanis kasutatakse taime risoome rahvameditsiinis näiteks gonorröa, allergia ja mädase 

nahapõletiku ravimiseks (EPPO (a)). Jaapanis tarvitatakse vooljat konnatatart ka toidutaimena 

(Kurose jt 2006). Invasiivsete konnatatarde maapealsed osad, aga ka risoomid sisaldavad 

meditsiinis kasutatavaid aineid - emodiini ning resveratrooli, millest valmistatakse 

vähkkasvaja vastast droogi (Frantík jt, 2013).  

On leitud, et vooljas konnatatar sisaldab mitmeid sekundaarseid bioaktiivseid ühendeid. 

Mõnedel neist bioaktiivsetest ainetest on avastatud antibakteriaalne ja seenpatogeenide 

vastane toime ning mis mõjuvad pärssivalt teiste taimede kasvule (Murrell jt, 2011). Vooljast 

konnatatrast tehtud ekstrakt on andnud mõningaid positiivseid tulemusi taimekaitses, 

avaldades negatiivset mõju Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni, 

(1888) seenhaiguse ning tomatitel elavale Phytophtora infestans ((Mont.) de Bary) 

seenhaiguse kasvule (Alberternst ja Böhmer, 2011).  
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Vooljat konnatatart on kasutatud mitmetel erinevatel eesmärkidel nagu näiteks ilutaimena 

aedades ja parkides, kallakute ja veekogude kallaste kindlustamisel, varitsusradade ja –

kohtade peitmiseks, prahipaikade varjamisel, erosiooni tõkestamisel ja saastatud või teiste 

kultuuride kasvuks sobimatute alade taimestamisel (Alberternst ja Böhmer, 2011; Linna, 

2009). USA-s kutsutakse taime ,,kemmergu’’ taimeks, kuna liiki kasutati varem kuivkäimla 

varjamiseks (EPPO (a)).  

Vooljas konnatatar on võimeline kasvama raskmetalle sisaldaval mullal, suutes koguda 

risoomidesse ja lehtedesse suurtes kogustes Cu, Zn ja Cd, seetõttu on teda katseliselt 

kasvatatud raskmetalle sisaldavate alade puhastamiseks. Katse tulemused on näidanud, et 

taimede kasvatamise tulemusena vähenes raskmetallide sisaldus aladel olulisel määral 

(Barney jt, 2006). Liiki on katseliselt kasvatatud ka taastuva energiaallikana, sest taim talub 

hästi talvekülma, kuid sellest loobuti varsti, sest taime hilisem väljatõrjumine maa-alalt, kus 

taime varem kasvatati, on väga tülikas ja töömahukas (Alberternst ja Böhmer, 2011). 

Skandinaaviamaades on  vooljat konnatatart kasutatud põllumajanduses, kus neid kasvatati nii 

toodetava biokütuse saamise eesmärgil kui ka haljassööda biomassina (Eek ja Kukk, 2013). 
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3. INVASIIVSETE KONNATATARDE ENNETUS- JA 

TÕRJEVÕIMALUSED 

 

Võõrliikide negatiivset mõju kohalikele ökosüsteemidele ning seal elavatele liikidele saab 

vähendada läbi nende teadliku kasvatamise (Eek ja Kukk, 2013). Ennetustöö on rahalises 

vääringus küllaltki kulukas, kuid siiski odavam, kui võõrliigi ulatuslik tõrjumine. Tõrjumine 

levimise alguses on palju efektiivsem ja odavam, kui seda hakataks tegema siis, kui liik on 

juba enamuse alast hõivanud (Kukk jt, 2001). Üks lihtsamaid viise uute invasiivsete 

konnatatra kolooniate tekkimise vältimiseks on taimede leviku pidev jälgimine ning uute 

taimede kohene käsitsi eemaldamine (Alberternst ja Böhmer, 2011). Invasiivsete konnatatarde 

poolt ala taashõivamise vältimiseks on vajalik puhastatud ala sobivate hooldusvõtetega 

stabiliseerida (Barták jt, 2010). 

Voolja ja sahhalini konnatatra looduslikes kasvukohtades toituvad paljud liigid nende 

taimemahlast, lehtedest või uuristavad taime varde käike (Kurose jt, 2006). Introdutseeritud 

aladel puuduvad invasiivsetel konnatatardel vaenlased, kuid näiteks Jaapanis on hulgaliselt- 

nii lülijalgseid kui ka seeni, mille tulemusena ei suuda taim kohalikes kasvukohtades 

domineerida (EPPO (a)). Looduslikes kasvukohtades on üks voolja konnatatra vaenlastest 

lehemardikas Gallerucida nigromaculata (Baly), keda on kirjeldatud kui võimalikku biotõrje 

vahendit (EPPO (a)). 2010. aastal toodi Suurbritanniasse bioloogilise tõrje eesmärgil sisse 

lehekirp Aphalara itadori (Shinji), tõrjumaks seal massiliselt levivat vooljat konnatatart (van 

Driesche jt, 2010). Lisaks vooljale konnatatrale toitub putukas ka sahhalini konnatatrast ning 

kahe liigi hübriidist. Kõige rohkem tekitab invasiivsetele konnatatardele kahju Aphalara 

itadori  juveniilses arengujärgus olev nümf, kes toitub taime mahlast (CABI). 

