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LÜHIKOKKUVÕTE

Uurimistöö  eesmärgiks  on  välja  selgitada  keskkonnaministri  määrusega  „Looduslikku 

tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri“ (RTL 2004, 134, 2076) kinnitatud võõrliikide 

mõju  inimese  tervisele  ja  heaolule.  Määruses  on  nimetatud  43  looduslikku  tasakaalu 

ohustavat liiki, kelle hulgast on selekteeritud need liigid, kes on ohtlikud inimese tervisele. 

Ohtlikeks kvalifitseeritud liikide kohta on kogutud täpne info kahe tunnusgrupi alusel:

1. Üldinfo  (liigi  ladinakeelne  ja  eesti  keelne  nimi,  taksonoomiline  kuuluvus 

sugukonna alusel, päritolumaa, levikutihedus Eestis);

2. Mõju inimese tervisele (patogeensus, infektsioonid, traumad, allergiad).  

Saadud andmed on esitatud koondtabelitena. 

Uurimistöö  tulemustest  võib  järeldada,  et  43-  st  liigist  14  põhjustavad  inimesel 

haigustunnuseid. Taimeliigid (nt. perekond ambroosia kõik liigid, Sosnovski karuputk jne.) 

põhjustavad  allergiaid,  dermatiiti  ning  eritavad  biotoksiine.  Selgrootutest  loomades 

esindatud signaalvähk on kooriklooma- allergia põhjustajaks ning selgroogsed loomad on 

kõige  sagedasemad nakkushaiguste  ja  parasiitide  siirutajad Eesti  looduses.  Loomaliigid 

võivad olla ka otsese ründe või kaudselt traumajärgsete vigastuste põhjustajateks (kabehirv 

ja tähnikhirv on liikluses avariide põhjustajad). 

Kokkuvõtvalt võib väita, et looduslikku tasakaalu ohustavate liikide hulgas on ligikaudu 

kolmandik selliseid, kes kujutavad otsest ohtu ka inimese tervisele, kusjuures käsitletud ei 

ole kaudset mõju inimese heaolule läbi ökosüsteemiteenuste ning arvesse ei  ole võetud 

majanduslikku  heaolu.  Antud  uurimistööd  on  võimalik  kasutada  edasiste  uurimistööde 

algallikana nii loodusteaduste kui epidemioloogia valdkonnas. 
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SISSEJUHATUS

Võõrliigid on liigid, kelle olemasolu paigas on seostatav inimtegevuse tagajärgedega, sest 

iseseisvalt  ei  suudaks  nad  ületada  fundamentaalseid  biogeograafilisi  barjääre  (Pyšek, 

Richardson 2010).

Võõrliikide levik on oluliselt  suurenenud viimase poole sajandi  jooksul.  Põhjusteks  on 

seejuures kliimamuutused, keskkonna saastatus ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, 

mis  on  mõjutanud  ökosüsteemide  funktsioneerimist.  Bioloogiliste  invasioonide  kahju 

hinnatakse  eelkõige  eluslooduse  mitmekesisusele,  kuid  alahinnata  ei  saa  ka  mõjude 

sotsiaalmajanduslikke  aspekte.  Mõju  inimese  heaolule  võib  avalduda  nii  toidu-  kui 

toorainete vähenemises, aga ka otseses ohus inimese tervisele (Pyšek, Richardson 2010).

Invasiivsed võõrliigid on võõrliigid, kelle populatsioonid jäävad püsima mitme põlvkonna 

jooksul,  saavad  elujõulisi  järglasi  ning  on  võimelised  ulatuslikult  levima  (Pyšek, 

Richardson 2010). Tegemist on sissetoodud liikidega, kes inimese tahtlikul või tahtmatul 

kaasabil looduslikes või poollooduslikes elupaikades kinnistuvad, paljunevad ja looduslike 

liikide areaali ja arvukust mõjutavad. Muutuda võib ka koosluste struktuur ja tasakaal ning 

aine- ja energiaringete teed toiduahelas (Kangur jt. 2005: 4; Kull 2001).

Invasiivsed  liigid,  patogeenid  ja  nakkusesiirutajad  mõjutavad  oluliselt  bioloogilist 

mitmekesisust,  inimeste  tervist  ja  ökoloogiat.  Invasiivsete  liikide  ja  patogeenide 

levikukiirust  ja  levikuvektoreid  mõjutavad  üha  enam  intensiivistuv  transport, 

kliimamuutused ja muutused maakasutuses (Crowl et al. 2008).

Holm (2010) kirjutab karuputke (Heracleum) ohjamiskavas, et inimese tervist ohustavad 

vaid  vähesed  võõrliigid.  Muutunud  eluviisid,  maakasutus  ja  kliimamuutused  aga  on 

asetanud meid olukorda, kus võõrliikidega kokkupuude Eestis üha enam suureneb ning 

nendega seonduvad teemakäsitlused muutuvad enam aktuaalseks. Võõrliigid ei pruugi alati 

endaga  kaasa  tuua  uusi  haigustekitajaid,  vaid  invasiooni  tagajärjeks  võib  olla 
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olemasolevate  infektsioonhaiguste  intensiivsuse  kasv  ning  allegiate  sageduse  tõus. 

Igasugune  haigestumine  omakorda  toob  endaga  kaasa  häiringu  inimese  bio-,  psühho-, 

sotsiaalses tervikus, mis omakorda mõjutab riigi majanduslikku heaolu. 

Uurimistöö  eesmärgiks  on  kirjanduse  analüüsi  tulemusena  välja  selgitada 

keskkonnaministri  määrusesse  „Looduslikku  tasakaalu  ohustavate  võõrliikide  nimekiri“ 

(RTL 2004,  134,  2076)  kantud  liikide  mõju  inimese  tervisele  ja  heaolule.  Valimis  on 

esindatud 13 taimeliiki (sh. üks perekond) ja 30 loomaliiki, kellest 23 selgroogset looma ja 

7 selgrootut loomaliiki.

Lähtuvalt eesmärgist on püstitatud järgmised ülesanded:

1. Anda ülevaade, kuidas mõjutavad võõrliigid inimese tervist ja heaolu;

2. Selgitada rahvusvaheliste  andmebaaside ja  teaduskirjanduse abiga välja, millised 

Eesti looduslikku tasakaalu ohustavatest liikidest mõjutavad inimese tervist;

3. Koondada ja süstematiseerida info Eesti looduslikku tasakaalu ohustavate liikide 

tekitatavast kahju iseloomust inimese tervisele.

Sooviksin tänada oma juhendajat Merle Ööpikut, kes oli abiks käesoleva bakalaureusetöö 

valmimisel.
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1. ÜLDOSA

1.1. Haiguste ja invasiivsete võõrliikide seosed

1.1.1. Levikuteed 

Invasiivseid  võõrliike  võib  pidada  globaalsete  muutuste  peamisteks  põhjustajateks, 

seejuures inimesed ise on nende levitamise allikateks.  Invasiivsed võõrliigid mõjutavad 

bioloogilist  mitmekesisust,  ökosüsteemi  struktuuri,  põhjustavad  suuri  majanduslikke 

kulutusid ning avaldavad olulist mõju inimese tervisele  ja heaolule  (Crowl  et al.  2008; 

Pyšek,  Richardson 2010).  Crowl jt.  (2008) toovad globaalsete muutuste mõjuteguritena 

välja ka muutunud maakasutuse, kliimamuutused ja üha areneva transpordi. 

Inimpopulatsiooni  globaliseerumine  on  soodustanud  ka  epideemiate  sagedust.  Uued 

kaubavahetusteed ja viisid piirkondadesse, mis varasemalt olid isoleeritud on endaga kaasa 

toonud invasiivsete võõrliikide ja haiguspuhangute leviku suurenenud sageduse ja ulatuse 

(Crowl et al. 2008). Globaliseerumise üheks suurimaks põhjustajaks loetakse turismi, kus 

reisijad ise on kõige enam ohustatud infektsioonhaigustest, millesse võõral maal on kerge 

haigestuda.  Patogeenide  kandjatena  ohustavad  nad  aga  ka  teisi  kodumaale  saabudes 

(Mayerson, Reaser 2002). 

1.1.2. Otsesed ja kaudsed mõjud

Mõju inimese  tervisele  võib  avalduda  mitmeti–  võõrliigid  võivad  olla  patogeenide  ja 

parasiitide  kandjateks,  võõrliigi  toksiinid  tekitavad  organismiga  kokkupuutel 

haigusilminguid. Kaudne kahju heaolule ja tervisele avaldub ikalduse ja nälja kaudu, mida 

invasiivsed võõrliigid oma levikuga võivad põhjustada (Mazza et al. 2013).  
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Invasiivsete võõrliikide üldised mõjud võib jagada kolme kategooriasse (Neill et al. 2011):

1. ökoloogilised mõjud,

2. majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud,

3. inimese tervist kahjustavad mõjud. 

