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LÜHIKOKKUVÕTE 

Antud lõputöö eesmärgiks on välja selgitada väikese konnarohu (Alisma gramineum Lej.) 

harulduse põhjused, võrreldes teda Eestis täiesti tavalise liigi hariliku konnarohuga (Alisma 

plantago-aquatica L.) Peipsi järves, kus mõlemad liigid koos esinevad. Töös leiti väikese 

konnarohu harulduse põhjuseks tema lühike elutsükkel ja seemnete idanemise protsess. 

Antud töös leiti seos veetaseme ja väikese konnarohu esinemise vahel, mis tähendab, et mida 

madalam on veetase, seda rohkem väikest konnarohtu leidub. Hariliku konnarohu puhul ei 

leitud veetaseme vahel statistiliselt olulist seost. Uuriti ka konnarohtude esinemise ajalisi 

muutusi erinevates järveosades. Võrreldes varasemate aastatega (1970, 1980) on kadunud 

väikese konnarohu populatsioonid Pihkva järve lõunaosast ja Lämmijärvest ning nüüd leidub 

väikest konnarohtu rohkem Peipsi Suurjärves. Harilik konnarohi on suurendanud oma levikut 

üle kogu Peipsi järve.  

SUMMARY 

The purpose of the current study was to understand: 1) the difference in life cycle of Alisma 

plantago-aquatica and Alisma gramineum 2) the possible reasons behind rareness of Alisma 

gramineum in lake Peipsi 3) the effect of water level fluctuation on distrubution patterns of both 

these plants. 

This study found that Alisma gramineum is rare in Lake Peipsi because of its shorter life cycle 

and it germinates only from seeds and there is not much suitable habitats for growth. Alisma 

plantago aquatica lives for four years and germinates in a vegetative mode as well as from 

seeds. The presence of Alisma gramineum has negative correlation with water level. Alisma 

plantago-aquatica did not show any correlation with water level. Compared to previous years 

Alisma gramineum has lost populations in the southern part of Lake Pihkva but now they are 

more abundant in Lake Peipsi while Alisma plantago-aquatica has increased its distribution all 

over different parts of Lake Peipsi. 
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SISSEJUHATUS 

Mõned liigid on arvukalt levinud igal pool maailmas, teised esinevad ainult väga piiratud alal, 

väikeste populatsioonidena või spetsiifilistes elupaikades – selliseid liike kutsutaksegi 

haruldasteks. Teades liigi harulduse põhjuseid saab kasutusele võtta meetmed liikide 

kaitsmiseks või kergemini korraldada liikide kaitset. Uuringutest (Gastron & Kunin 1997; 

Bevill & Louda 1999) on selgunud, et kõige paremini saab seletada liikide harulduse põhjusi 

võrreldes neid tavaliste liikidega. Sellise võrdleva uuringu abiga saab teada, mis takistab 

haruldasel liigil laiemalt levimast, ning kas on olemas ühiseid tunnuseid, mis on iseloomulikud 

madala arvukusega, kitsa areaaliga ja ohustatuks muutuvatele liikidele (Jalakas 2009).  

Töö eesmärgiks on välja selgitada, missugustel põhjustel on väike konnarohi (Alisma 

gramineum Lej.) Eestis haruldane. Selleks võrreldakse teda samasse perekonda kuuluva ja 

Eestis täiesti tavalise liigi hariliku konnarohuga (Alisma plantago-aquatica L.) Peipsi järves, 

kus mõlemad liigid koos esinevad. 

Käesoleva magistritööga püütakse leida vastused järgnevatele küsimustele: 

1. Millised on kahe konnarohu elutsükli erinevused ja missugused keskkonnatingimused on 

vajalikud nende seemnete idanemiseks? 

2. Mis põhjusel on väike konnarohi haruldane ja mis võimaldab tema kasvamist Peipsi järves? 

3. Kas Peipsi veetasemel ja konnarohtude esinemissageduste vahel on seos? 

Avaldan tänu oma juhendajale Helle Mäemetsale ja kaasjuhendajale Kadi Palmikule. Tänan ka 

Marina Haldnat, kes juhendas statistilise analüüsi tegemisel. 
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Liikide haruldaseks muutumise põhjusest 

Maailm on ebakindel koht, eriti sellistele organismidele, kes ei suuda eest ära joosta, nagu seda 

on taimed (Silvertown & Charlesworth, 2005: 153-158). Maailmas on liigiline mitmekesisus 

viimase 300 000 aasta jooksul hakanud vähenema ja selle peamiseks põhjuseks on inimene. 

Kuigi üks osa väljasuremisest toimub loodusliku protsessina, võib ülejäänud 99% kirjutada 

inimtegevuse arvele (Cronk & Fennessy, 2001: 266). Inimtegevuse taluvuspiir on igal liigil 

erinev – mõned taluvad inimtegevust, teised mitte. Neid liike, kes ei talu inimtegevust 

nimetatakse hemerofoobseteks (Masing 1992: 71-72). Pideva inimmõju suurenemise tõttu on 

kasvanud selliste liikide osakaal (Kull et al. 2002: 172). 

Paljud liigid, kes ei ole veel välja surnud, kuid kelle populatsioonid on hakanud vähenema on 

muutunud haruldaseks. Kontseptsioon liikide harulduse kohta tundub näiliselt lihtne – liigid on 

haruldased peamiselt seetõttu, et nad kas esinevad ainult haruldastes elupaikades, on 

lokaliseerunud võrdlemisi väikesel territooriumil või nende populatsioon koosneb vähestest 

isenditest (Jalakas 2009). Kõige rohkem on ohustatud need haruldased liigid, kes on kitsalt 

spetsialiseerunud keskkonnale. Liikide ja ökosüsteemide kaitseks on erilise tähtsusega just 

nende elupaikade kaitse (Kumari 1975:5-9). Mitmed uuringud (näit. Gaston & Kunin 1997; 

Bevill & Louda 1999) on püüdnud seletada liikide harulduse põhjusi võrreldes neid tavaliste 

liikidega. Sellise võrdluse abiga võib teada saada, mis piirab haruldasel liigil laiemalt levimist 

ning kas on olemas ühiseid tunnuseid, mis on iseloomulikud madala arvukusega, kitsa areaaliga 

ja ohustatuks muutuvatele liikidele. Paljud kaitstavad taimeliigid on kitsa ökoloogilise 

amplituudiga ning iga väiksemgi muutus nende elutingimustes võib viia populatsiooni 

kahjustumise või hävimiseni (Jalakas 2009).  