Kasvuhoonekatsed on näidanud, et kõigest 50 päevaga vähenes putukate elutegevuse 

tulemusena sahhalini konnatatra ja Fallopia x bohemica maapealne ja -alune biomass üle 50% 

(Grevstad jt, 2013). Bioloogilise tõrje seisukohalt on tegemist esmakordse introduktsiooniga 

Euroopas, kus invasiivsete taimede tõrjumiseks kasutatakse tema looduslikke vaenlasi. 
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Putukat saab kasutada vaid siis, kui piirkonnas puuduvad invasiivsetele konnatatra liikidele 

lähedased liigid (van Driesche jt, 2010).  

Suurbritannias on katsetatud veel mitmete vooljat konnatatart kahjustavate 

seenpatogeenidega, kes looduslikel levialadel Jaapanis kahjustavad taime elutegevust. 

Biotõrje on senini toimunud vaid teaduslikel eesmärkidel ja rangelt kontrollitud tingimustes, 

kuid seenhaigustel ei ole mõju taimele nii kohene, kui see oleks kemikaalide kasutamise 

korral. Seente kasutamist piirab veel asjaolu, et liik võib kahjustada muuhulgas koosluses 

kasvavaid looduslikke taimi. Seetõttu on tähtsad teadmised seente mõjust kohalikele liikidele 

(Kurose jt, 2006). Suurbritannias on katsetusi tehtud lehelaiksus seenega Mycosphaerella 

polygoni-cuspidati (Hara), mille toimimise tunnuseks on pruunid laigud lehtedel. Jaapanis 

väga laialt levinud seen kahjustab vooljat konnatatart üsna suurel määral (Kurose, 2009), 

põhjustades massilist lehtede enneaegset langemist ja vähendades sellega taime 

fotosünteetilist aktiivsust. See omakorda pidurdub taime levimist ning vähendab negatiivset 

mõju kooslusele (Kurose jt, 2006). 

Tänapäevane tõrje on suuresti rajatud kemikaalide kasutamisele. Kõige parema tulemuse 

annab herbitsiidide kasutamine hetkel, mil lehepinna kogupindala suhe risoomi 

koguruumalasse on kõige suurem (Kurose jt, 2006). Eelmainitud suhe on kõige suurem 

vegetatsiooniperioodi teises pooles. Lisaks sellele suurendab herbitsiidi efektiivsust ka see, et 

sel ajal toimub aktiivne assimilatsiooniproduktide kogunemine taime maapealsetest osadest 

risoomidesse. Koos sellega liiguvad risoomidesse ka taimekaitsemürgid, mis toovad lõpuks 

kaasa taime hukkumise (Barták jt, 2010). Tõrje on veelgi efektiivsem kui omavahel 

kombineeritakse mehaanilised ja keemilised tõrjemeetodid nagu näiteks niitmine ja sellele 

järgnev taimekaitsevahendiga pritsimine (EPPO (a)). Kogu taimestikku hävitavaid 

glüfosaadipõhiseid taimekaitsevahendeid (näit. Roundup) tuleks viimase variandina 

rakendada vaid neis paigus, kus teised tõrjemeetodid pole taime ohjamisel olulisi tulemusi 

näidanud (Alberternst ja Böhmer, 2011). Roundup-i korral on invasiivsete konnatatarde 

reageering mürgile kohene – järk-järguliselt kolletuvad lehed, mis langevad maha. Lõplik 

mõju avaldub 7-14 päeva jooksul (Barták jt, 2010). Roundup-i kasutamine veekogu vahetus 

läheduses on keelatud. Invasiivsete konnatatarde risoomid on suured ja vastupanuvõimelised 

ning ka väga tugevatoimeliste mürkidega töötlemist tuleb tihti korrata (Alberternst ja Böhmer, 

2011). Mürk ei jõua surmavas koguses pungadesse ka seetõttu, et risoomidel olevatel 

pungadel on ainevahetuse aktiivsus madal (Barney jt, 2006). Keskkonnasõbralikumaks 
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variandiks peetakse herbitsiidi 1:1 vesilahuse süstimist taime vartesse, mida tuleb korrata ka 

järgneval aastal ning selle tõrjemeetodi puhul peaks samuti veekogust vähemalt 5-10 meetri 

kaugusele hoiduma (Alberternst ja Böhmer, 2011). Rohumaade kaitsmisel kasutatakse 

peamiselt triklopüüli ja imasapüüri just noorte ja kiiresti kasvavate voolja konnatatra võrsete 

vastu, sest need mürgid ei hävita kogu taimestikku. Peale mürgitamist on tähtis seire, et 

vältida ala taasasustamist taimede poolt (EPPO (a)). Iga taimekaitsevahendite kasutaja peab 

olema teadlik nendest riskidest, mis konkreetse taimekaitsevahendi kastumisega kaasas 

käivad, eriti kui mürgitatakse veekogude läheduses (CABI).  

Katsed on näidanud, et peale invasiivsete konnatatarde võrsete kolmandat niitmiskorda 

vähenes taimede risoomide biomass 94% ja looduslike taimede biomass suurenes tervelt 

177% (Murrell jt, 2011). Pidev niitmine küll vähendab voolja konnatatra domineerimist alal, 

kuid ei elimineeri teda, isegi pärast seitset aastat järjestikust niitmist (Alberternst ja Böhmer, 

2011). Niita tuleks enne mai keskpaika, et takistada assimilatsiooniproduktide kogunemist 

risoomidesse (Barták jt, 2010). Niidetud biomassi eemaldamine alalt mingit tulemust ei anna, 

kuna kasvuks vajalikud ained on risoomidesse talletatud.  