Invasiivsete võõrliikide mõjust ökosüsteemiteenustele kajastavad põhjalikumalt Pejchar ja 

Mooney (2009). Artikli autorid rõhutavad, et kuigi invasiivsete võõrliikide mõju kohalikele 

liikidele on hästi dokumenteeritud, ei ole siiski piisavalt uuritud nende tekitatavat kahju 

ökosüsteemiteenustele  (mõju saagile  ja toidu julgeolekule).  Invasiivsetel  võõrliikidel on 

suur negatiivne mõju just neile ökosüsteemi osadele, mis mõjutavad inimese heaolu kõige 

enam.  Tihtilugu  saavad  mõjutada  põllumajandus  (toiduvarude  vähenemine,  metsade 

hävimine  ja  kalavarude  vähenemine)  kui  ka  muude  teenuste  kättesaadavus  (puhas 

joogivesi, kliima stabiilsus, saastatus– puhas õhk). Näiteks on veehüatsindi levik Victoria 

järves mõjutanud sealset vee kvaliteeti ja kalavarusid. Veekogu kinnikasvamise tagajärjel 

on  lõppenud  laevaliiklus  ning  see  kõik  on  soodustanud  vees  edasikanduvate  haiguste 

levikut. Vee maht järves on vähenenud koguaurumise tagajärjel (Pejchar, Mooney 2009). 

1.1.3. Monitoorimisvõimalused

Traditsionaalne  epidemioloogia  tihtilugu  ignoreerib  ökoloogilisi  vaatenurki  ja  ei  loo 

seoseid patogeeni,  levikutee  ja  peremeesorganismi  ning võõrliikide  vahel  (Crowl  et  al. 

2008  ). Invasiivsete võõrliikide ja infektsioonhaiguste omavaheliste seoste leidmiseks ja 

uurimiseks  tuleb  luua  ühtne  infosüsteem.  Selleks,  et  aru  saada  ja  kiiresti  reageerida 

invasiivide  ning  infektsioonhaiguste  levikule,  peab  täiustama  ja  laiendama  seniseid 

uurimismeetodeid  ja  informatsioonivõrgustikke.  Süsteemide  loomine  omakorda  eeldab 

koostööd  rahvusvaheliste  organisatsioonide,  erinevate  riigiorganite  ja  kohaliku 

omavalitsuse vahel. Oluline on, et ka eraisikutel jääks võimalus uutest leidudest teavitada 

ja informatsiooni saada (Crowl et al. 2008). 

Selleks,  et  oleks  võimalik  paremini  hinnata  invasiivsete  võõrliikide  ja  haiguste  mõju 

keskkonnale ja inimkonnale (näiteks H5N1 levikut), tuleks laiendada kontinentide vahelist 
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suhtlusvõrgustikku. Invasiivsete liikide ja haigustekitajate levikut on oluline monitoorida 

nii  kohalikul  tasandil  kui  ka  hinnata  laiemat  geograafilist  levikut  (Crowl  et  al.  2008, 

Peterson et al. 2003). 

Riiklikud  andmebaasid  invasiivsetest  liikidest  ja  haigussiirutajatest  aitaksid  teadlastel 

ennetada  haiguste  ja  invasiivide  levikut  (Ricciardi  et  al.  2000). Mõningad  sarnased 

võrgustikud  juba  toimivad  nt.  Global  Invasive  Species  Information  Network,  Non-  

Indigenous  Species  Network,  Early  Detection-  Rapid  Response (EDRR)  System Uus 

Meremaal (Simberloff  2014). 

Keskkonna hindamine peaks toimuma nii maa-, vee- kui ka linnakeskkonnas, sest näiteks 

paljud  liigid  levivad  uude  elupaika  veeteed  mööda  aga  ohtlikuks  muutuvad  maismaal 

(Kilpatrick et al. 2006).

Regionaalsel  ja kontinentide vahelisel  liikide transpordil mängib rolli inimpopulatsiooni 

tihedus.  Tihedamini  asustatud  piirkondades  on  raskem  võõrliikide  liikumist  jälgida. 

Mastaapsed  transpordikoridorid  ühendavad  linnu,  maapiirkondi,  läbivad 

rekreatsioonialasid  ja  looduslikke  piirkondi-  kõik  see  soodustab  võõrliikide  ja 

infektsioonhaiguste levikut (Kilpatrick et al. 2006). 

1.2. Vahetu mõju inimorganismile

1.2.1. Patogeenid ja parasiidid

Üks otsesemaid  võõrliikide  mõjusid  avaldub  inimese  tervisele  ja  heaolule  patogeenide 

levimise kaudu. Epideemiaid uurides on leitud nende seos võõrliikide levimisega uutele 

aladele (Neill et al. 2011). 

Võõrliigid on põhjustanud inimkonnale kahju juba ammustest  aegadest. Varasemalt  olid 

nende levikuteed seotud koloniseerimise,  sõdade ja  uute tsivilisatsioonide tekkega ning 

oma  osa  oli  ka  kaubavahetusel.  Esimesed  teadaolevad  võõrliikidest  põhjustatud 
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haiguspuhangud tabasid Hittide sõjaväge. Suri iga kümnes sõjaväelane. Infektsioon levis 

Egiptuse vangidelt. 16 saj. on teada Euroopa rõugete ja leetrite puhangud, mille taga on 

hispaanlaste vallutusretked. Haiguste endi juured pärinevad Inkade impeeriumist. Veel on 

teada suuremad puhangud 19. sajandist Fiji saartelt, kus levisid Saksa leetrid (punetised) ja 

1917-1919 levinud Hispaania gripp, mis nõudis ülemaailmselt 30-60 miljoni inimese elu 

(Mazza  et  al. 2013).  Ka  Nelli  jt. toovad  oma  artiklis  välja  Hispaania  gripi,  kui  ühe 

tuntuima epideemiapuhangu, mis tappis kahe aasta jooksul miljoneid inimesi (Neill  et al. 

2011). 

Enamus inimeste infektsioonhaigusi on pärit Vanast Maailmast, kus inimesele patogeensed 

organismid  pärinevad  koduloomadelt  ja  kanduvad  nendega  edasi  (Mazza  et  al. 2013). 

Peamised infektsioonhaigused inimestel  on algselt  pärit  Aafrikast,  Aasiast  ja  Euroopast 

ning  erinevalt  troopilistest  haigustest  on  infektsioonhaigused alguse  saanud  kodustatud 

loomadelt. Infektsioonhaiguste leviku alged ulatuvad 11 000 aasta tagusesse perioodi, mil 

ilmnevad  põllumajanduse  tegevuse  alged.  Seega  seostab  Wolfe  loomadelt  kanduvate 

patogeenide  levikut  inimesele  just  põllumajanduse  tekke  ja  arenguga,  mil  laiaulatuslik 

metsloomade kodustamine lõi soodsa pinnase nakkushaiguste levikuks. Lõuna- ja Põhja- 

Ameerikas kodustati loomi oluliselt vähem, teadaolevalt vaid Andides laamasid. Loomi ei 

peetud aedikutes, ei karjatatud, kasutatud põllutöödel, mistõttu oli takistatud ka nakkuste 

levik. Infektsioonhaiguste levik Ameerikas sai alguse Eurooplaste saabumisega (Wolfe  et  

al. 2007).

Uuringus (Wolfe  et al.  2007) tuuakse välja viieteistkümnest uuritud nakkusest kaheksa, 

millel leitakse otsene seos ülekandes koduloomadelt inimesele (difteeria, A- gripp, leetrid, 

mumps, läkaköha, rotaviirus, rõuged ja tuberkuloos). B- hepatiit ja HIV pärinevad ahvidelt 

(ilmneb fülogeneetiline sarnasus primaatide ja inimeste vahel) ning katk ja tähniline tüüfus 

inimasulates  suure  arvukusega  närilistelt.  Punetiste,  süüfilise,  teetanuse  ja  kõhutüüfuse 

levikut koduloomadelt inimesele pole veel tõestatud. 

HIV päritolu ja levikut Aafrika metsloomadelt inimesele on  pikemalt analüüsinud ka Bol 

jt.  (2011).  HIV,  kui  üks  tuntuimaid  patogeene,  pärineb  Kesk-  Aafrika  metsloomadelt. 

Haigus esines varasemalt vaid kindlas regioonis, alates 1980ndatest aastatest ilmneb AIDSi 
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üle terve maailma. Haigus pärineb primaatidelt ning levis inimestele arvatavasti juba sadu 

aastaid  tagasi (Mazza et al. 2013). 

Muhkkatku bakter,  Yersinia  pestis,  on Euroopasse saabunud Mongoolia  kirpudelt  1346 

aastal.  Kirpe  levitasid  koopaoravad,  kes  toodi  Euroopasse  karusnahakasvatustesse  ning 

kirbud levisid nahast valmistatud peakatetega. Muhkkatk on sajandite jooksul tapnud üle 

200  miljoni  inimese.  Tänapäeval  on  bakterit  alaliselt  leitud  Aasias  ja  Aafrikas  ning 

infektsiooni edasikandjateks on rotid (nt. Rattus norvegicus, kes on ka viimase teadaoleva 

pandeemia põhjustaja). Nakatunute arv küündib aastas keskmiselt 1500 ja 2000 inimeseni 

(Mazza et al. 2013; Bol 2011: 514-520) .  

Üha  arenev  turism  ja  eksootiliste  loomade  kodustamine  soodustavad  jätkuvalt  ka 

viirusnakkuste levikut ja puhanguid (SARS ehk raskekujuline äge respiratoorne sündroom, 

Lääne-Niiluse entsefaliit, Ebola hemorraagiline palavik, Dengue palavik, AIDS) (Pyšek et  

al. 2010). 