Taime levikut ja selle populatsiooni suurust võib mõjutada ka kliima. Eestis on aastatuhandete 

jooksul olnud mitmete mandrijääliikumiste ja kliimaperioodide mõju all. Seega koosneb siinne 

taimestik paljudest sisserännanud liikidest, kes on jäänud siia püsima ja keda nimetatakse 

vastava kliimaperioodi reliktideks (Kukk 2001: 53-64). „Näiteks levivad eelmisest 

kliimaperioodist pärinevad, seega reliktsed salumetsad väikesel alal ja sisaldavad ühtlasi 

arvukalt haruldusi ja kaitsealuseid liike (Roosaluste 1998: 60-68).“ Selliseid taimekooslusi 

mõjutab ka häirimine ja sellest tingitud stress. Stressi ja häirimise tulemusena väheneb taime 
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kasv ja paljunemine. Näiteks metssead, kes otsivad mulla seest orhideede juuri ning söövad 

neid – võivad põhjustada nende kadumise sealsest kasvukohast. Taimede häirimine toimub ka 

läbi liikidevahelise konkurentsi. Suuremakasvulised ja tugevamad taimed suruvad väiksemad 

alla ja seetõttu võib see põhjustada tundlikumate liikide hävimist. Kui mingil maa-alal on liikide 

häirimine väike aga pidev, siis toimub populatsiooni elupaikade killustumine ja see vähendab 

liigi omavahelist läbikäimist ning sellega on suurenenud geneetilise mitmekesisuse kadu 

(Silvertown & Charlesworth, 2005: 153-158). Killustumine toimub peaaegu alati, kui elupaiga 

pindala on hakanud vähenema. Allesjäänud elupaigalaigud on tihti üksteisest eraldatud ning 

paiknevad oluliselt muudetud maastikus. Selliste elupaikade servaaladel valitsevad muutunud 

elutingimused, mida kutsutakse servaefektiks (Primack et al. 2008: 90-132). Sellistel liikidel 

võivad välja kujuneda levikumehhanismid, mis aitavad neil killustatusega toime tulla. Näiteks 

on osadel elupaikadel olemas loodusliku leviku kanalid. Selliste kanalite kaudu suudavad liigid 

jätkata elupaikade vahelist levikut ning tagada seeläbi populatsiooni säilimise (Nilson & 

Ericson 1997: 117-139).  

Enamik haruldastest liikidest ja ökosüsteemidest ei oma tavalises mõttes mingisugust 

majanduslikku tähendust. Pealegi leidub neid tihti nii hõredalt, et nende vaatlemine looduses 

nõuab otsimise ja jälgimise vaeva. Tänapäeva looduskaitse püüab säilitada haruldasi liike ja 

ökosüsteeme nii hästi, kui võimalik (Kumari 1975: 5-9). Mõned kooslused omavad inimese 

jaoks suurt tähtsust, nagu seda on pärandkooslused. Pärandkooslus on Eesti tingimustes 

peamiselt rohumaa, mille säilimiseks on vaja inimese poolset hooldamist, nagu seda on niitmine 

ja karjatamine (Müür 2003). Poollooduslikud kooslused püsivadki ainult tänu pidevale 

hoolitsemisele, kui inimene lõpetab niitmise ja karjatamise, siis hakkab niit võsastuma ja 

kasvab uuesti metsaks (Paal 1999). Väga omapäraseks poollooduslikuks koosluseks on 

puisniidud. Puisniidud on haruldaseks näiteks ökosüsteemist, kus tänu hoolitsusele on kasvanud 

liigirikkus ja esteetiline väärtus. Puisniitudel on väga mitmekesine ja omapärane taimestik. 

Eestis asuv Laelatu puisniit on üks suurimaid säilinud puisniite Euroopas. Laelatu puisniidul 

loendati 2001. aastal 1 m2 alal 76 soontaimede liiki, mis oli ilmselt nii Eesti, kui ka Euroopa 

rekord. Eelmine rekord kuulus Pärnu-Jaagupi lähedal asuvale Vahenurme puisniidule, kust leiti 

1m2 kohta 74 taimeliiki. (Müür 2003). 
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1.2 Mageveekogude liigilise mitmekesisuse vähenemine 

Magevesi moodustab ainult 0,1 % maailma vetest, kuid see pakub elupaiku umbes 100 000 

liigile (Dudgeon et al. 2006). Bioloogiline mitmekesisuse vähenemine on suurem 

mageveekogudes; kui maismaa ökosüsteemides. Liigirikkuse vähenemine märgaladel on 

ülemaailmne probleem, seega on eriti oluline näha seal toimuvaid muutusi võimalikult varakult 

(Sala et al. 2000). Pidevalt muutuv veetase häirib veekogu kallastel elavat taimkatet. Kõrgvesi 

lõhub ära taimi ning nende juuri ja viib endaga kaasa väärtuslikku kasvupinnast. Selliste 

olukordade puhul määrab seemnepank selle, missugused liigid jäävad ellu peale nende 

häirimist, kui keskkonnatingimused on muutunud jälle soodsaks (Combroux et al. 2001). 

Potentsiaalselt suudab iga liik, kes omab seemnepanka, koloniseerida uue kasvukoha, kui see 

muutub ükskord saadavaks (Cronk & Fennessy, 2001: 266-274). Näiteks, kui veekogu äärest 

eemaldada pilliroog, siis hakkavad seal kasvama paljud sellised liigid, kes olid enne maha 

surutud. Siiski ei suuda paljud taimeliigid taastuda iga aastasest häirimisest, kui nad ei ole hulk 

aastaid saanud viljuda. Sellisel juhul pole neil ka mulda jäänud eluvõimelist seemnepanka ja 

nad kaovad antud kasvukohast (Mäemets et al. 2008). 

Mageveekogudes põhjustab liigilise mitmekesisuse vähenemist suuresti ka inimtegevus. 