Niitmisega enam-vähem sarnase efekti annab ka põletamine, väljaarvatud see, et põletamisel 

tekkiv tuhk väetab mulda (Alberternst ja Böhmer, 2011). Taimede koos risoomistikuga maa 

seest väljatõmbamine ja kaevamine on mõistlik vaid väikestel ning tundlikel maa-aladel ja 

ainult siis, kui seda korratakse mitu korda aastas ning mitmel järjestikusel aastal. Kaevamine 

ja väljarebimine vaid piirab invasiivsete konnatatarde kasvu, sest taimede risoomistik ulatub 

küllaltki sügavale ning on ka külgsuunas kaugele hargnenud ning kaevamine ja väljarebimine  

-suurendaks alal olevate varte tihedust, kuna risoomid tehakse katki (EPPO (a)). 

Väljakaevatud risoomidega tuleb ettevaatlikult ringi käia, kuna nad võivad transportimisel 

uutesse kohtadesse levida (Barták jt, 2010).  

Taimede puhmaste leviku pidurdamiseks on kasutatud ka rebimise meetodil taimede 

eemaldamist, mis kahjustab taime varsi rohkem (Alberternst ja Böhmer, 2011). Häid tulemusi 

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

mulda piirab märgatavalt invasiivsete konnatatarde 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 
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mullaorganismide omavahelised keemilistel vastastikmõjudel põhinevad suhted (Murrell jt, 

2011). 

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

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

(Alberternst ja Böhmer, 2011). Suurte risoomi- ja varretükkide hävitamine komposteerimise 

teel enamasti ei õnnestu (EPPO (a)). Kergete muldade korral saab kasutada risoomitükikeste 

väljasõelumist trummelsõela abil, kuid püsib suur oht, et mõned risoomitükid jäävad siiski 

mulda. Katsetatud on ka maa-ala musta kilega katmist, kuid see pole mingit tulemust andnud 

(Alberternst ja Böhmer, 2011). 

Suurte kariloomade karjatamise kasutamist invasiivsete konnatatarde tõrjumisel ökoloogiliselt 

tundlike veekogude ümbruse läheduses ohjamismeetodina üldjuhul ei soovitata, kuna see toob 

kaasa rohukamara rikkumise ning pärsib jõeäärsete taimeliikide kasvu. Lammaste karjatamist 

peetakse jõgede äärsete alade hooldamisel nii ökoloogilises kui ka majanduslikus mõttes 

kõige optimaalsemaks tõrjemeetodiks. Hoolitsema peab selle eest, et karjamaadelt oleksid 

eemaldatud eelmise aasta kuivad konnatatarde varred, kuna nende otsad on teravad ja võivad 

kariloomi vigastada (Alberternst ja Böhmer, 2011). Karjatamine piirab invasiivsete 

konnatatarde levikut siis, kui see toimub mitmel järjestikusel aastal (Barták jt, 2010).  

Vältimaks üleujutuse poolt kahjustatud jõekallastel invasiivsete konnatatarde levikut, tuleks 

maa-ala taastamisel kasutada mulda, milles pole konnatatarde risoome ning seejärel katta 

taastatud ala džuudist valmistatud tekstiiliga või kuuseokstega ja seejärel paju (Salix L.) 

pistikuid tihedalt täis istutada. On leitud, et mõned liigid nagu sanglepp (Alnus glutinosa L.), 

päideroog (Phalaris arundinacea L.), pilliroog Phragmites communis ((Cav.) Trin. ex Steud.) 

ja katkujuure (Petasites (Mill.)) perekonda kuuluvad liigid on võimelised takistama 

invasiivsete konnatatarde levikut ning uute asurkondade tekkimist jõekallastel. Jõekallaste 

loodusliku seisundi säilitamiseks tuleks puittaimi istutada küllaltki laia ribana mõlemale 

jõekaldale, sellega takistatakse ühtlasi invasiivsete konnatatarde levikut piki jõge (Alberternst 

ja Böhmer, 2011).  
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4. INVASIIVSED KONNATATRAD EESTIS NING 

ETTEPANEKUD OHJAMISKAVA KOOSTAMISEKS 

 

4.1 Vooljas konnatatar Eestis 

 

Vooljas konnatatar jõudis Eestisse arvatavasti 19. sajandi lõpupoole (Eek ja Kukk, 2013). 

Meile on taim jõudnud aednike abiga, kes kasvatasid taimi aedades ilutaimedena peamiselt 

neile omase kiire ja kõrge kasvu ning kaunite nektaririkaste õite pärast. Tänapäeval 

kasvatatakse vooljat konnatatart ilutaimena aedades harva (Eek ja Kukk, 2013; Linna, 2009), 

kuid Eesti aiandusturul pakutavate rohtsete püsikute uuring näitas, et liik on endiselt 

tarbijatele kättesaadav (Ööpik jt, 2013). Eestis paljuneb vooljas konnatatar vegetatiivselt 

risoomi abil (Eek ja Kukk, 2013; Linna, 2009).  

Eesti oludega kohanenud ning praegu veel haruldaseks peetav vooljas konnatatar (Laasimer jt, 

1993) on kantud Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja (RTL 2004, 134, 

2076). Lisaks on vooljas konnatatar kantud ka Toomas Kuke poolt koostatud Eesti 

territooriumi hõlmavasse ,,musta nimekirja’’. Nimekirjas on taim märgitud ohtlikuks liigiks. 

Ohtlikuks liigiks on nimekirja järgi määratletud sellised taimed, kes on visalt püsivad, 

paljunevad enamasti vegetatiivselt ning nende kauglevi on aeglane. Nimekirja järgi esineb 

vooljat konnatatart Eesti territooriumil tulnukana ja metsistunult hajusalt (levinud hõredalt üle 

Eesti) ning naturaliseerunult on ta haruldane (1-10 leiukohta) (Kukk jt, 2001). 