72-75  % ägedatest  viirushaigustest  on  zoonootilised  ning  põhjustavad  haigestumist  ka 

loomadel. Zoonootilised haigused ei levi ainuüksi nakatunud loomadega vaid üha enam ka 

inimmigratsiooni  tagajärjel  (Mayerson  et  al.  2002),  metsloomalihaga  kauplemisel 

(retroviirused) ning reisimisel (koolera) (Wolfe et al. 2007). Ameerika Ühendriikidesse on 

nakkushaigused  levinud  ennekõike  turistide,  sõjaväelaste  ja  immigrantide  poolt  ning 

saastunud toidu ja nakatunud loomade kaudu. Iseloomulik kõikide haiguste juures on see, 

et nakatumine on aset leidnud ennem sihtkohta jõudmist (Mayerson et al. 2002).

Wolfe jt. (2007) juhivad oma artiklis tähelepanu sellele, et nahkhiired küll ei levita otseselt 

zoonootilisi haigusi inimpopulatsioonile, küll aga nakatavad nahkhiired kodusigu, primaate 

ja  metsloomi,  kes  hiljem  saavad  nakkuste  kandjateks  inimesele.  Nii  levivad  kõige 

sagedamini  Nipah  viirus,  SARS  ja  marutõbi.  Marutõve  puhul  tuleb  silmas  pidada,  et 

nakatunud nahkhiir võib rünnata ka otseselt inimest, sest viirus muudab looma käitumist. 

Võõrad  patogeenid  võivad levida  ka  laevade  ballastveega,  mis  on  hea  kasvupind  vees 

levivatele infektsioonhaigustele (Vibrio cholerae) (Ruiz  et al. 2000). 1830ndatel aastatel 
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põhjustas  koolerabakter  mitmetes  Põhja-   Euroopa  linnades  epideemiaid.  Bakter  levis 

Lõuna- Aasiast ja Ida-  Aafrikast Euroopasse sõjalaevade ballastveega (Mazza et al. 2013). 

Hilisema  näitena  toovad  teised  autorid  välja  ka  Vibrio  cholerae poolt  põhjustatud 

koolerapuhangu Lõuna- Ameerikas. Levikuteeks oli, seegi kord laevade ballastvesi (Neill 

et al. 2011). 

Vahemeres  põhjustavad  sisse  toodud  vetikate  üha  sagedasemad  õitsemised  toksiinide 

produktsiooni ja anoksiliste tingimuste väljakujunemist (Streftaris, Zenetos 2006).

Selgrootud loomad võivad olla patogeenide kandjateks. Enam esindatud on sääsed (Aedes 

albopictus)  (Mazza  et  al.  2013).  Tänapäeval  valmistavadki  probleeme  üha  enam 

kaugemale  Euroopasse  ja  Ameerika  Ühendriikidesse  levivad  sääseliigid,  kes  kannavad 

Lääne- Niiluse viirust. Sääskede laialdasem levik on tingitud kliimamuutustest (Neill et al. 

2011). Viirus avastati esmakordselt  Ameerika Ühendriikide kirdeosast 1999. aastal ning on 

seejärel  edukalt  levinud üle  terve  USA.  Inimene  haigestub  gripilaadsete  sümptomitega 

ning agressiivse kulu korral võib haigus lõppeda surmaga. Haiguspuhangud tekitavad suurt 

majanduslikku kahju ja pikaajalist töövõimetust (Beck et al. 2008). 

Hawaile  sisse  toodud  metsseal  parasiteerivad  sääsed  levitavad  malaariat  ja  Dengue 

palavikku. Lisaks sellele on loomad brutselloosi ja toksoplasmoosi kandjateks ning oma 

eluviisi tõttu levitavad mitmeid taimehaigusi (Pejchar et al. 2009). 

Selgrootutest loomadest on esindatud veel ligi 30 ektoparasiiti ehk parasiiti,  kes elavad 

loomade või inimeste nahapinnal (  Nosopsyllus fasciatus ehk roti kirp) ja 27 verd imevat 

putukaliik (Gyropus ovalis Guinea sigadel, Hyalomma perekonda kuuluvad puugid, kes on 

Rickettsia levitajateks). Puugid levivad kiiresti loomadelt inimestele ja võivad olla seetõttu 

tüüfuse, tähnilise tüüfuse ja endokardiidi põhjustajad (Mazza et al. 2013). 

Võõrliigid võivad olla vaheperemeesteks, pakkuda varjupaika või soodustada nende liikide 

levikut  ja  paljunemist,  kes  ohustavad  inimese  tervist.  Nii  näiteks  on  neotroopilises 

piirkonnas  kasvav  põõsas  Lantana  camara  pakkumas  varjupaika  tsetsekärbsele,  kes 

põhjustab inimesel unitõbe. Haigus on levinud peamiselt Aafrikas (Pejchar et al. 2009). 
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Sarnaselt käitub ka üha laialdasemalt leviv veehüatsint (Eichhornia crassipes), kes loob 

soodsa  keskkonna  sääskede  ja  tigude  levikuks.  Antud  liigid  omakorda  võivad  olla 

skistosomiaasi ja malaaria levitajateks (Mazza et al. 2013).

Ponto– Caspia piirkonnast pärit Põhja– Ameerika oligotroofsetes järvedes  elav rändkarp 

(Dreissena polymorpha) võib soodustada toksilise tsüanobakteri (Microcystis aeruginosa) 

levikut, kelle eritatavad toksiinid põhjustavad mürgistust ja soodustavad pahaloomuliste 

kasvajate  teket.  Inimene  võib  toksiinidega  kokku  puutuda  ka  kaudselt,  kala  süües. 

Rändkarp akumuleerib ka elavhõbedat ja pliid ning on täheldatud, et soodustab botulismi 

levikut (Pejchar et al. 2009).  

1.2.2. Biotoksiinid ja allergeenid 

Võõrliigina  sisse  toodud  ilutaimed  võivad  ohustada  inimese  tervist.  Paljud  ilutaimed 

aedades võivad olla toksilised ja põhjustada inimesele mürgistusi, eriti ohtlikeks osutuvad 

taimed väikelastele (Mazza et al. 2013). 

Väga  mürgised  on  ingli  trompet  (Datura  spp.)  ja  rododendronid  (Rhododendron  spp.; 

Mazza  et  al.  2013).  Ailanthus  altissima  pikaajaline  taimemahladega kokkupuude võib 

põhjustada  müokardiiti,  Robinia  pseudoacacia õite  ja  seemnete  toksiinid  soodustavad 

gastroenteriiti (Pyžek et al. 2010). 

Ailanthus  altissima  mahla  sattumine  vigastatud  nahale  on  põhjustanud  südamelihase 

põletikku.  Töölistel,  kes  hävitasid  taimi  tekkisid  iseloomulikud  sümptomid:  palavik, 

külmavärinad, valu rindu, mis kiirgus ülajäsemetesse (Beck et al. 2006: 418). 

Kliima soojenemise tagajärjel ei ole ainuüksi intensiivsema levikuga nakkushaigused, vaid 

kasvanud  on  ka  allergeensete  taimede  (nt.  umbrohuna  tuntud  Ambrosia  artemisiifolia) 

produktsioon. Suurenenud süsinikdioksiidi konsentratsioon atmosfääris soodustab taimede 

paljunemis. See on omakorda mõjutanud ka allergeenide levikut, õietolm levib kaugemale. 

Soojem õhutemperatuur omakorda soodustab ka taimede varasemat õitsemist. Tulemuseks 
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on  allergiliste  haiguste  ägenemine  ja  esinemine  ajalisel  skaalal  varem,  kui  varasemalt 

(Levetin  et al. 2008). Täheldatud on, et fossiilsete kütuste (diiselkütuse) põlemise jäägid 

soodustavad õietolmu ja ka seente spooride püsimajäämist hingamisteedesse ning ärritavad 

immuunrakke (Ziska et al. 2009: 156). 

Taimede  poolt  kõige  sagedamini  esinevad  terviserikked  on  seotud  õhu  teel  leviva 

õietolmuga,  põhjustades  kõige  sagedamini  respiratoorseid  sümptome.  Ameerika 

Ühendriikides  on  õietolmu allergiaga  haigusjuhte  diagnoositud  ligi  30  miljonil  korral. 

Sagedaseimad  sümptomid  on  aevastamine,  nina  limaskesta  ja  konjuktiviidi  põletikud, 

hingeldus.  Ilmneda  võivad sekundaarsed  infektsioonid,  mis  haaravad kõige  sagedamini 

hingamisteid.  Kroonilised  põletikud  kulmineeruvad  astma  või  kroonilise  obstruktiivse 

kopsuhaigusega. Eluohtlikest seisunditest esineb anafülaktilist šokki (Ziska et al. 2009). 

Õietolmu kogus, levimine on seotud aastaaegadega. Puude tolmnemine leiab aset tavaliselt 

kevadeti,  heintolmu mõju tuleb välja suvel ja umbrohtude õietolm mängib rolli sügisel. 

Varasem kevade saabumine ja pikenenud sügisperiood pikendavad õietolmu levimise aega 

ja ekspositsiooni (Ziska et al. 2009).