Põllumajandusest ja linnadest tulevad saastunud veed suurendavad järvedes troofsustaseme 

muutust, mis tähendab suurekasvuliste liikide kasvualade laienemist. Eriti oligotroofsete 

järvede taimekoosluste peamiseks muutumise põhjuseks on pahatihti antropogeenne reostus 

(Roosaluste 1998: 60-68). Mageveekogudes ongi eutrofeerumine ehk toiteainetega rikastumine 

(peamiselt fosfor ja lämmastik) kõige suuremaks probleemiks (Cardoso et al., 2001 ref Kangur 

et al. 2003). Eutrofeerumine on veekogus ka looduslik protsess, mille kiirus sõltub väga 

paljudest teguritest. Siseveekogude puhul on oluline veekogu tüüp, klimaatilised tingimused, 

veekogu sügavus ja inimtegevus valgalal ning veekogus. Veekogu toitainetega rikastumine ei 

tähenda alati suurtaimede üldist pealetungi, vaid selle käigus võib muutuda erineva ökoloogiaga 

rühmade osakaal (Piirimäe 2007). Rohketoitelistes järvedes hakkavad üldiselt valitsema 

planktonvetikad ja vee all kasvavad suurtaimed jäävad tahaplaanile. Tugevate veeõitsengute 

korral väheneb vee läbipaistvus ja põhja võib sadeneda vetikadetriit. Sellise olukorra juures 

kannatavad kõige rohkem põhjataimed ning elodeiidid peavad mingi aja vastu, kuid lõpuks 

asenduvad nemadki tseratofülliididega (nõrgalt juurdunud taimedega), kelle kasvamist ei 

takista vedel sete. Kaldad hakkavad kinni kasvama ja vääriskalad asenduvad prügikaladega. 
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Sellisel juhul võivad kaduda ka paljud seal elavad ohustatud taimeliigid, kes ei talu konkurentsi 

ja kelle esinemine kõigub niigi ebasoodsate tingimuste pärast aastast-aastasse (Sults 2003: 13-

19). 

1.3 Peipsi järve taimestik ja selle muutused 

Järgnevalt vaadeldakse Peipsi järve, kui mõlema liigi ühist elupaika. Peipsi järv asub Eestimaa 

ja Venemaa piiril ning on üks suurimaid järvi Euroopas. Järve kogupindala on 3555 km2, 

keskmine sügavus 7,1 m ja maksimaalne sügavus 15,3 m. Peipsi järveosad on erinevad – Suurjärv 

on eutroofne ja Pihkva järv hüpertroofne. Seetõttu on erinevates Peipsi järve osades taimestik 

küllaltki varieeruv. Sõltumata aastakümnete jooksul järve toitelisuses ja elustikus toimunud 

muutustel, mis on vähendanud ka Peipsi Suurjärve, Lämmi- ja Pihkva järve erinevusi, on siiski 

need järveosad säilitanud oma taimestiku eripära. Randade taimestikku mõjutab peale 

geoloogiliste ja morfomeetriliste erinevuste ka tuule ja lainetuse poolt põhjustatav stress 

(Mäemets et al. 2008). Ohustatud liikidest on vastupidav veetaseme muutusele näiteks väike 

konnarohi (Alisma gramineum Lej.) kes; veetaseme muutumise korral moodustab kas maismaa- 

või veevormi ning viib lõpuni oma arengu. Peipsi järve asustav väikese konnarohu populatsioon 

on Euroopa suurimaid ja geneetiliselt omapärane sarnanedes ühe teise haruldase konnarohu 

liigiga Alisma wahlembergii (Holmb.)Juz. Nimetatud liiki leidub Soome lahes, Botnia lahes ja 

Mälari järves ning ilmselt on Peipsi asurkond lähedane tema aastatuhandeid tagasi elanud 

eellastele (Jacobson 2003). Peipsi järves leidub veel ohustatud liikidest pruuni lõikheina 

(Cuperus fuscus L.), mõru vesipipart (Elatine hydropiper L.), kiirat ruset (Bidens radiata 

Thuill.), juurduvat kõrkjat (Scirpus radicans Schkuh.) (Mäemets et al. 2010).  

Peipsi järve taimestiku koosseisu mõjutab ka tihenev roostikuvöönd. Kuna Peipsi järv on 

eutroofne, siis on see tugevasti aidanud kaasa pilliroo vohamisele (joonis 1). See taim on väga 

tugevate risoomidega ning talub ka lainetust ning talle sobivad just liivased-kruusased, ilma 

mudakihita alad, mida Peipsis leidub rohkesti. Kui lühema elueaga ja seemneist tärkavate 

taimede esinemises on aastatevaheline muutlikkus suur, siis pilliroo tugevad kloonid on 

pikaealised ning nihked roostiku asukohtades on aeglasemad. Pilliroovööndi suurenemisel ja 

laienemisel on aastate jooksul vähenenud litoraali madalamat osa asustavate liikide kasvualad. 

Sellistel aladel on kasvanud ka väike konnarohi, kes aga pilliroo suurenemise tõttu saab praegu 

kasvada peamiselt sadamates ja supelrandades, mis on aga tihti reostatud ning tallatud või muul 
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moel kõlbmatuks muutunud (Mäemets & Mäemets, 2000: 138-139). Taimestikku mõjutab ka 

järjest suurenev puhkemajandustegevus (Mäemets et al. 2008).  

 

Joonis 1. Roostiku levik Peipsi järve Eesti rannikul (Mäemets et al. 2008) 

Paraku on puhkemajanduse suurenemisega alles jäänud vähe asustamata lõike ning hoogne 

ehitustegevus käib ka Vene poolel. Kõige soodsamaks liigilisele mitmekesisusele võib pidada 

randade puhastamist kõrgekasvulistest taimedest nagu pilliroog. On leitud, et puhastatud ja 

puhastamata rannalõikude korral eelistavad mõned ohustatud taimeliigid nagu väike konnarohi 

just puhastatud rannalõike (Palmik et al. 2012). Puhastamise tagajärjed ei pruugi siiski alati olla 

head botaanilisest vaateväljast. Kuna tahetakse saavutada puhkemajandusele sobilikke 

rannaalasid siis proovitakse tekitada võimalikult lagedat liivapinda. Selle käigus riisutakse välja 

sealt ka muu taimestik, mis muidu oleks pilliroo kadumisega kasvama hakanud. Selline tegevus 

kahjustab jällegi just ohustatud taimeliike, kelle puhkeseisundis seemned saaks pilliroo 

eemaldamise käigus uuesti kasvama hakata (Mäemets et al. 2008).  
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1.4 Ülevaade töös käsitletavatest taimeliikidest 

Antud töös käsitletakse konnarohuliste sugukonda (Alismataceae) kuuluvaid väikest 

konnarohtu (Alisma gramineum Lej.) ja harilikku konnarohtu (Alisma plantago-aquatica L.). 

Väike konnarohi kuulub Eestis II kaitsekategooriasse ja tema levik on piiratud. Harilik 

konnarohi on nii Eestis, kui mujal maailmas täiesti tavaline liik. 