Käesoleva töö raames koondatud geograafiliste levikuandmete põhjal võib väita, et vooljat 

konnatatart on viimasel kümnendil leitud mitmest kohast Tartumaalt ning Saaremaalt, 

Võrumaalt ja Põlvamaalt (joonis 11; tabel 1). Olemasoleva andmestiku põhjal ei saa voolja 

konnatatra leviku kohta Eestis täit hinnangut anda, kuna leiuandmeid pole piisavalt ning 

nende kogumine on toimunud juhuslikult ja süstemaatilist kaardistamist läbi viimata. Lisaks 

on enamus leiuandmetest juba üle 30 aasta vanad (tabel 1). Kuna vooljas konnatatar levib 
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väga hästi ja kiiresti risoomi- ja varretükikeste abil (Francis jt, 2008), siis võib arvata, et 

paljud leiukohad on hetkel kaardistamata. 

 Kukk ja Kull (2005) poolt koostatud levikukaardilt (joonis 11) on näha, et aastatest 1921-

1970 pärineb voolja konnatatra leide kaheksast ruudust (hilisem kordusleid puudub) ning 

peale 1971. aastat on vooljat konnatatart leitud seitsmest ruudust. Voolja konnatatra hilisemat 

levikut (aastatel 2006.-2014.) iseloomustav kaart puudub.  

 

 

Joonis 11. Voolja konnatatra levik Eestis 1921-1970. (valge ringiga) ning 1971-2005. aastatel (musta 

ringiga) (Kukk ja Kull, 2005) 
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Tabel 1. Voolja konnatatra leiukohad Eestis ajavahemikul 1957-2005 (Allikas: PKI 

botaanikaosakonna herbaarium) 

Jrk 

nr Asukoht Kasvukoht Aasta Leidja 

1. 

Tartumaa, Tartumaa 

raudteejaam, Tervishoiu 

tn 2 Maja kõrval 2005 T. Kukk 

2. 

Saaremaa, Orissaare vald, 

Saikla küla, Paisu talu Talu juures 2005 T. Kukk 

3. 

Tartu linn, Riia mnt 59/61 

vahel, Väike-Kaare tn 

nurgal Aed 2004 T. Kukk 

4. Tallinn, Lasnamäe Karjääris 1992 T. Kukk 

5. Tartu linn, Eerika 

Tiigiäärne 

mets-park 1986 Ü. Niinemets 

6. Tallinn, Algi tn 

Löwenruhi 

pargi taga 1983 V. Kuusk 

7. Põlvamaa, Ihamaru 

Vesiveski 

juures teeserval 1979 

M. Kask ja L. 

Viljasoo 

8. Võrumaa, Väimela Põlluserv 1974 M. Kask  

9. Kohtla-Järve, Toila-Oru Park 1972 U. Meriste 

10. Tartumaa 

Löwe veski 

juures 1967 M. Kask 

11. Pärnumaa Raba lähedalt 1965 M. Kask 

12. 

Põlvamaa, Räpina 

aianduskool Aed 1964 L. Viljasoo 

13. 

Tartu linn, TÜ 

Botaanikaaed 

Külmhoone 

taga 1964 M. Kask 

14. Põhjarannik 

Vihula mõisa ja 

Haili küla vahel  1963 M. Kask 

15.  Saaremaa, Abruka saar 

Maabumissilla 

läheduses, talu 

aias 1962 M. Kask 

16. 

Rannaküla, Võrtsjärve 

ääres, Petseri talu Aed 1961 V. Kuusk 

17. Ida-Virumaa, Narva Mustjõe jõgi 1961 A. Ojaveer 

18. Põlvamaa, Tilleorg Tille veski ääres 1960 M. Kask 

19. Mustla Surnuaed 1959 V. Puusepp 

20. Kose, Tuhala mõis Park 1958 M. Kask 

21. Valgamaa, Karula mõis Mõisa lähedal 1957 M. Kask 
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22. Valgamaa, Puka alev Aed 1957 M. Kask 

23. Valgamaa, Laatre Surnuaed 1957 M. Kask 

 

Tabelist 1 on näha, et uusimad herbaareksemplarid pärinevad 2005. ja 2004. aastast 

Tartumaalt ning  2004. aastast Saaremaalt. Vanimad on aga kogutud 1957. aastal Valgamaalt. 

Vooljas konnatatar on võimeline kasvama väga erinevates kasvukohtades: veekogude 

kallastel, jäätmaadel, teede- ja raudteede servades kui ka heinamaadel (vt. lisaks ptk. 2.3.). 

Eestis levib taim peamiselt metsistunult aedades ja parkides (tabel 1), kus inimtegevus on 

kaasatoonud liigilise mitmekesisuse vähenemise ning sellest tulenevalt ka konkurentsi 

vähenemise.  

 

 

4.2 Sahhalini konnatatar ja Fallopia x bohemica Eestis 

 

Sahhalini konnatatart mainitakse Eestis esmakordselt juba 1897. aastal. Eestisse on sahhalini 

konnatatar sarnaselt voolja konnatatraga jõudnud aednike abiga, kes kasvatasid taimi aedades 

ilu- ja meetaimedena peamiselt neile omase kiire ja kõrge kasvu ning nektaririkaste õite 

pärast. Tänapäeval kasutatakse taimi ilutaimena aedades harva (Eek ja Kukk, 2013; Linna, 

2009).  