Üle saja  teadaoleva  invasiivse taimeliigi  on kontaktdermatiidi  põhjustajateks.  Keemilist 

ärritust võivad põhjustada kõik taimeosad- nii lehed, varred, õied kui ka juured. Tuntuimad 

keemilised ühendid, mida taimed toodavad ja mille tagajärjel tekib nahaärritus, on urosiool 

ja  katehhoolide  derivaadid.  Urosiool  põhjustab  nahapunetust  juba  1  ng  ühendiga 

kokkupuutel.  Üks  tuntuimaid  taimi,  kes  sisaldab  urosiooli  on  luuderohi,  taimega 

kokkupuude põhjustab Ameerika Ühendriikides 300 000 haigestumist aastas (Ziska et al. 

2009). 

1.2.3. Vigastused ja mürgistused

Paljud  parkides  haljastusena  kasutatavad  taimeliigid  võivad  põhjustada  oma  torkivate 

ogade ja teravate lehtedega nahakahjustusi (Cortaderia selloana) (GISD 2013). Invasiivsed 

loomaliigid  võivad  tekitada  vigastusi  (Plotosus  lineatus)  ning  põhjustada  mürgistusi. 
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Kerakala,  Lagocephalus  sceleratus,  sisaldab  inimesele  ohtlikku  tetrodotoksiini, 

põhjustades halvatust ja ligi 60 protsendil juhtudest lõppeb kokkupuude surmaga (Mazza 

et al. 2013). 

Pyšek  jt.  (2010)  toovad  välja  oma  artiklis  dinoflagellaat  Alexandrium  catenella,  kelle 

söömise järgselt mürgistus on letaalse lõppega. Haigestumine toimub koorikloomi süües. 

Dyhrman  jt.  (2010)  toovad  välja  mürgistuse  põhjustajana  vaguviburvetika  elutegevuse 

tagajärjel erituvad neurotoksiinid. 

Võõrliikidena sisse toodud ämblikute ja roomajate salvamised võivad inimestel põhjustada 

tõsiseid  terviserikkeid.  Potentsiaalselt  ohtlike  ämblikuliikide  kasv  Euroopa  riikides  on 

tingitud kliimamuutustest (Mazza et al. 2013). 

Bioloogilise  kontrolli  eesmärgil  Euroopasse  toodud  putukaliigid  põhjustavad  inimestel 

allergilisi  reaktsioone nt.  Harmonia axyridis.  Paljud putukad mõjuvad ärritavalt,  mõned 

liigid  on  tuntud  kui  toksiinide  bioakumulaatorid  (nt.  mikrotsüstiin)  ja  metallide 

akumuleerijad, mis muutuvad ohtlikeks inimestele toidu kaudu (Mazza et al. 2013). 

Põhja- Ameerikas võõrliigina tuntud Apis mellifera on meemesilane. Sülem tajub inimese 

lähedust juba kaugelt ning rünne on sageli letaalne (Pejchar et al. 2009).  Mesilaste rünne 

on  eriti  ohtlik  inimestele,  kellel  on  juba  varasemalt  esinenud  allergilist  reaktsiooni 

mesilasmürgile.  Apis  mellifera  on  tuntud  kui  liik,  kes  moodustab  oma  sülemi  majade 

seintele ja katuste alusi (Beck et al. 2006: 417).

Enam  kui  700  taimeliiki  põhjustavad  inimesel  mürgistust.  Toksilised  ained  võivad 

paikneda taime erinevates osades. Ühel taimel võivad olla nii söödavad kui ka mürgised 

osised  (Solanum  tuberosa).  Kilpjalg  sõnajalg  (Pteridium  aquilinum)  toodab 

kantsenogeenseid spoore või eritist.  Surmaputk (Conium maculatum),  oleander (Nerium 

aleander) ja riitsinuseseemned (Ricinus communis) on nii mürgised, et juba vähese annuse 

seedimisel ilmnevad haigusilmingud, mis sageli on letaalse lõppega (Ziska et al.  2009).

Gastrointestinaalsüsteemi vahendusel ilmnenud mürgistusjuhud on inimeste hulgas kõige 
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sagedasemad, eriti ohustatud on lapsed. Taimede poolt põhjustatud mürgistused ilmnevad 

80 % juhtudest väikelastel (Ziska et al.  2009). 

1.2.4. Võõrliikide mõju inimese tervisele Eestis

Siinkohal  on  kirjeldatud  liike,  kes  uurimistöö  valimis  ei  kajastu.  Eestis  elavatest 

võõrliikidest  põhjustavad  kaudseid  terviseprobleeme  liiva  uurikkarp  (Mya  arenaria)  ja 

rändkarp (Dreissena polymorpha). Karbid on head vee filtreerijad ja soodustavad seeläbi 

sinivetikate  vohamist  veekogudes.  Muutliku  ehk  tavalise  rändkarbi  korral  avaldub  ka 

otsene mõju. Teravatele karbipoolmetele astudes tekivad nahavigastused (Kangur jt. 2005: 

40-43). 

Majasääsk (Culex pipiens molestus) võib olla haigustekitajate edasikandjaks. Võõrliikidest 

linnud, näiteks kodutuvi (Columba livia f. domestica), on mõningate haiguste ja parasiitide 

(salmonelloos,  tuberkuloos,  ornitoos)  edasikandjaks.  Imetajaliikidest  on  ohtlikeimad 

epideemiate  levitajad  kodurott  (Rattus  rattus),  rändrott  (Rattus  norvegica)  ja  koduhiir 

(Mus  musculus).  Sagedamini  levitatakse  salmonelloosi,  tüüfust.  Kirpude  vahendusel 

muhkkatku, trihhinelloosi. Koduhiired on tulareemia levitajateks (Kangur jt. 2005: 53, 58, 

69- 70).
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2. MATERJAL JA METOODIKA

Uurimistöö  valimiks  on  keskkonnaministri  määruses  nr.  126 ''Looduslikku  tasakaalu 

ohustavate  võõrliikide  nimekiri''  (RTL 2004,  134,  2076)  esitatud  liigid.  Määruses  on 

nimetatud konkreetsed võõrliigid, mille elusate isendite sissetoomine Eestisse on keelatud. 

Antud nimekirjas on esindatud 12 taimeliiki ja üks -perekond, 23 selgroogset loomaliiki 

ning 7 selgrootut loomaliiki. 

Käesolevas töös on esmalt selekteeritud antud valimist välja need taime- ja loomaliigid, 

kes otseselt ohustavad inimese tervist. Andmete saamiseks kasutati erinevaid võõrliikide 

andmebaase:

1. DAISIE  (Delivering  Alien  Invasive  Species  Inventories  for  Europe; 

http://www.europe-aliens.org/ );

2. EELIS (Eesti võõrliikide andmebaas; http://eelis.ic.envir.ee/voorliigid/ );

3. EPPO  (European  and  Mediterranean  Plant  Protection  Organization; 

http://www.eppo.org/ );

4. GISD  (Global  Invasive  Species  Database; 

http://www.issg.org/database/welcome/ );

5. NOBANIS  (European  Network  on  Invasive  Alien  Species; 

http://www.nobanis.org/ ).

6. The IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List of Thretened 

Species ( http://www.iucnredlist.org/about/introduction ) ;

7. Invasive Species Ireland ( http://invasivespeciesireland.com/ ).

Kui andmebaasis oli märge, et liik ohustab inimese tervist, jätkati tööd kirjandusallikatega. 

Saadud andmed koondati tabelisse, kus iga liigi kohta on esitatud liigi eestikeelne nimi, 

ladinakeelne nimi ning see, kas liik on ohtlik inimese tervisele või ei. 

Järgneva  etapina  analüüsiti  tulemusena  saadud  ohtlike  liikide  mõju  inimese  tervisele. 

Esmalt  on kõnealuste  liikide  kohta  eraldi  välja  toodud liigi  eestikeelne  ja  ladinakeelne 
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nimetus,  lisaks  on  mainitud  liigi  taksonoomiline  sugukondlik  kuuluvus,  päritolumaa ja 

levikusagedus Eestis. Saadud andmed on koondatud liikide kohta käiva üldinfo tabelisse. 

Ohtlikud liigid on omakorda koondatud tabelisse, kus on ära toodud vastavad ohutegurid. 

Kategooriatena  kasutati  järgmisi  ohutegureid:  biotoksiin,  allergeen,  patogeen,  parasiit, 

vigastus/  trauma  mehhanism.  Iga  probleemse  võõrliigi  poolt  tekitatav  kahju  inimese 

tervisele (haigustekitajad, sümptomaatika) on lisaks esitatud referatiivse lühiülevaatena.
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3. TULEMUSED JA ARUTELU

Antud valimi andmetest selgub, et Eesti looduslikku tasakaalu ohustavad 12 taimeliiki ja 

üks perekond (ambroosia), 23 selgroogset loomaliiki ning 7 selgrootut loomaliiki (tabel 1). 

Esmase andmetöötluse käigus selgus, et 43 liigist (sh. perekond ambroosia kõik liigid) 14 

ohustavad  inimese  tervist.  Nendeks  liikideks  on  (tabel  1)  hiid-  karuputk (Heracleum 

mantegazzianum),  Sosnovski  karuputk  (Heracleum  sosnowskyi),  ambroosia  (Ambrosia  

spp.), kanada kuldvits (Solidago canadensis), sügis- kuldvits (Solidago gigantea), kanada 

kobras  (Castor  canadensis),  kabehirv  (Dama  dama),  kährikkoer  (Nyctereutes  

procyonoides),  ondatra  (Ondatra zibethicus),  hallorav  (Sciurus  carolinensis),  tähnikhirv 

(Cervus nippon), valgesaba- pampahirv (Odocoileus virginianus), muflon (Ovis ammon) ja 

signaalvähk (Pacifascatus leniusculus). 