1.4.1 Harilik konnarohi (Alisma plantago-aquatica L.) 

Taim võib kasvada 10-60 cm kõrguseks ning tema lehed on kollakasrohelised 10-30 cm 

kõrgused (Krall et al. 2010: 315). Maismaavormi lehed on munaja laba ja labast lühema või 

pikema rootsuga, lehelaba alus on ümardunud või pisut südajas ning tipul teravnev (joonis 2). 

Noorte taimede esimesed lehed on paeljad ja sageli võib taimel esineda ka lailineaalseid ujulehti 

(Eichwald et al. 1984: 20). Õisik on lehtedest üleulatuv püramiidja kujuga pööris. Õied on 

mõlemasugulised ja kaheli õiekattega ning asuvad peenikestel 1-2 cm pikkustel raagudel (Krall 

et al. 2010: 315). Harilik konnarohi õitseb juunist augustini ja õied avanevad pärastlõunal. Nagu 

teistelgi konnarohtudel on harilikul konnarohul hermafrodiitsed õied, keda tolmeldavad 

peamiselt mesilased ja kärbsed. Iga õis on avatud tolmeldamiseks vaid mõne tunni ja seetõttu 

ei pruugi olla nende tolmeldamine väga tõhus. Kuid siiski suudavad hariliku konnarohu õied 

isetolmlemise tõttu kuni 100 % viljastuda ning see tagab liigi elujõulise ja suure leviku – 

seetõttu on ta mõnedes riikides levinud umbrohuna. Seemned on väikesed 3-8 mm ning 

seemnete epidermises on õhku sisaldav kiht, mis laseb neil hõljuda vees 2-10 päeva. Selle ajaga 

suudab seeme vees hõljuda uude kasvukohta. Seemned levivad peamiselt mööda vett või 

lindude kaasabil. Alisma liikide seemnetel on tugev seemnekest ja seetõttu püsib seeme 

idanemisvõimeline ka peale lindude soolestiku läbimist (Jacobson 2003). Vette langedes 

seemned hulbivad tükk aega vees – tänu õhusisaldusele seemnekesta rakkudevahelises ruumis 

hõlbustub seemnete hõljumine. Seemnete valmides nad langevad ümber täiskasvanud taime ja 

hõljuvad veevooludega taimest eemale. Hüdrohooria ehk vesilevi on mõlema konnarohu 

levikule väga tähtis (Björkqvist 1967).  

Seemnete anatoomiline eripära mõjutab nende puhkeperioodi ja idanemise protsessi. Seemned 

hakkavad kiiresti idanema peale seemne epidermise membraani katkemist, isegi anaeroobses 

keskkonnas. A. Lapirovi uurimuste kohaselt ei vaja hariliku konnarohu seemned looduslikus 

keskkonnas külmkäsitlust, vaid suudavad kohe peale viljumist kasvama hakata. Tema 
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avaldamata andmetel suudab 2-24 % seemnetest idanema hakata sügisel, kui külmkäsitlust pole 

veel toimunud. Niimoodi saab taim käituda soojema kliimaga aladel, kus kasvuperiood on 

pikem kui Eestis (Lapirovi käsikirjaline materjal). Külmkäsitlus ehk stratifitseerimine on 

protsess, kus seeme vajab idanemiseks eelnevat seemnekesta läbikülmumist (Viedehof & 

Talviste 2012). Paljude autorite arvates on see vajalik ka konnarohtudele. Lapirovi arvates 

lõhub hariliku konnarohu seemnekesta ja lõpetab puhkeseisundi kõige paremini niiske 7-8 

kuune külmkäsitlus +4-+5 kraadi juures. Moravková ja kaasautorid leidsid, et hariliku 

konnarohu idanemist soodustab kas külmkäsitlusele järgnev pidev üleujutus või veetaseme 

kõikumine (Moravková et al. 2001). Seega pole erinevatel autoritel täielikku üksmeelt 

idanemiseks vajaminevate tingimuste osas. 

Lapirovi andmetel põhinev hariliku konnarohu nelja aastase elutsükli kirjeldus:  

1. aasta. Seemnest kevadel idanema hakates kulub kõige rohkem aega maapealsete osade 

väljaarenemisele. Nädal peale võrsumist on taime rohelised lehed saavutanud oma maksimaalse 

kasvukiiruse. Seemikute arenemine võtab aega 13-20 päeva, Lapirovi (käsikirjalistel) andmetel 

esimesel aastal õitsemist ei toimu. Esimese suve jooksul suurendab taim oma juurte ja lehtede 

massi seitse kuni kaheksa korda. Septembris hävib taime 3 lehte ning paljastub võsu muguljalt 

paksenenud alaosa, kust järgmisel kevadel tärkab uus võrse. Esimese kasvuaasta lõpuks jõuab 

taim juveniilsesse kasvufaasi.  

2. aasta. Teisel kasvuaastal hakkab mugulast kasvama kaks või kolm rosetti; enamik taimi 

õitseb ja viljub. Kasvuaasta lõpuks sureb paljudel isenditel ära esimesel aastal tekkinud osa. 

3. aasta. Kloon jätkab arengut nagu teisel aastalgi. 

4. aasta. Neljanda aasta lõpuks jaguneb kloon iseseisvateks ja sõltumatuteks taimedeks. 

Õisikute areng on sel aastal nõrgenenud. 

Kuna tegu on mitmeaastase taimega suudab ta toota selle aja jooksul palju seemet, mis jääb 

eluvõimelisena seemnepanka sobivaid kasvutingimusi ootama ja nii on tagatud tema suur levik 

(Moravková et al. 2001). 
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Joonis 2. Hariliku konnarohu õied ja lehed (Nimis et al. 2010) 

Harilik konnarohi on veekogu eutroofsuse indikaatorliigiks (Jacobson 2003). Teda võib leida 

madalatest või avatud kaldaga veekogudest nagu järved, tiigid, aeglase vooluga jõed, kraavid, 

sood ja rabad. Sügavamas vees; kui 65 cm moodustab ta veesiseseid lehti, kuid ei moodusta 

õisikut. Veevormi, millel oleksid ainult veesisesed lehed ja mis õitseks see liik ei moodusta, 

selle poolest erineb ta väikesest konnarohust (Eichwald et al. 1984). Madalamas vees õitsemise 

ja viljumisega taimel probleeme ei ole (Preston & Croft 1997: 171). 

Harilik konnarohi sisaldab piimhapet, mis võib põhjusta nahale villide teket. Taime söömine 

võib olla saatuslik kariloomadele, kuid on täheldatud, et lammastele on ta hoopiski ohutu. 