Eestis Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja (RTL 2004, 134, 2076) kantud 

sahhalini konnatatart peetakse Eestis vähem levinumaks kui vooljat konnatatart (Kukk ja 

Kull, 2005). Sarnaselt vooljale konnatatrale on ka sahhalini konnatatar kantud Toomas Kuke 

poolt koostatud Eesti ala hõlmavasse ,,musta nimekirja’’ ohtliku liigina. Nimekirja järgi 

esineb sahhalini konnatatart Eesti territooriumil tulnukana ja metsistunult hajusalt (levinud 

hõredalt üle Eesti) ning naturaliseerunult on ta haruldane (1-10 leiukohta) (Kukk jt, 2001). 

Eestis paljuneb sahhalini konnatatar sarnaselt voolja konnatatraga risoomi abil ning levimine 

toimub samuti kui voolja konnatatra puhulgi peamiselt risoomi- või varretükkide abil, mis 
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kantakse veega uude kasvukohta või inimese  abil, kes transpordib mulda ühest paigast teise 

(Eek ja Kukk, 2013; Linna, 2009).  

 

 

Tabel 2. Sahhalini konnatatra leiukohad ajavahemikul 1959-1979 (Allikas: PKI botaanikaosakonna 

herbaarium) 

Jrk 

nr Asukoht Kasvukoht Aasta Leidja 

1. Valgamaa, Sangaste  Park 1979 L. Viljasoo 

2. Pärnumaa Mets 1968 S. Talts 

3. Tartumaa Küla lähedal 1968 S. Talts 

4. Tartumaa, Saadjärve Park 1967 M. Kask 

5. Jõgevamaa, Torma Park 1966 V. Kuusk 

6. Valgamaa, Sangaste Park 1965 M. Kask 

7. 

Põlvamaa, Räpina 

Aiandustehnikum Aed 1964 L. Viljasoo 

8. 

Raplamaakond, Kohila, Jäilepa 

mõis Park 1964 M. Kask 

9. Valgamaa, Karula Mõisa lähedal 1962 M. Kask 

10. Valgamaa, Ilmjärve  Surnuaed 1962 M. Kask 

11. Põlvamaa, Kanepi  Aed 1960 M. Kask 

12. Otepää, Annemõisast Maantee ääres 1960 M. Kask 

13. Põlvamaa, Kooraste Mõisa lähedal 1960 M. Kask 

14. Abja, Polli  Park 1959 M. Kask 

 

Sahhalini konnatatra geograafilist levikut Eestis iseloomustavaid andmeid on vähe. Uusimad 

herbaareksemplarid taimest pärinevad valdavalt 1960-1970. aastast (tabel 2), mis tähendab, et 

herbaarandmeid ei saaks kasutada taime praeguse leviku kirjeldamiseks Eestis, kuna leiud 

pärinevad valdavalt 40-50. aasta tagusest ajast. 

Sahhalini konnatatra geograafilist levikut kirjeldab ka 2005. aastal koostatud kaart (joonis 12; 

Kukk ja Kull, 2005), millelt on näha, et sahhalini konnatatart on leitud ka Saaremaalt ja 

Põhja-Eestist. Joonisel 12 esitatud kaardi põhjal ei saa samuti sahhalini konnatatra praeguse 

leviku kohta üldistusi teha, kuna geograafilisi leiukohti on kaardil liiga vähe. Sahhalini 

konnatatra hilisemat levikut iseloomustav kaart ajaperioodist 2006-2014 puudub. 
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Enamus kogutud herbaareksemplaridest jäävad Lõuna-Eesti piirkonda. Sahhalini konnatatart 

on Eestis peamiselt leitud aedadest ja parkidest ning talude ümbrusest (tabel 2). Sarnaselt 

voolja konnatatraga levib ka sahhalini konnatatar inimese poolt mõjutatud aladel.    

 

 

Joonis 12. Sahhalini konnatatra levik Eestis 1921-1970. (valge ringiga) ning 1971-2005. aastatel 

(musta ringiga) (Kukk ja Kull, 2005) 

 

Fallopia x bohemica, keda Eestist veel leitud ei ole, on kantud Looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide nimekirja (RTL 2004, 134, 2076). Hübriidi esinemise kohta Eesti alal 

leiuandmed puuduvad.  
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4.3 Ohjamiskava vajalikkus ja eesmärk 

 

Mida enam invasiivsed konnatatrad oma levilat laiendavad, seda enam suureneb nende poolt 

avaldatav surve looduslike koosluste liigilise mitmekesisuse ning pärismaiste liikide arvukuse 

säilimisele. Selle vältimiseks on vaja kaardistada invasiivsete konnatatarde kasvukohad, 

saamaks ülevaadet invasiivsete konnatatarde levikust ning rakendada meetmeid, mis piiraksid 

taimede edasist levikut. Hetkel puudub Eestis programm või ohjamiskava, mis keskenduks  

invasiivsetele võõrliikidele vooljas konnatatar ja sahhalini konnatatar ning Fallopia x 

bohemica, ohjamisele ja leviku piiramisele.  