  

Tabel 1. Valimi jagunemine inimese tervisele ohtlikuks ja mitteohtlikuks

NR LIIGI NIMI ON OHTLIK EI  OLE 
OHTLIK

Taimeliigid

1. Hiid- karuputk (Heracleum mantegazzianum) x

2. Sosnovski karuputk (Heracleum sosnowskyi) x

3. Ambroosia (Ambrosia spp.) x

4. Kanada kuldvits (Solidago canadensis) x

5. Sügis- kuldvits (Solidago gigantea) x

6. Roomav akroptilon (Acroptilon repens) x

7. Ameerika ruse (Bidens frondosa) x

8. Verev lemmalts (Impatiens glandulifera) x

9. Vooljas pararitatar (Reynoutria japonica, Fallopia japonica) x

10. Sahhalini pagaritatar (Reynoutria sachalinensis) x

11. Voolja ja sahhalini pagaritatra hübriid (Reynoutria x bohemica) x

12. Tihe jõgikatk  (Egeria densa) x

13. Kanada vesikatk (Elodea nuttallii) x

Selgroogsed loomaliigid

14. Valgesaba- pampahirv (Odocoileus virginianus) x
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NR LIIGI NIMI ON OHTLIK EI  OLE 
OHTLIK

15. Kabehirv (Dama dama) x

16. Tähnikhirv (Cervus nippon) x

17. Muflon (Ovis ammon) x

18. Kährikkoer (Nyctereutes procyonoides) x

19. Küülik (Oryctolagus cuniculus) x

20. Hallorav (Sciurus carolinensis) x

21. Kanada kobras (Castor canadensis) x

22. Ondatra (Ondatra zibethicus) x

23. Mink (Mustela vison) x

24. Kanada saarmas (Lutra canadensis) x

25. Valgepõsk händpart (Oxyura jamaicensis) x

26. Ebarasboora (Pseudorasbora parva) x

27. Kääbus- koerkala (Umbra pygmaea) x

28. Sälkmokk (Opsariichthys uncirostris) x

29. Pruun kärpsäga (Ameiurus nebulosus) x

30. Must kärpsäga (Ameiurus melas) x

31. Punakõht- päikseahven (Lepomis auritus) x

32. Harilik päikseahven (Lepomis gibbosus ) x

33. Lepomis macrochirus x

34. Kaugida unimudil (Perccottus glenii) x

35. Neogobius gymnotrachelus x

36. Jõe- uusmudil (Neogobius fluviatilis) x

Selgrootud loomaliigid

37. Kitsasõraline vähk (Astacus leptodactylus) x

38. Ogapõskne vähk (Orconectes limosus) x

39. Signaalvähk (Pacifascatus leniusculus) x

40. Männi- laguuss (Bursaphelenchus xylopilus) x

41. Ameerika valgekaruslane (Hyphantria cunea) x

42. Kollane kartuli-kiduuss (Globodera rostochiensis) x

43. Megachile rotundata x

Inimese tervist mitteohustavate liikide osakaal on suurem (29 liiki),  kuid nende kaudne 

mõju  heaolule  ei  ole  vähemtähtis.  Taimeliigid  avaldavad  mõju  peamiselt 

agroökosüsteemidele  ja  kariloomadele  olles  kaudselt  toiduvarude  ja  -kvaliteedi 
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mõjutajateks. Võõrkalaliigid on raskmetallide ja parasiitide akumuleerijateks, põhjustades 

inimesele pikaajalist toksiinide ladestumist ja mürgistusnähte. Valgepõsk– händpart võib 

oma rännuteedel riiki tuua võõrpuugiliike ning selgrootud loomaliigid on kaudselt ikalduse 

põhjustajateks.  Selgroogsed  loomaliigid  võivad  olla  traumade  põhjustajateks  ning 

Megachile  rotundata nõelamine  võib  põhjustada  mesilasmürgile  tundlikel  inimestel 

allergilisi reaktsioone. Antud liike ei ole kirjanduses seostatud otseste ohuteguritega ning 

uurimistöö järgnevatest etappidest jäetakse nad välja.

Tabel 2. Tervisele ohtlike võõrliikide sugukondlik kuuluvus, päritolumaa ja levikusagedus

Nr. Liigi nimi Sugukondlik kuuluvus Päritolumaa Leviku-
sagedus

Taimeliigid

1. Hiid-  karuputk  (Heracleum 
mantegazzianum)

Sarikalised 
(Apiaceae)

Kaukaasia Paiguti

2. Sosnovski  karuputk  (Heracleum 
sosnowskyi)

Sarikalised 
(Apiaceae)

Kaukaasia Hajus

3. Ambroosia (Ambrosia spp.) Korvõielised 
(Asteraceae)

Põhja- Ameerika Pujuleheline 
ambroosia  – 
paiguti
Kare 
ambroosia  – 
haruldane
Kolmehõlme 
ambroosia  - 
haruldane

4. Kanada kuldvits (Solidago canadensis) Korvõielised 
(Asteraceae)

Põhja- Ameerika hajus

5. Sügis- kuldvits (Solidago gigantea) Korvõielised 
(Asteraceae)

Põhja- Ameerika paiguti

Selgroogsed loomad

6. Valgesaba-  pampahirv  (Odocoileus  

virginianus)

Hirvlased (Cervidae) Põhja- Ameerika

7. Kabehirv (Dama dama) Hirvlased (Cervidae) Euraasia

8. Tähnikhirv (Cervus nippon) Hirvlased (Cervidae) Ida- Aasia Haruldane

9. Muflon (Ovis ammon) Veislased (Bovidae) Kagu- Aasia

10. Kährikkoer (Nyctereutes procyonoides) Koerlased (Canidae) Ida - Aasia Sage 

11. Hallorav (Sciurus carolinensis) Oravlased (Sciuridae) Põhja- Ameerika

12. Kanada kobras (Castor canadensis) Kobraslased 
(Castoridae)

Põhja- Ameerika Ei esine

13. Ondatra (Ondatra zibethicus) Hamsterlased 

(Cricetidae)

Põhja-Ameerika Haruldane
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Nr. Liigi nimi Sugukondlik kuuluvus Päritolumaa Leviku-
sagedus

Selgrootud loomad  

14. Signaalvähk (Pacifascatus leniusculus) Jõevähklased 
(Astacidae)

Põhja- Ameerika Haruldane

Andmetest võib järeldada (tabel 2), et enamik ohtlikke liike pärineb Põhja- Ameerikast. 

Nelja liigi kohta puuduvad usaldusväärsed andmed esinemissageduse kohta Eestis. Enamik 

eelpool mainitud võõrliike on Eestis  haruldased või esineb neid Eesti  looduses paiguti. 

Kanada  kobrast  Eestis  ei  leidu,  seevastu  kährikkoer  on  looduses  sage  liik.  Liikide 

levikusageduse  alusel  on võimalik  hinnata  ka loomade poolt  põhjustatud  haigestumiste 

sagedust inimpopulatsioonis. 

3.1. Taimeliikide mõju inimese tervisele

3.1.1. Heracleum mantegazzianum ja H. sosnowskyi

Hiid- karuputk ja Sosnowski  karuputk on bioloogiliselt  analoogliigid ning nende toime 

inimorganismile väljendub sarnaselt (NOBANIS (a)). 

Hiid- karuputk tekitab dermatiiti (Weber 2003: 196; Pyšek et al. 2010). Pyšek jt. (2004) on 

märkinud, et karuputk on fototoksiline, kui puutuda kokku taimemahlaga, eksponeerides 

nahka samal ajal UV kiirtele. Taimemahla sattumine silma võib seejuures juba minutite 

jooksul  põhjustada  püsiva  nägemiskaotuse  (Pyšek  et  al.  2004).  Järgnevalt  on  pikemalt 

selgitatud taimede toksilise toime mehhanismi inimorganismis. 

Hiid- karuputk kujutab endast ohtu inimese tervisele analoogselt Sosnowski karuputkega. 

Taimemahl sisaldab furokumariini,  mis päevavalguse  koosmõjul  tekitab nahal keemilist 

põletust.  Inimese  tundlikkus  on  määrava  tätsusega.  Fotosensibilisatsiooni  ulatus  sõltub 

sellest, millise taimeosisega kokku puututakse, sest keemilised ühendid on taimes jaotunud 

ebaühtlaselt (NOBANIS (a, b)). 
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Fototoksiline  reaktsioon  vallandub  ultraviolettkiirguse  toimel  viieteistkümne  minuti 

jooksul.  Sosnowski  karuputke toksilisele  toimele  analoogselt  tekivad siingi  kahjustused 

keskmiselt  poole  tunni  kuni  kahe  tunni  jooksul  ning  24 tunni  möödudes tekib ödeem, 

erüteem ning kolme päeva möödudes ilmneb põletikuline reaktsioon. Umbkaudu nädala 

pärast  tekib nahal hüperpigmentatsioon ning naha tundlikkus päikesevalgusele võib olla 

suurenenud aastaid peale taimemahlaga kokkupuudet. Taimemahlaga kokkupuutel võivad 

kaasneda  ka  villiline  lööve  ja  haavandid,  eriti  tundlikud  on päikesekiirgusele  nõrgema 

pigmentatsiooniga inimesed (NOBANIS (a, b)). 