Hariliku konnarohu risoomid sisaldavad lisaks piimhappele veel mõruaineid ja terava maitsega 

eeterlikku õli. Kuna taime risoomil on ka toiteväärtus, siis on kasutatud seda rasketel aegadel 

toiduks kuid enne risoomi söömist peab seda eelnevalt küpsetama (Harilik konnarohi 2005). 

1.4.2 Väike konnarohi (Alisma gramineum Lej.) 

Erinevalt harilikust konnarohust on tema lehed ilma rootsuta, lineaalse või süstja labaga, mis 

alusel ja tipus aheneb. Õisik on tipu suunas ahenev, männasena asetunud rõhtsate harudega 

(joonis 3). Taim õitseb ja viljub juunist sügiseni (Eichwald et al. 1984: 23). Kroonlehed on 
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tupplehtedest 1,5 korda pikemad ning sageli punakad ning emakakael on haakjalt kõverdunud 

ja sigimikust palju lühem (Krall et al. 2010: 315).  

 

Joonis 3. Väikese konnarohu õisik (autori foto) 

Väikesel konnarohul on olemas nii vee-, kui ka maismaavorm. Vees kasvaval vormil on 

veesisesed lehed lineaalsed, kuni 1 m pikad ja 3-15 mm laiad. Veevorm on kohastumus 

üleujutusele ning suudab viljuda ka vee all – sellisel juhul talvitub taim seemnena. On kindlaks 

tehtud, et väikese konnarohu veevorm toodab rohkem seemet, kui maismaa oma. Maavorm 

võib kasvada 10-30 cm kõrguseks ning lehed on alusel ja tipus sujuvalt ahenevad, elliptilise 

labaga (joonis 4). Kaldal kasvavad täiskasvanud taimed ja seemikud hukkuvad talve saabudes. 

Õisikute loomine ja seemne kandmine kõigub aastati ja võib põhjustada muutusi väikese 

konnarohu esinemises (Hroudová et al. 2004). Kuna tegu on enamasti üheaastase (harva ka 

kaheaastane) taimega siis on väga oluline, et ta jõuaks juba esimesel aastal õitseda ja viljuda. 

Sarnaselt hariliku konnarohuga (vt eestpoolt) on tal vees hõljumist soodustav õhurikas 

seemnekest (Björkqvist 1967).  
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Joonis 4. Väikese konnarohu maavorm Peipsi järve kaldal 2014. aastal (autori foto) 

Kõige paremini idaneb väike konnarohi madalas vees 0-40 cm sügavusel ning mudasel põhjal 

(Hroudová & Zákravský 1998 ref. Hroudová et al. 2004). Väikese konnarohu idanemiseks 

eelnevate tingimuste puhul esines erinevate autorite vahel lahkarvamusi. Moravková ja 

kaasautorite arvates ei hakka väikese konnarohu värsked seemned idanema kuid kuni 6 kuune 

talvine seemnete külmkäsitlus suudab seemnete puhkeseisundi peatada (Moravková et al. 

2001). Hroudová ja kaaasautorid leidsid, et seemnete idanemisele aitab kaasa külmkäsitlus ja 

kevadine kerge veetaseme tõus (Hroudová et al. 2004). Seega pole erinevatel autoritel täielikku 

üksmeelt idanemiseks vajaminevate tingimuste osas nii hariliku konnarohu, kui väikese 

konnarohu puhul (vt. eestpoolt). 

Tavaliselt on väike konnarohi üheaastane taim, kuid soodsatel ilmastikutingimustel tekivad 

septembris linditaolised lehekesed, mis võimaldab taimel jätkata fotosünteesi ja hoida ületalve 

elusana oma risoomi. Need soodsad tingimused on tema jaoks sügisene üleujutus ja sellele 

järgnev vee taandumine (Hroudová et al. 2004). Sügisese üleujutuse korral väikese konnarohu 

maavorm viljub ning veevorm jätkab samuti oma arengut. (joonis 5). Väikesel konnarohul on 

võrreldes hariliku konnarohuga väiksem risoom, mis raskendab ületalve elamist (Moravková et 

al. 2001). 
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Joonis 5. Väikese konnarohu elutsükkel erinevate veesügavuste korral (Hroudová et al. 2004, 

autori täiendustega) 

Vee sügavusel 35-90 cm suudavad taime risoomid ja seemikud elada üle talve Võime idaneda 

väheneb vee sügavuse suurenedes. Vee sügavusel 2 m on väikese konnarohu taimed steriilsed, 

lehtede kasv väike ja kasvuperiood lühike. Vee sügavus mõjutab ka väikese konnarohu 

seemnete idanemist: jahedamate veekihtide tõttu idanemine hilineb; lehtede pinnale jõudmiseks 

kulub palju energiat; veealuste lehtede assimilatsioon on vähenenud; hilineb õitsemine ja 

seemikud hävivad (Hroudová et al. 2004). 

Väikest konnarohtu leidub selgeveelistes mesotroofsetes ja eutroofsetes veekogudes. Kuna 

väike konnarohi ei suuda konkureerida teiste taimedega, on ta kadunud paljudest veekogudest 

veekogu toitelisuse edasisel tõusul (Jacobson 2003). 
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Tabel 1. Hariliku ja väikese konnarohu idanemise erinevused (Moravcová et al. 2001) 

Harilik konnarohi Väike konnarohi 

Õitseb ja viljub veest väljas või siis ainult taime 

alaosa võib olla vees 

Saab edukalt viljuda ka vee all 

Seeme suudab idaneda ka ilma talvise 

külmkäsitluseta, kuid sellisel juhul pole taimel 

Eesti sügistingimustes erilist arenguperspektiivi 

Seeme vajab idanemiseks talvist külmkäsitlust 

Seeme vajab idanemiseks kevadist kerget 

üleujutust 

Idaneb nii üleujutuse korral; kui ka ilma 

Idanemiseks vajaminev temperatuur ei ole teada Idaneb kõige paremini 25 kraadi juures 0-40 cm 

madalas vees, mudasel põhjal 

Paljuneb nii seemnetega kui ka klooni 

jagunemisel 

Paljuneb ainult seemnetega 
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Tabel 2. Hariliku ja väikese konnarohu arengutsükli võrdlus (Lapirovi käsikirjaline materjal; 

Hroudová et al. 2004) 

Kasvuaasta Harilik konnarohi  Väike konnarohi 

Esimene  Hakkab kasvama seemnest või 

klooni jagunemise teel. 