Käesoleval ajal on Eestis pikaajaliselt tegeldud vaid kahe võõrliigi – hiid- (Heracleum 

mantegazzianum Sommier & Levier) ja Sosnovski karuputke (Heracleum sosnowskyi 

Manden.) laiaulatusliku ja pideva tõrjumisega. Nimetatud karuputke liikidele koostatud 

ohjamiskava eesmärgiks on kindlustada, et efektiivne ja pikaajaline tõrje vähendaks 

invasiivsete karuputkede arvukust ja nende poolt põhjustatavat negatiivset mõju inimese 

tervisele ning looduslikele kooslustele (Holm, 2010). Ohjamiskava oleks soovitatav koostada 

ka voolja ja sahhalini konnatatra ning nende hübriidi kohta. Ohjamiskava eesmärgiks oleks 

efektiivse ja pikaajalise tõrje tagamine, et saavutada nimetatud liikide võimalikult madal 

arvukus ning sellest tulenevalt ka nende poolt põhjustatav võimalikult väike mõju 

looduslikule mitmekesisusele. Eesmärgiks oleks ka loodusliku mitmekesisuse taastamine 

võimalikult algsel kujul nendel aladel, kus invasiivsete konnatatarde domineerimine on 

liigilist koosseisu vähendanud.  

Invasiivsetele konnatatardele ohjamiskava koostamise aluseks on Looduskaitseseaduse (RT I 

2004, 38, 258) § 49 lõige 1 punkt 3, mis ütleb, et tegevuskava liigi ohjamiseks koostatakse 

siis, kui läbiviidava teadusinventuuri tulemused liigi arvukuse hindamiseks näitavad, et liigi 

arvukuse kasv põhjustab olulist negatiivset mõju keskkonnale, inimese tervisele või varale. 

Looduskaitseseaduse § 49 lõikes 2 on loetletud punktid, millest tegevuskava koosnema peab. 

Liigi ohjamise korral on vajalikud järgmised punktid tegevuskavas: andmed, mis kirjeldavad 

liigi levikut, arvukust ja bioloogiat; liigi ohutegureid; mis on ohjamise eesmärk; vajalike 

meetmete eelisjärjestus liigi ohjamise saavutamiseks, selle teostamise ajakava ja plaanitava 

ohjamise korraldamise eelarve. Liigi ohjamise tegevuskava kehtestab keskkonnaminister. 
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Ohjamiskava koostamine nõuab palju eeltööd, kogumaks kokku liigiga seonduvaid vajalikke 

andmeid. Käesoleva bakalaureusetöö käigus invasiivsete konnatatra liikide kohta kogutud 

info koondamist ja süstematiseerimist võib samuti pidada eeltööks, mida saaks kasutada 

invasiivsetele konnatatardele ohjamiskava koostamisel. 

 

 

4.4 Ettepanekud ohjamiskava koostamiseks 

 

Vooljale ja sahhalini konnatatrale ning nendevahelisele hübriidile ohjamiskava koostamiseks 

tehtavate ettepanekute tegemisel keskendutakse põhiliselt võimalustele, kuidas koondada 

taimede leviku- ja arvukuseandmeid ning pakutakse välja võimalikke tõrjevõimalusi, mille 

kasutamine Eesti oludes oleks otstarbekas. Käesolevast tööst on välja jäetud eelarve 

koostamise analüüs ning ajakava, mis muidu oleksid ohjamiskava osaks.  

Ohjamiskava alguses peaks olema kindlasti kirjapandud voolja ja sahhalini konnatatra ning 

nendevahelise hübriidi bioloogiat kirjeldav teave. Kahjuks on suur enamus sellest vähesest 

kirjandusest, mis Eestis leidub, populaarteadusliku sisuga ning seetõttu ei ole selliste allikate 

kasutamine ohjamiskava koostamisel soovitatav. Käesolevasse bakalaureusetöösse on kokku 

koondatud suur osa nii kohalikust kui ka rahvusvahelisest infost. Seda infot saaks kasutada 

tulevase ohjamiskava koostamisel. 

Voolja ja sahhalini konnatatra ning Fallopia x bohemica ohjamiskava peaks sisaldama ka 

taimede geograafilisi leviku- ja arvukuseandmeid. Kõige uuem levikukaart, mis kirjeldab 

voolja ja sahhalini konnatatra levikut (joonis 11-12), pärineb 2005. aastast ning sinna on 

kantud andmed ajavahemikust 1921-2005. Antud kaart ei anna kindlasti täit ülevaadet 

taimede levikust Eesti territooriumil, sest süstemaatilist levikuandmete kaardistamist ei ole 

toimunud. Seega ei ole võimalik hetkel olemasoleva info alusel adekvaatselt taime 

levikuulatust Eestis hinnata. Hübriidi Fallpoia x bohemica leviku kohta Eestis info puudub.  

Vaja oleks koostada uued levikukaardid kolme invasiivseks kuulutatud konnatatra liigi kohta, 

mille koostamiseks tuleks üleriigiliselt, kas projekti käigus või vabatahtlike abiga, leida ja 

ülesmärkida võimalikult palju voolja ja sahhalini konnatatra ning Fallopia x bohemica 
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kasvukohti. Lisaks uuele levikukaardile saab koondatud levikuandmete põhjal hinnata 

taimede leviku ulatust ning määrata kasvukohatüübid. See oleks aluseks, mille põhjal hakata 

välja töötama invasiivsete konnatatraliikide tõrjemeetodeid vastavalt kasvukohatüübile. Uued 

levikukaardid ja kasvukohtade andmed on vajalikud ohjamiskava koostamisel, kuna ainult 

hetkeseisu alusel saab kõige paremini planeerida invasiivsete konnatatraliikide tõrjet.     