Holm (2010) viitab  karuputke võõrliikide  ohjamiskavas Satsyperova (1984) poolt  välja 

toodud kolmele dermatiidi vormile, millede jagunemise aluseks on võetud põletusastmed. 

Esimene, epidermatoosne vorm, on kõige sagedamini esinev ning vastab esimese astme 

põletusele.  Iseloomulikud  on  väljakannatamatu  kipitus,  kihelus.  Sümptomite  tekkeaeg 

ulatub  kolme  päevani.  Kaasuvad  sinaka  varjundiga  punetus  ning  sidekoe  turse.  12-17 

päeva möödudes ilmub kahjustatud nahale ketendus ning nahale jäävad pigmenteerunud 

laigud (Holm 2010, Satsyperova 1984). 

Epidermatoosne- bulloosne vorm tekib teise astme dematiidi korral. Iseloomulikuks saavad  

seroosse sisaldisega erimõõtmelised villid, palavik, külmavärinad, nõrkus, peavalu. Villid 

tekivad kuue päeva jooksul pärast kontakti taimemahlaga. Villid asenduvad koorikuga ning 

kooriku eraldumise järgselt jäävad nahale pigmenteerumisjäljed (Holm 2010, Satsyperova 

1984). 

Kolmas vorm on erosiiv- haavandiline dermatiit, mille korral ilmnevad villide avanemisel 

erisügavused  haavandid.  Pindmised  haavad  täituvad  8-16  päeva  jooksul 

granulatsioonkoega,  haavandi  põhi  on  eelnevalt  kaetud  seroosse-  mädase  sekreediga. 

Haavade  paranemise  järgselt  tekivad  punakaspruunid  armid.  Sügavate,  veritsevate 

haavandite korral võib paranemine aega võtta kuni 22 päeva ning armidest jäävad valkjad 

laigud, mis kaovad kuni seitsme kuu möödudes. Haavainfektsiooni korral on paranemine 

pikaajalisem (Holm 2010, Satsyperova 1984). 
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Märg, higine nahk suurendab nahareaktsioonide intensiivsust. Enam on ohustatud aednikud 

ja  maastikuhooldajad– inimesed, kes  oma töö tõttu suure tõenäolsusega taimega kokku 

puutuvad. Enim ohustatud on ka lapsed. Kuna kokkupuude taimemahlaga ei ole valulik, 

siis viibitakse tihtilugu tunde taime läheduses. Ekspositsioon on pikaajalisem (NOBANIS 

(a, b)). 

Karuputke liikidest on leitud 15 kumariini,  millest 12 furokumariinid, millest omakorda 

psoraleen,  bergapteen,  angeliin  ning  ksantoksiin  omavad  fotosensitiivsust  suurendavat 

rolli.  Sensitiivsuse  tekkel  omavad  rolli  furokumariinide  kogukontsentratsioon,  nahale 

sattunud  mahla  kogus,  nahatundlikkus,  päikesekiirguse  intensiivsus  (Holm  2010; 

Satsyperova 1984).

3.1.2. Ambrosia spp.

Ambrosia artemisiifolia ja teised ambroosia perekonda kuuluvad liigid on oma kodumaal, 

Põhja-  Ameerikas,  tuntud  kui  ohtlikud  allergeenid  ja  heinapalaviku  tekitajad.  Kõik 

ambroosia liigid põhjustavad allergiaid ka Ida- Euroopas ja Põhja- Itaalias. Ligi 25 %-l 

inimestest,  kes on kokku puutunud allergeeniga, on hiljem diagnoositud bronhiaalastma 

(Mazza et al. 2013). 

Taim  hakkas  intensiivsemalt  Euroopas  levima  19  saj.  lõpul,  mil  teravilja  imporditi 

Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast. Viljateradega koos levisid ka ambroosia seemned. 

Ida- Euroopas hakati  taimele suuremat tähelepanu pöörama 1990ndatest  aastatest,  kuna 

ilmnes sagedamini haigestumist (astma, heinapalavik).  Hinnanguliselt  kasvas allergikute 

osakaal 10-15 % inimkonnast (Kiss 2007). 

Ambroosia allergeeniline efekt on tugevam, kui teistel tolmlejatel, sest õietolmu tihedus 

õhus on suurem (Mazza et al. 2013). 

Lisaks  astmale  võivad  taimed  põhjustada  ka  riniiti,  konjuktiviiti,  anda  erinevaid 

respiratoorseid  sümptome  ja  allergiline  reaktsioon  võib  väljenduda  ka  nahal 
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(kontaktdermatiit). Allergia ning dermatiidi esinemise taimetolmuga kokkupuutel toob oma 

artiklis eraldi välja ka Pyšek (Pyšek et al. 2010). 

3.1.3. Solidago canadensis ja S. gigantea

Taime seostatakse sageli heinapalaviku tekitajana. Tegelikkuses see nii ei ole. Sümptomid 

võivad küll esineda aga taime tolmu kannavad kaugemale edasi vaid putukad ning raskem 

tolm pudeneb taime lähiümbrusesse. Allergikud tajuvad heinapalaviku sümptome, mis on 

põhjustatud kanada kuldvitsast vaid kuiva ja väga tuulise ilma korral. Teisi negatiivseid 

mõjusid inimese tervisele ei ole täheldatud (NOBANIS (c)).

Sügis- kuldvitsa mõju inimese tervisele ei ole eraldi kirjanduses välja toodud, kuid kuna 

tegemist on bioloogiliselt sarnase taimega Kanada kuldvitsale  (Kangur jt.  2005: 12-13), 

siis  võib järeldada,  et  ka taime mõju inimesele väljendub analoogselt  eelpool  mainitud 

liigile.

3.2. Inimese tervist ohustavad loomaliigid

3.2.1. Selgroogsed loomad  

3.2.1.1. Castor canadensis

Kanada kobras haigestub tulareemiasse ja loomaga kokkupuutel võib nakatuda ka inimene 

(MacDonald, Barrett 2002: 233-234). Täheldatud on, et vee kaudu leviv Giardia lamblia  

võib  inimest  ohustada,  siinkohal  kandub  parasiit  kopralt  inimesele  üle  sekundaarselt 

(Miller, Yarrow 1994).

Tulareemia tekitajaks on suure nakatumisvõimega bakter  Francinella tularensis. Bakteri 

nakatav  hulk  on  väga  väike  ja  seega  toimub  haigestumine  kiiresti.  Ohustatumad  on 

jahimehed, veterinaartöötajad aga ka looduses liikuvad inimesed. Nakatumine toimub ka 
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kokkupuutel  looma ekskrementidest  tuleva  tolmuga.  Haigus  on  Eestis  sageli  esindatud 

ning tulareemia haigustekitaja ohtlikkust rõhutab seegi, et seda kasutatakse bioterrorismi 

potentsiaalse  relvana.  Haigustekitajad võivad kahjustada inimese organismis limaskesta, 

nahka, kopse, põrna, ajukesta (Kutsar 2013: 92-99).

Giardiaas ehk lambliaas,  mida põhjustab parasiit  Giardia  lamblia  lokaliseerub inimese 

peensooles ja kaksteistsõrmiksooles. Massiline parasiitide esinemine organismis põhjustab 

ägedat  lambliaasi  kahjustades  soolestiku  limaskesta  ja  seeläbi  häirides  seedetalitlust. 

Kahjustuda võib ka närvisüsteem, maksa- sapisüsteem ning südame- vereringeelundkond. 

Kuna lambliate seest on leitud viirusi ning baktereid, siis on oletatud, et lambliad on üheks 

hepatiidiviiruste looduslikuks reservuaariks (Masso jt. 2008: 27-28).

3.2.1.2. Cervus nippon

Tähnikhirv  on  bakteriaalsete  ja  viirusnakkuste  levitajateks.  Inimene  haigestub  reeglina 

saastunud ja töötlemata liha süües või kariloomadega kokkupuutel. Puuduvad andmed, et 

inimene  oleks  nakatunud  sekundaarselt  looma  ekskrementidega  saastunud  vee  kaudu. 

Loom kannab edasi  salmonelloosi,  veiste  tuberkuloosi  (Mycobacterium bovis)  ja  Lyme 

tõbe (Lammertsma et al. 2012). Lyme tõbe edasikandvate puukidega seotust tuuakse välja 

ka Matuschka jt. (1993) poolt tehtud uurimuses. Veel on tähnikhirve osatähtsust rõhutatud 

ümarusside edasikandjana, kus püsib oht ka inimeste nakatumiseks (Pyšek  et al. 2010). 

Lammertsma jt. (2012) andmetel on tähnikhirv liiklusõnnetuste sage põhjustaja Inglismaal.

Lyme tõbi ehk puukborrelioos on puukidega leviv haigus, mille tekitajaks on kruvikujuline 

spiroheet  Borrelia  burgdorferia.  Inimene  haigestub,  kui  nakatunud  puuk  imeb  inimese 

verd. Puugid ise muutuvad haigustekitajate kandjateks kolmel viisil: 

1. Haigustekitajaid kandva toitjaperemehe verd imedes;

2. Imedes  haigustekitajaid  mittekandva  toitjaperemehe  verd  samal  ajal  nakatunud 

puugiga;

3. Imedes verd samast kohast, kus eelnevalt on toitunud nakatunud puuk.
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Puukborrelioosi  haigusnähtudeks  on  ründeerüteem  ehk  erythema  migrans,  palavik, 

külmavärinad, nõrkus, pea-, lihase- ja liigesvalud, suurenenud lümfisõlmed (Kutsar 2013: 

26, 42- 49, 52- 53). 