Lapirovi andmetel esimesel 

aastal õitsemist ei toimu 

Hakkab kasvama seemnest. 

Toimub õitsemine 

Teine  Teisel kasvuaastal hakkab 

mugulast kasvama kaks või 

kolm rosetti; enamik taimi 

õitseb ja viljub 

1. Soodsatel tingimustel, 

risoomi elujõulisuse korral 

moodustab lindi taolisi lehekesi 

ja nii suudab kasvama hakata 

2. Tavaliselt hakkab arenema 

seemnest. ja siis on tegu 1 

aastase taimega 

(Risoomi elujõulisuse korral 

tagab oma kasvu ka teisel 

aastal) 

Kolmas Kloon jätkab arengut nagu 

teiselgi aastal. Toimub 

õitsemine ja viljumine 

 

Neljas Neljanda aasta lõpuks jaguneb 

kloon iseseisvateks ja 

sõltumatuteks taimedeks. 

Õisikute areng on sel aastal 

nõrgenenud 
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1.5 Hariliku ja väikese konnarohu levik Eestis 

Harilik konnarohi on Eestis laialt levinud. Peamiselt leidub teda madalate järvede kallastel, 

tiikides, ojades ja aeglase vooluga jõgedes (joonis 6) (Kukk & Kull 2005).  

 

 

Joonis 6. Hariliku konnarohu levik Eestis (Kukk & Kull 2005) 

Väike konnarohi on Eestis levinud peamiselt ainult Peipsi järves (joonis 7). Kuigi Võrtsjärv ja 

Peipsi on omavahel jõgede kaudu ühenduses ei leidu väikest konnarohtu Võrtsjärves, kuid 

harilik konnarohi on seal olemas. Varasematel aastatel on väikest konnarohtu leitud ka 

mõnedest väikejärvedest, kuid viimastel aastatel ainult Pabra järvest (Eesti väikejärvede 

taimestiku andmebaas).  
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Joonis 7. Väikese konnarohu leiukohad Eestis ja tingmärgid (Kukk & Kull 2005) 

1.6 Teistest meie regiooni konnarohtudest 

Eestist on varasemast ajast leitud ka süstlehist konnarohtu (Alisma lanceolatum With.). Sirje 

Vilbaste suuliste andmete järgi on teda leitud viimastel aastatel uuesti, kuid määramise õigsuses 

kaheldakse. Süstlehine konnarohi sarnaneb morfoloogiliselt hariliku konnarohuga eristunud 

leherootsu ja lehelaba poolest, kuid lehelaba aheneb ühtlaselt tipu ja aluse suunas (joonis 8). 

Väikesest konnarohust eristab teda (sarnaselt hariliku konnarohuga) ka õie pikk ja sirge 

emakakael (Eichwald et al. 1984: 17). Süstlehist konnarohtu leidub soojas parasvöötmes ja 

subtroopilises piirkonnas Euroopas ja Lääne-Aasias. Ta on vähem levinud ja nõudlikum, kui 

harilik konnarohi ning tema levik sõltub kliimast ja pinnasetingimustest. Teda esineb peamiselt 

lubjarikkal pinnasel (Jacobson 2003). 
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Joonis 8. Süstlehise konnarohu lehed (Alisma lanceolatum With. 2015) 

Väikesele konnarohule geneetiliselt sarnane liik on Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz. Alisma 

wahlenbergii on endeemne liik ja teda leidub isoleeritult kolmes kohas: Botnia lahes, Soome 

lahe varjatumas osas ja Rootsis Mälari järves. Väikese konnarohu ja Alisma wahlenbergii vahel 

on väga väike geneetiline erinevus ning seetõttu saab järeldada, et nad on teineteisest eraldunud 

alles hiljuti. Vaadeldes praegusi geneetilisi andmeid ei saa kindlaks määrata täpset eraldumise 

aega, kuid võib arvata, et see toimus jääajajärgsel ajal või varem. Geneetilise sarnasuse järgi 

saab öelda, et A.wahlenbergii pärineb samast väikese konnarohu liinist, keda leidub praegusel 

ajal Soome lahes ja Peipsi järves (Jacobson 2003). 

1.7 Hariliku ja väikese konnarohu levik maailmas 

Harilik konnarohi on levinud põhjapoolkera parasvöötmes (joonis 9). Ta on laialt levinud pea 

kogu Euroopas, Aasias ja Vahemere piirkonnas. Teda on introdutseeritud Lõuna- Aafikasse, 

Lõuna- Ameerikasse, Austraaliasse ja Uus-Meremaale. Mõnes piirkonnas, nagu Põhja-

Ameerikas, on ta levinud veekogudes umbrohuna. Vaatamata tema laiale levikule on leitud 

vähe tõendeid tema geograafilistest variatsioonidest (Preston & Croft 1997: 171). 
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Joonis 9. Hariliku konnarohu levikukaart (Hultén & Fries, 1986) 

Väike konnarohi on levinud Euroopas, Aasias ja Põhja- Ameerika parasvöötmes. Euroopas on 

ta kadunud Ibeeria poolsaarelt ja Vahemere piirkonnast (Jacobson 2003). Lääne-Euroopas on 

Taani tema kõige põhjapoolsemaks levialaks ja Rootsist on ta hakanud kaduma (Preston & 

Croft 1997:173). Eestis on ta oma levila põhjapiiril. Tema populatsioonid on väga väikesed ja 

hävivad seetõttu ruttu. Ta on muutliku esinemisega ja seetõttu ei pruugi teda igal aastal samas 

kohas leida (Jacobson 2003). Areaali Venemaa osa (joonis 10) võib olla ebatäpne, sest 

levikukaardi koostamiseks on arvatavasti olnud vähe andmeid. 
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Joonis 10. Väikese konnarohu levikukaart ja tingmärgid (Hultén & Fries, 1986) 
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2.MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Andmete kogumise metoodika 

Antud töös on konnarohtude leviku ajaliste muutuste jälgimiseks kasutatud Eesti Maaülikooli 

Limnoloogiakeskuse Peipsi taimestiku andmebaase. Aime Mäemets koostas 1970., 1971. ja 

1980. aastal ulatusliku Peipsi taimestiku andmestiku, mis 1983. aastal oli käsikirjaks 

vormistatud, kuid jäi tol ajal ilmumata. Andmeid kasutati 1999. aastal „Peipsi“ monograafias 

suurtaimestiku peatükis (Mäemets & Mäemets, 1999). Kõiki varasemaid ja kaasaegseid 

andmeid kasutati levikukaartide koostamisel. Levikukaartide tegemiseks on kasutatud 1997-

2014 aastal 104 uuritud punkti, 1980 aastal 81 punkti ja 1970-1971 aastal 141 punkti ümber 

kogu järve. Nende liikide esinemissageduste muutuste jälgimiseks on kasutatud 49 sama 

uurimispunkti andmeid aastaist 1970 ja 1980 ning 52 punkti andmeid aastaist 1997-2014.  