Selleks, et avastataks võimalikult palju voolja ja sahhalini konnatatra ning Fallopia x 

bohemica kasvukohti, tuleb inimeste seas läbi viia ulatuslikum teavitustöö. Teavitustöö peaks 

läbi viima Keskkonnaministeerium või selle alla kuuluv Keskkonnaamet. Teavitustöö on 

sellepärast vajalik, et õpetada inimesi ära tundma invasiivseid konnatatra liike ning kirjeldada 

nende peamiseid kasvukohti, kus taimede esinemise tõenäosus on suur. Teavitustöö seisneks 

peamiselt erinevate vooljat ja sahhalini konnatatart ning hübriidi tutvustavate infovoldikute 

jagamises erinevatele asutustele (raamatukogud, vallamajad, poed, aiandid ja puukoolid, 

õppeasutused jne), lisaks veel artiklid ja videomaterjalid. Kindlasti peaks vastavasisulist infot 

levitama ka Interneti, ajakirjanduse ja televisiooni kaudu, et tagada informatsiooni jõudmine 

võimalikult paljude inimesteni. Kõigis neis tutvustavates materjalides oleks oluline kirjeldada 

invasiivsete konnatatarde bioloogiat, taimele iseloomulikke tunnuseid jmt. Ära peab olema 

toodud põhjendus, miks käesolevaid taimeliike nii ohtlikuks peetakse ning miks on neid liike 

vaja tõrjuda.   

Käesoleval ajal ei ole Eestis veel riiklikul tasemel voolja ja sahhalini konnatatra ning Fallopia 

x bohemica tõrjumisega tegeldud. Seetõttu puuduvad ka kogemused ning meetodid taimede 

efektiivsete tõrjemeetodite osas. Seepärast on vajalik, et oleks koondatud mujal kasutatud 

invasiivsete konnatatarde tõrjeviiside kirjeldused (ptk. 3), mida saaks vajadusel ka Eestis 

kasutada. Sobivaima tõrjeviisi valikul saab lähtuda sellest, millised tõrjeviisid on lähiriikides 

kõige efektiivsemaks kujunenud. Eesti territooriumil ei ole invasiivsete konnatatra liikide 

levik veel väga ulatuslikuks muutunud, mis tähendab seda, et rahalises mõttes on taime 

tõrjumine suhteliselt. Väiksemaid invasiivseks kuulutatud konnatatra liikide puhmaid on 

mõistlik tõrjuda mürgiga pritsimise teel, meetodit tuleks rakendada mitmel järjestikusel aastal. 

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

ei tõrju teda lõplikult maa-alalt välja. Niitmisel tuleb jälgida seda, et peale niitmist tuleb 

niiduk sealsamas niidetud alal taimeosadest puhtaks teha. Sellega välditakse võimalust, et 

varretükid satuksid uutesse kasvukohtadesse. Taimede väljakaevamisel tuleks taimed jätta 

sinnasamasse alale maapeale kuivama ning hiljem, kui varred on kuivanud, need ära põletada. 
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Kuigi invasiivsetel konnatatardel seemneid enamasti ei moodustu, oleks tarvilik keemiline 

tõrje läbi viia enne taimede õitsemist või hiljemalt õitsemise ajal, sellega välditaks võimalike 

seemnete moodustumist.     

Suurte kolooniate (nagu ka väikeste) puhul jääb kõige efektiivsemaks siiski keemiline tõrje. 

Mõlemal juhul tuleks seda rakendada mitmel järjestikusel aastal. Keemilise tõrje kasutamist 

invasiivsete konnatatra liikide kolooniate eemaldamisel piiravad mitmed asjad nagu 

veekogude lähedus, kaitsmata põhjavesi ning looduslikud kooslused, kus kemikaalid võivad 

kahjustada looduslikku mitmekesisust. Kui keemilist tõrjet ei saa teha, tuleb kasutada 

mehaanilist tõrjet niitmise näol. Raskemate masinate kasutamisel tuleb jälgida seda, et pinnas 

oleks kuiv ja kõva, vältimaks roobaste tekkimist. Arvatavasti ei leidu Eestis veel suuri 

invasiivsete konnatatra liikide kolooniaid, seetõttu oleksid tõrjega mõjutatavad alad väikesed 

ning seeläbi mõju ümbritsevale keskkonnale väiksem. 

Biotõrjet invasiivsete voolja ja sahhalini konnatatra ning Fallopia x bohemica leviku 

piiramiseks Eestis seni veel rakendatud ei ole. Euroopas on selle tõrjemeetodi arendamine ka 

alles algusjärgus ning uue liigi introdutseerimine teise tõrjumiseks on alati riskidega seotud, 

sest kahjur võib mõjutada ka teisi liike.  

Invasiivsete konnatatra 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. 
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KOKKUVÕTE 

 

Invasiivsete võõrliikide levimine inimese kaasabil on tänapäeval üha suurenev probleem, 

millega enamus riike on sunnitud tegelema. Inimese abil on liigid võimelised jõudma oma 

päritolumaast väga kaugele, kuhu nad looduslikul teel muidu levida ei suudaks. Käesoleva 

lõputöö eesmärgiks oli kolme konnatatra perekonda kuuluva invasiivse võõrliigi: voolja 

konnatatra, sahhalini konnatatra ja hübriidi Fallopia x bohemica, ökoloogiast, bioloogiast ja 

levikust ülevaate andmine ning samuti Eesti kohta käiva info koondamine ning ettepanekute 

tegemine ohjamiskava koostamiseks. 

Invasiivse levikuga vooljas ja sahhalini konnatatar ning Fallopia x bohemica on väga hea 

regenereerumisvõimega taimed, kes võivad kasvama minna väga väikesest risoomi- või 

varretükist. Vooljat ja sahhalini konnatatart on väga laialdaselt kasvatatud ilu- ja meetaimena. 