Veiste  tuberkuloosi  tekitajaks  Mycobacterium  bovis,  nakatumist  inimestel  esineb 

haruharva.  Sümptomid on analoogsed teiste  tuberkuloositekitajatega:  köha,  valu rinnus, 

õhupuudus, kaalulangus (Gawthrop et al. 2010: 331).

Salmonelloosi  tekitajaks  Salmonella enterica. Sümptomiteks on kõhulahtisus,  tenesmid, 

oksendamine, palavik (Gawthrop et al. 306).

3.2.1.3. Odocoileus virginianus

Valgesaba– pampahirv võib nakatada inimest nii otseselt kui kaudselt. Otsene nakatumine 

toimub looma töötlemata liha süües või looma eksrementidega kokkupuutel. Nii levivad 

loomalt  inimesele  veiste  tuberkuloos  (Mycobacterium  bovis)  ja  brutselloos  (Brucella  

abortus,  Brucella  melitensis,  Brucella  suis).Veiste  tuberkuloos  kahjustab  kopse  ja 

lümfisüsteemi,  nahka, luid, liigeseid. Brutselloosile on omased gripilaadsed sümptomid. 

Valgesaba- pampahirv on parasiitide– puukide ja sääskede levitajaks, kes omakorda võivad 

edasi kanda nakkusi inimestele (Baez et al. 2013).

3.2.1.4. Dama dama

Maanteedel  on  kabehirved  autoavariide  põhjustajad.  Loom  levitab  nii  ekto-  kui  ka 

endoparasiite.  Välisparasiitidest  leidub loomal  inimesele  ohtlikke  puuke,  kes  omakorda 

põhjustavad puukentsefaliiti  ja Lyme tõbe (Matuschka  et al.  1993). Lisaks sellele levib 

hirvede  kaudu  veiste  (sõraliste)  tuberkuloos.  Siseparasiitidest  on  esindatud  kopsus  ja 

seedekulglas parasiteerivad lameussid (POSTNOTE 2009). 

Puukentsefaliidi tekitajaks viirus. Esmalt kahjustab viirus lihaskude, sidekude, müokardi. 
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Teises  faasis  kesknärvisüsteemi,  põhjustades  meningiiti  ehk  ajukelmepõletikku, 

meningoentsefaliiti ehk ajukelme- ajupõletikku (Kutsar 2013: 72).

3.2.1.5. Nyctereutes procyonoides

Kährikkoer  (Nyctereutes  procyonoides)  on  parasiitide  ja  infektsioonide  (marutaud) 

kandjaiks.  Nakatumine  leiab  aset,  kui  loom  ründab  inimest  või  kodulooma,  toimub 

kokkupuude looma roega või saastunud toidu ja veega (Mazza  et al. 2013). 1990 ndatel 

aastatel oli 7- 16 % marutaudi juhtudest nii Poolas, Leedus, Lätis kui ka Eestis põhjustatud 

kontaktist kährikkoeraga. Eestis oli 2004. aastal üle 50 % metsloomade marutaudijuhtudest 

seotud  kährikkoeraga.  Kährikkoer  on  ka  parasiidi  Echinococcus  multilocularise 

edasikandjaks (NOBANIS (d)) ning harva võib nakatuda inimene ka kärntõppe  (Pyšek, 

Richardson 2010).

Trichinella  nativa on  keeritsuss,  kelle  vastsed  kapselduvad  lihaskudedes  põhjustades 

allergilisi reaktsioone nahal, näoturset, palavikku, lihasvalu (Masso jt. 2008: 79).

Echinococcus  multilocularis   on  alveokokk–  paeluss,  kes  põhjustab  ehhinokokoosi, 

sümptomiteks on nahasügelus ja –lööve, ikterus, parema roidekaare alusi valulikkus, mis 

viitab  maksa  suurenemisele  ja  palavik.  Mõlemad  eelpool  mainitud  haigused  on  ravita 

letaalse lõppega (Masso jt. 2008: 70- 71).

3.2.1.6. Ondatra zibethicus

Piisamrott  on  leptospiroosi  edasikandjaks  ning  paelussi  vaheperemeheks  (Pyšek, 

Richardson  2010). Põhja  Ameerikast  pärinev  ondatra  (Ondatra  zibethicus)  on 

vaheperemeheks ka paelussile Echinococcus multilocularisele (Mazza et al. 2013). Loom 

on vaheperemeheks veel ka teistele parasiitidele- teadaolevalt 41 liigile imiussile, 22 liigile 

paelussile,  27 liigile ümarussile. Mitmed liigid eelnimetatutest  nakatavad ka inimest nt. 

koerte  paeluss (Taenia hydatigena),  kassidel esinev paeluss (Taenia taeniaformis )  ning 
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kääbuspaeluss  (Echinococcus  multilocuralis).  Otseselt  nakatab  loom  inimest  harva, 

nakatumine toimub pigem kinnipüütud loomadega, mil loom enesekaitseks inimest ründab 

(NOBANIS (e)).

Leptospiroos on  kogu  maailmas  levinud  zoonoos,  mille  põhjustajaks  on  spiroheet 

Leptospira  interrogans.  Haigus  algab  gripilaadsete  sümptomitega,  haiguse  teises  faasis 

võivad ilmneda lööbed, maksa ja neerude kahjustus, aseptiline meningiit (Gawthrop et al. 

2010: 256) .

3.2.1.7. Ovis ammon

Euroopas on täheldatud, et loom on vähesel määral seotud puukide levikuga ning seega 

omab tähtsust Lyme tõve levikul (Matuschka et al. 1993).

3.2.1.8. Sciurus carolinensis

Uuringute kohaselt on hallorav spiroheedi Borrelia burgdorferi vaheperemeheks. Spiroheet 

ise põhjustab Lyme tõbe ning on inimesele ohtlikuks haiguseks. Nakkus levib loomadelt 

inimesele  puukide kaudu (Salkeld  et  al.  2008).  Ei  ole  teada küll  ühtegi  juhtumit,  kuid 

oravatel leviv poxviirus võib üle kanduda ka inimestele (Pyšek, Richardson 2010).

3.2.2. Selgrootud loomad

3.2.2.1. Pacifascatus leniusculus

Inimese tervisele  otsest  ohtu  ei  ole  täheldatud,  kuigi  kauselt  võib  signaalvähk  olla 

kooriklooma-  allergia  põhjustajaks  (NOBANIS  (f)).  Dyhrman  jt.  (2010)  toovad  oma 

artilklis  välja  ka  ohutegurina  paralüütilise  kooriklooma mürgistuse,  mille  tekitajaks  on 

Alexandrium catenella.  Viimasel juhul tekivad inimesel iiveldus, oksendus, peavalu, nahal 
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punetus, õhetus ning urtikaaria (Gawthrop et al. 2010: 267).

Kõik  liigispetsiifiliselt  kirjeldatud  mõjud  inimese  tervisele  on  koondatud  tabelis  3. 

Taimeliikide ohtlikkuse inimese tervisele võib tinglikult jagada kahte kategooriasse:

1. Taimed, kes põhjustavad biotoksiinide eraldudes mürgistust, mis väljendub 

inimorganismis  dermatiidi  näol.  Taimemahlaga  kokkupuude  võib  lõppeda  ka 

letaalselt.  Siia  alla  kuuluvad  hiid-  ja  Sosnovski  karuputk.  Mõlemad  taimeliigid 

kuuluvad  sarikaliste  sugukonda  ja  tegemist  on  Kaukaasia  endeemidega.  Hiid- 

karuputke leidub Eestis paiguti, Sosnovski karuputke hajusalt.

2. Põhja-Ameerikast  pärit  tulnukliigid  (perekond  ambroosia  kõik  esindajad 

Eestis) on allergeenid. Allergeenid on ka perekond kuldvitsa esindajad, kuigi nende 

õietolm ei ole ambroosia liikidega võrreldes nii leviv. Sügis-kuldvitsa esineb Eestis 

paiguti, Kanada- kuldvitsa hajusalt, seega Eestis haigestumise risk ei ole kõrge.

Tabel 3. Võõrliikide poolt tekitatavad tervistkahjustavad tegurid

Nr. Liigi nimi Biotoksiin Allegeen Patogeen Parasiit Vigastus/ 
trauma 
mehhanism

Taimeliigid

1. (Heracleum mantegazzianum)  furokumariin

2.  (Heracleum sosnowskyi)  furokumariin

3. (Ambrosia spp.) õietolm  

4. (Solidago canadensis) õietolm

5. (Solidago gigantea) õietolm

Selgroogsed loomad

6. (Odocoileus virginianus) veiste 
tuberkuloos 
brutselloos

puugid
sääsed

7. (Dama dama)  Lyme tõbi
Bluetongue

puugid
arvukalt 
nematoode

liiklusavariide 
põhjustaja

8. (Cervus nippon) salmonelloos
tuberkuloos
Lyme tõbi

ümarussid

puugid

liiklusavariide 
põhjustaja

9. (Ovis ammon) Lyme tõbi
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Nr. Liigi nimi Biotoksiin Allergeen Patogeen Parasiit Vigastus/
trauma 
mehhanism

10.  (Nyctereutes procyonoides) marutõbi
kärntõbi

trihhinelloos
Echinococcus
 multilocularis

11. (Sciurus carolinensis) poxviirus
Lyme tõbi

12. (Castor canadensis) Francinella  
tularensis

Giardia tõbi

13.  (Ondatra zibethicus) Echinococcus
 multilocularis
41  liiki 
imiusse
22  liiki 
paelusse
27  liiki 
ümarusse

Selgrootud loomad

14.  (Pacifascatus leniusculus) koorik-

looma-

allergia

Selgroogsed  loomaliigid  on  peamisteks  nakkushaiguste  levitajateks  ning  parasiitide 

vaheperemeesteks. Nakkuse kandumine inimesele toimub otseselt looma töötlemata liha 

süües  või  ründe  tagajärjel.  Kaudselt  nakatub  inimene  looma  ekskrementidega  või 

saastunud veega kokkupuutel.  