Iseseisvalt koguti materjali Limnoloogiakeskuse välitööde käigus 30 Peipsi Eesti ranniku 

punktist, iga-aastane makrofüütide seire toimub neist kümnes. Iga-aastane Peipsi makrofüütide 

monitooring on oluline just aastatevaheliste muutuste jälgimiseks. Vaadeldi konnarohtude 

kasvukeskkonda: vee sügavus, põhja iseloom, kaasuvad liigid, populatsioonide suurus ja 

vitaalsus.  

Andmete kogumisel liiguti maismaad pidi ja paadiga vees. Märgiti üles kõik konnarohtudega 

koos leitud taimeliigid ja anti nendele ohtrus Braun-Blanquet skaalal 1-5. 

1. Kohati üksikud taimed või väikesed kogumikud, 

2. Siin-seal mõõdukal hulgal; 

3. Sageli kohatav, keskmisel hulgal; 

4. Palju, dominant või subdominant; 

5. Massiliselt esinev dominant. 
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2.2 Statistiline analüüs 

Konnarohtude protsentide erinevuse võrdluseks on kasutatud protsentide võrdlemise testi 

(prop.test R-is). Leidmaks seost konnarohtude esinemisel ja veetaseme vahel on kasutatud 

regressioonianalüüsi. Statistilise analüüsi tegemiseks kasutati statistikaprogrammi R-is (R 

Development core team, 2014).  
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3. TULEMUSED  

3.1 Konnarohtude leviku ajalised muutused Peipsi järves 

3.1.1 Konnarohtude levikust Peipsis viimase 50 aasta jooksul 

Levik enne 1970. aastat 

Andmeid mõlema konnarohu esinemissageduse kohta leiame Heljo Tuvikese tööst, mis tehti 

kogu järve ulatuses 1962.-1963. aastal (Тувикене, 1966). Tuvikene hindas liikide 

esinemissagedust kolmepalli süsteemis. Mõlemad liigid said väikseima hinde (1 pall), seega 

esinesid harva. Nedospasova uuris Peipsi taimestikku 1966-1970, hindas liikide esinemist 

neljapalli süsteemis ja leidis, et väike konnarohi on Peipsis haruldasem (2 palli) kui harilik 

konnarohi (3 palli), mida leiti sageli (Недоспасова, 1974).  

Levik 1970-1971 

Nendel aastatel 141 uuritud punktist leiti harilikku konnarohtu Peipsis 30 punktis ja väikest 

konnarohtu 46 punktis. Sel ajal leidus väikest konnarohtu kõikjal Pihkva järves, Lämmijärves 

ja Peipsi põhjapoolsemas osas. Harilikku konnarohtu leidus rohkem Lämmijärves ja Peipsi 

põhjapoolsemas osas (joonis 11).  

Levik 1980 

Väikest konnarohtu leidus 81 uuritud punktist 24 punktis ja harilikku konnarohtu 17 punktis 

hajusalt üle kogu järve (joonis 12). Sel ajal leidus väikest konnarohtu rohkem Pihkva järves 

ning harilikku konnarohtu hajusalt üle kogu Peipsi Suurjärve. 

Levik 1997-2014 

Võrreldes varasemate aastatega on kadunud väikese konnarohu populatsioonid Pihkva järve 

lõunaosast ja Lämmijärvest ning nüüd leidub väikest konnarohtu rohkem Peipsi Suurjärves 

(joonis 13) (lisa 1, 2). Harilikku konnarohtu leidus 104 uuritud punktist 59 punktis ja väikest 

konnarohtu 36 punktis. Harilik konnarohi on suurendanud oma levikut üle kogu Peipsi järve 

(joonis 14). 
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Joonis 11. Hariliku ja väikese konnarohu leiukohad 1970-1971a 
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Joonis 12. Hariliku ja väikese konnarohu leiukohad 1980 a 
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Joonis 13. Väikese konnarohu leiukohad 1997- 2014 a 



30 

 

 

Joonis 14. Hariliku konnarohu leiukohad 1997-2014 a  
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3.1.2 Kasvupaikade iseloomustus 2014. aastal 

Peamiselt leidub väikest konnarohtu Peipsi Suurjärve osas ja Värska lahes (joonis 13). Väike 

konnarohi kasvas Peipsis madalveeaastal 2014 aastal 30 uuritud punktist 18 punktis umbes 15 

cm sügavuses vees liivasel-kruusasel põhjal (joonis 15). Lisast nr 1 leiab täpsema 2014 aasta 

väikese konnarohu leiukohtade iseloomustuse. Peamisteks kaaslejateks olid kaelus-penikeel 

(Potamogeton perfoliatus L.) ja kamm-penikeel (Potamogeton pectinatus L.) ning amfiibsetest 

liikidest kaasub temaga nõelalss (Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.). Harilikku 

konnarohtu leidus 2014. aastal 30 uuritud punktist 3 punktis. Tema vähesust enamikes uuritud 

kohtades võis põhjustada pilliroo suur ohtrus mis kohati oli isegi 5 palli süsteemis 4 ehk tegu 

dominandiga. 

Tegurid, mis väikest konnarohtu soodustasid:  

1. Väikese konnarohu rohkust uuritud kohtades oli ilmselt soodustanud sadamakohtade 

puhastamine. Viimaste aastate jooksul on toimunud väga palju uute sadamasildade 

loomist ning kallaste puhastamist. Näiteks toimus 2014 aastal Mehikoorma sadamas 

suur ehitustöö, kus ehitati uut paadisadamat ning tänu millele oli sinna ümber 

kasvanud täielik väikese konnarohu vöönd. Sealsed taimed olid eriti lihavad ning 

nende kasv ulatus isegi üle poole meetri. Seal leidus üle saja erinevas arenguetapis 

väikse konnarohu (joonis 15), kes kasvasid kuni 1 m sügavuses vees savisel põhjal.  