Nimetatud liigid on suureks ohuks nii looduslikele ja pool-looduslikele elupaikadele kui ka 

bioloogilisele mitmekesisusele. Ökoloogilisele kahjule lisaks tekitavad nad ka suurt 

majanduskahju, kahjustades oma risoomistikuga hoonete vundamente, kõnniteid ning ka 

jõgede üleujutuste eest kaitsevaid müüre. Taimed suurendavad oma kohaloluga kasvukoha 

erosioonitundlikkust. Vooljas ja sahhalini konnatatar ning nendevaheline hübriid Fallopia x 

bohemica eelistavad kasvada peamiselt veekogude kallastel, kuid neid on leitud ka tee- ja 

raudtee servadest. Eestis on vooljat ja sahhalini konnatatart leitud peamiselt parkidest, 

aedadest, jäätmaadelt.  

Praegu kättesaadavate andmete põhjal on raske hinnata voolja ja sahhalini konnatatra mõju 

ulatust Eestis, kuna levikuandmeid on eelnimetatud taimede kohta vähe ja need on vananenud 

ning hübriidi Fallopia x bohemica leviku kohta Eestis andmed üldse puuduvad. Seetõttu oleks 

praegu sobiv aeg hakata planeerima voolja ja sahhalini pargitatra ning Fallopia x bohemica 

tõrjet, kuna liigid on Eestis ilmselt veel vähe levinud ning seetõttu on taimede kolooniad 

väikesed. Kolme invasiivse konnatatra tõrje oleks majanduslikult efektiivsem ja kergemini 

teostatav siis, kui sellega saaks pihta hakata võimalikult vara. Vajalik oleks liikide kohta 

käivate levikuandmete täpsustamine, mis tagaks samuti suurema tõrjeefektiivsuse. Nimetatud 
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kolme invasiivse konnatatra liigi levikut saab piirata nii mehaaniliselt kui ka keemilise tõrje 

abil. Voolja konnatatra puhul saab rakendada ka veel biotõrjet. Eesti kontekstis oleks nende 

liikide puhul mõistlik rakendada keemilist tõrjet, kuna antud taimeliikide risoomid tungivad 

sügavale maasse ning levivad külgsuunas küllaltki kaugele. Mehaaniline tõrje üksnes piirab 

nimetatud taimeliikide levikut, kuid ei tõrju neid maa-alalt välja.  

Teabematerjalide koostamine oleks vajalik selleks, et suurendada inimeste teadlikkust voolja 

ja sahhalini konnatatra ning nendevahelise hübriidi ohtlikkusest. Teavitustöö on seda 

tulemuslikum, mida suuremale hulgale inimestest on teabematerjalid kättesaadavad. Selle 

saavutamiseks tuleb teabematerjale levitada televisiooni, ajakirjanduse ja Interneti teel.  

Käesolevat bakalaureusetööd saab kasutada voolja ja sahhalini konnatatra ning nendevahelise 

hübriidi Fallopia x bohemica ohjamiskava koostamisel.           
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SUMMARY 

 

Invasive knotweeds (Fallopia sp. Adans.): situation in Estonia and 

opportunities to control 

Human mediated dispersal of invasive alien species is today a growing problem that most 

countries are forced to deal with. The species are capable to reach places very far from area of 

origin, where they would not be able to spread naturally. The aim of this thesis was to make 

an overview of the three invasive alien species belonging to knotweed family: Fallopia 

japonica, Fallopia sachalinensis and hybrid Fallopia x bohemica; their ecology, biology and 

distribution, as well to collect the information about Estonia and make suggestions to the 

management plan. 

The invasively spreading F. japonica, F. sachalinensis and Fallopia x bohemica have a very 

good regeneration ability and are able to grow from a very small rhizome- or stemfraction. F. 

japonica and F. sachalinensis are widely used as the ornamental and/or honey plant. These 

species are a big threat to both natural and semi-natural habitats and biodiversity. In addition 

to they also cause great economic losses, because rhizomes damaging building constructions, 

sidewalks, as well as the flood protection walls of the rivers. Plants also increase the 

sensitivity of habitat erosion. F. sachalinensis, F. japonica and their hybrid Fallopia x 

bohemica mostly prefer to grow on the banks of water bodies, also on road and railroad edges. 

In Estonia, F. japonica and F. sachalinense have been found in parks, gardens and waste-

lands.  

It is difficult to assess the effect of F. japonica and F. sachalinensis basin in scope, since the 

distribution data are few and the hybrid Fallopia x bohemica spread of Estonia are no data at 

all. Therefore would be a good time to start planning F. japonica, F. sachalinensis and 

Fallopia x bohemica control, since this species has in Estonia problaby little spread and 

therefore is a small colonies of plants.  
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Three invasive knotweed control would be more cost effective and more feasible, if it could 

get started as early as possible. It would be necessary specify the distribution data, which 

would also ensure greater control efficiency. These three invasive knotweed species spread 

can limit of both mechanical and chemical control means. For F. japonica can also be applied 

to biological control. Estonian context, it would be rational to implement these knotweed 

species of chemical treatments, because the rhizomes of the plants penetrate deep into the 

earth and spread laterally very far. Mechanical control only limits the invasive knotweed 

species spread, but will not exclude them from land.  

Information materials would be needed in order to increase people's awareness of F. japonica, 

F. sachalinensis and hybrids dangers. Information activities its more effective when larger 

number people have the information materials available. This can be achieved, sharing 

information materials to television, the press and the Internet. 

This thesis can be used for F. japonica, F. sachalinensis and the hybrid Fallopia x bohemica 

the management plan drawn up. 
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