Kõige  sagedamini  kantakse  edasi  spiroheeti  Borrelia  burgdorferia,  kes  inimorganismis 

tekitab puukborrelioosi ehk Lyme tõbe. Ka kohalikud liigid on puugihaiguste kandjateks, 

kuid  arvestades  haiguse  tõsidust  ja  levikusagedust  Eestis  on  oluline  teada  võõrliikide 

tähtsust  selle  levikuteel.  Loomad  kannavad  ka  edasi  vähetuntud  nakkushaigusi  nagu 

tulareemiat,  poxviirust  ja  Giardia  tõbe.  On  küll  vähetõenäoline,  et  inimene  antud 

haigustekitajatega  nakatub,  kuid  kirjanduse  andmetel  on  elus  esinenud  nakatumist. 

Selgroogsed loomad on arvukate parasiitide vaheperemeesteks ning nakatavad inimest ka 

vahetu kokkupuute tagajärjel.  Näiteks võib olla ondatra,  keda esineb Eestis  küll  harva, 

vaheperemeheks  ligi  41  liigile  imiussile,  22  liigile  paelussile  ja  27  liigile  ümarussile. 

Nematoodide esnidajad võivad nakatada ka inimest. Eestis elavad võõrliikidest hirvelised 

ei pruugi küll inimest otseselt rünnata, kuid oma kodumaal ja võõrliigina Suurbritannias on 
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loomad sagedased liiklusõnnetuste põhjustajad. 

Selgrootutest  loomaliikidest  on  esindatud  ohtlikkuse  tabelis  signaalvähk  kooriklooma- 

allergia  põhjustajana  ja  mõningatel  juhtudel  on  loom  ka  paralüütiline  kooriklooma 

mürgistuse põhjustajaks (Alexandrium catenella on seejuures toksiinide eritajaks). 
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KOKKUVÕTE

Lähtudes  püstitatud  ülesannetest  annab uurimistöö  ülevaate  võõrliikide  mõjust  inimese 

tervisele  ja  heaolule.  Kirjanduse  analüüsi  tulemusena  selgitati  välja,  millised  Eesti 

looduslikku tasakaalu ohustavad liigid mõjutavad inimese tervist. Nendeks liikideks on: 

hiid-  karuputk (Heracleum  mantegazzianum),  Sosnovski  karuputk  (Heracleum 

sosnowskyi),  perekond  ambroosia  (Ambrosia  spp.)  kõik  Eestis  esinevad  liigid,  kanada 

kuldvits  (Solidago  canadensis),  sügis-  kuldvits  (Solidago  gigantea),  kanada  kobras 

(Castor  canadensis),  kabehirv  (Dama  dama),  kährikkoer  (Nyctereutes  procyonoides), 

ondatra (Ondatra zibethicus), hallorav (Sciurus carolinensis), tähnikhirv (Cervus nippon), 

valgesaba-  pampahirv  (Odocoileus  virginianus),  muflon  (Ovis  ammon)  ja  signaalvähk 

(Pacifascatus leniusculus). 

Kokkuvõtvalt  võib  öelda,  et  43  Eesti  looduslikku  tasakaalu  ohustavast  liigist  on  14 

ohtilikud  inimese  tervisele.  Viis  taimeliiki  käituvad  Eesti  looduses  allergeenidena 

(ambroosia  ja  kuldvitsa  perekonna  esindajad)  ning  biotoksiini  eritajatena  (hiid-  ja 

Sosnovski karuputk). Loomaliigid on valdavalt nakkushaiguste ja parasiitide siirutajateks 

ning vaheperemeesteks. Loomad võivad olla ka traumade põhjustajateks, kas siis otsese 

ründe  tagajärjel  või  juhuslikult,  liiklusõnnetuste  põhjustajatena.  Kõige  sagedamini 

kantakse  edasi  Lyme tõbe  tekitavat  spiroheeti  Borrelia  burgdorferia.  Arvestades  Eestis 

levivate puugihaiguste sagedust tuleks võõrliike kindlasti ohjata. Nematoodidest on kõige 

sagedamini  esindatud  paelussid,  ümarussid,  imiussid.  Loomad  kannavad  edasi  ka 

inimpopulatsioonis haruldasi haigusi nagu Bluetongue ja pox viirust. Inimese nakatumine 

on  aset  leidnud  vaid  laboritingimustes,  ülekannet  loomalt  inimesele  ei  ole  kirjeldatud. 

Põhja– Ameerikast pärit Kanada kobras on ohtliku haiguse tulareemia leivtajaks inimesele, 

kuid kuna looma Eesti looduses ei esine, siis võib pidada antud kontekstis tema rolli tervise  

seisukohast vähemtähtsaks. 

Taime-  ja  loomaliigid,  kes  inimese  tervist  otseselt  ei  ohusta,  mõjutavad  meie  heaolu 

valdavalt  kaudselt  läbi  ökosüsteemiteenuste.  Nii  on  näiteks  roomav  akroptilon  ohtlik 
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kariloomadele,  ennekõike  hobustele.  Võõrliikidest  kalaliigid  on  head  raskmetallide 

akumuleerijad ning valgepõsk händpart võib olla võõrpuugiliikide kandjaks.

Töös püstitatud eesmärk saavutati ning uurimisülesanded täideti. 
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HAZARDS OF ALIEN SPECIES TO HUMAN HEALTH

Summary

The objective of this paper is to describe the impact that introduced species included on the 

‘List of Introduced Species that may Disrupt the Natural Balance’ (RTL 2004, 134, 2076) 

approved by the Minister of Environment may have on human health and well-being. Of 

the 43 species included in the regulation listing species that may disrupt the natural 

balance, only those posing a risk to human health have been selected for the purposes of 

this paper. Specific information gathered on the species classified as dangerous falls under 

two categories:

1. general information (the name of the species in Latin and Estonian, its taxonomic 

rank at the family level, country of origin and distribution in Estonia);

2. impact on human health (pathogenicity, infections, trauma and allergies).

Analysis of source literature revealed which of the species that potentially disrupt the 

natural balance may also have an impact on human health. The species are as follows: 

giant hogweed (Heracleum mantegazzianum); Sosnowsky’s hogweed (Heracleum 

sosnowskyi); all species of the genus Ambrosia (Ambrosia spp.) represented in Estonia; 

Canadian goldenrod (Solidago canadensis); giant goldenrod (Solidago gigantea); 

American beaver (Castor canadensis); fallow deer (Dama dama); racoon dog (Nyctereutes 

procyonoides); muskrat (Ondatra zibethicus); grey squirrel (Sciurus carolinensis); sika 

deer (Cervus nippon); white-tailed deer (Odocoileus virginianus); argali (Ovis ammon); 

and signal crayfish (Pacifascatus leniusculus).

In summary, it can be said that 14 of the 43 species that may disrupt the natural balance in 

Estonia pose a danger to human health. Five plant species in Estonia’s natural environment 

are allergens (species of the genus Ambrosia and goldenrod) and sources of biotoxins 

(giant hogweed and Sosnowsky’s hogweed). Animal species are mainly vectors of 
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infectious diseases as well as vectors and intermediate hosts of parasites. Animals may also 

cause trauma whether by direct attack or incidentally by being involved in traffic accidents. 

Most often they transmit the spirochete Borrelia burgdorferia, causing Lyme disease. The 

high prevalence of tick-borne diseases in Estonia calls for controlling the population of 

introduced species. As for nematodes, the most common are tapeworms, roundworms and 

flukes. Animals also transmit such diseases as bluetongue and poxvirus, which are quite 

rare in the human population. Humans becoming infected with these diseases has only 

been demonstrated in laboratory conditions and their transmission from animal to human 

has not been recorded. The American beaver originating from North America serves as a 

carrier of tularaemia, a disease highly dangerous to people, but as the species does not 

occur in a natural setting in Estonia, the risk it poses to human health can be considered 

insignificant.

Plant and animal species that do not pose an immediate threat to human health have a 

major indirect impact on our well-being through ecosystem services. For example, Russian 

knapweed is dangerous to cattle and especially to horses. Introduced fish species are 

effective bioaccumulators of heavy metals, and the ruddy duck may serve as a carrier of 

introduced tick species.

In conclusion, it can be said that around one-third of the species that may disrupt the 

natural balance pose an immediate threat to human health, whereas neither the indirect 

impact on human well-being through ecosystem services nor economic well-being were 

considered. This study can serve as a basis for further research in the field of natural 

sciences as well as epidemiology.
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