2. Madalveeaasta 2014 oli väikese konnarohu kasvu soodustaja. Siis leidus vee 

taganemisel hulgaliselt uusi kasvukohti.  
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Joonis 15. Väikese konnarohu lihavad taimed Mehikoorma sadamas (autori foto) 

3.1.3 Veetaseme mõju konnarohtude esinemisele 

Konnarohtude levik Peipsis sõltub palju veetaseme muutustest (joonis 16). Jooniselt 16 ja 17 

on näha, et Peipsi veetase on aastati kõikunud päris palju ja see on avaldanud mõju 

konnarohtude esinemisele. Madala veetaseme korral on näha konnarohtude arvukuse 

suurenevat tõusu, sest siis vabaneb palju uusi elupaiku. Kõige madalam oli veetase järves 2006. 

aasta septembris ning siis leidus kõige rohkem väikest konnarohtu. Peale 2006 aastat hakkas 

veetase tõusma ja kohe oli ka märgata väikese konnarohu ohtruse muutust. Peale väikese 

konnarohu eelistavad madalvee perioodi ka teised ohustatud taimeliigid nagu pruun lõikhein 

(Cyperus fuscus L.). Kümne seirepunkti andmete statistilise analüüsi käigus leiti, et veetaseme 

ja väikese konnarohu esinemise vahel on statistiliselt oluline negatiivne seos (p=0,01), (joonis 

18), see tähendab, et mida madalam on vesi, seda rohkem väikest konnarohtu leidub. Hariliku 

konnarohu ja veetaseme vahel statistiliselt oluline seos puudus. Vaadates Peipsi kevadist 

veetaset 2010. aastal on näha, et veetase oli väga kõrge ja seetõttu ei esinenud harilikku 

konnarohtu üldse, sest tema on rohkem mõjutatud veetaseme muutustest (eelistab kerget 

üleujutust) ning väikest konnarohtu leidus ainult ühes Peipsi seirepunktis (joonis 17). 
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Joonis 16. Kevadised ja suvised veetaseme muutused Peipsis (Marina Haldna joonis) 

 

Joonis 17. Konnarohtude ohtruste summa Peipsi Eesti poole kümnes seirepunktis 2006.-

2014.a 
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Joonis 18. Väikese konnarohu seos veetasemega (Marina Haldna joonis) 

3.1.4 Esinemissageduste muutus 50 aasta jooksul  

Esinemissageduste (F) muutuse uurimiseks kasutati võrreldavat arvu punkte, mitte kõiki 

uurimispunkte, nagu levikukaartide tegemiseks (vt. eespoolt). Esinemissagedus leiti aastate 

1970 ja 1980 jaoks samade 49 punkti kohta ja aastatel 1997-2014 varasematele võimalikult 

lähedastest 52 punktist (tabel 1). Hariliku konnarohu puhul on kõigi perioodide vahel toimunud 

oluline esinemissageduse tõus kuid eriti saab välja tuua Peipsi Suurjärve ja Pihkva järve. 

Väikesel konnarohul toimus oluline F tõus kui võrrelda 1970. aastat ja viimast perioodi. Praegu 

on kahe liigi esinemissagedus lähedane, kuid väikese konnarohu esinemissagedus pole 

viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud.  
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Tabel 3. Peipsi järve konnarohtude esinemissageduste (F) muutused. Välja on toodud 

piirkonnad, kus F väärtuse muutus oli statistiliselt oluline (S- Peipsi Suurjärv; P- Pihkva järv; 

∆- piirkond, kus oli näha märkimisväärset muutust).  

Taksonid F 1970 ∆  F 1980 ∆  

F  

1997-

2014 

F pidev tõus: 1970-80 ja samuti 1980-2014 

Alisma plantago-aquatica L. 12   31 S, P 67 

Oluline tõus, kui võrrelda 1970- 2014  

Alisma gramineum Lej. 29   47   54 
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4. ARUTELU 

Vaadates kirjanduse ülevaates välja toodud konnarohtude elutsüklit võib selle põhjal välja tuua 

nende peamised erinevused. Kahe konnarohu kõige suuremaks erinevuseks on nende elutsükkli 

pikkus ja paljunemine. Nimelt on hariliku konnarohu puhul tegu nelja-aastase taimega, kes 

paljuneb nii seemnete, kui klooni jagunemise teel (Lapirovi käsikirjaline materjal). Väike 

konnarohi on üheaastane taim (harva kaheaastane) ja paljuneb seemnetega. Seetõttu ei suuda ta 

selle eluaja jooksul nii palju järglasi toota kui harilik konnarohi. Seemned hakkavad harilikul 

konnarohul paremini idanema peale ajutist üleujutust, kuid kui üleujutus on väga suur, siis võib 

see jällegi mõjuda seemete arengule pärssivalt (Moravková et al. 2001). Väikesel konnarohul 

on idanemisel eelis võrreldes hariliku konnarohuga. Nimelt suudab ta idaneda üleujutuse korral 

ka vee all ning saab nii oma elutsükli lõpuni viia, harilik konnarohi seda teha ei suuda, vaid 

hävib, kui on pikemat aega üleujutatud (Hroudová et al. 2004).Veevormi, millel oleksid ainult 

veesisesed lehed ja mis õitseks harilik konnarohi ei moodusta (Eichwald et al. 1984).  

Seemnete idanemiseks vajaminevad temperatuuritingimused ei ole mõlema konnarohu puhul 

kirjanduse ülevaates väga selgeks saanud. Lapirovi arvates lõhub hariliku konnarohu 

seemnekesta ja lõpetab puhkeseisundi kõige paremini niiske 7-8 kuune külmkäsitlus +4-+5 

kraadi juures. Moravková ja kaasautorid leidsid, et hariliku konnarohu idanemist soodustab kas 

külmkäsitlusele järgnev pidev üleujutus või veetaseme kõikumine (Moravková et al. 2001). 

Väikese konnarohu puhul esines samuti erinevate autorite vahel lahkarvamusi. Moravková ja 

kaasautorite arvates ei hakka väikese konnarohu värsked seemned idanema kuid 6 kuune talvine 

seemnete külmkäsitlus suudab puhkeseisundi lõpetada (Moravková et al. 2001). Hroudová ja 

kaaasautorid leidsid, et seemnete puhkeseisundi lõpetab külmkäsitlus ja kevadine kerge 

üleujutus (Hroudová et al. 2004). Seega puudub erinevatel autoritel täielik üksmeel 

konnarohtude idanemiseks vajaminevate tingimuste osas ning kuna rohkem pole keegi seda 

teemat uurinud, ei saa ka edasisi järeldusi teha. Arvata võib ainult seda, et nii hariliku 

konnarohu; kui ka väikese konnarohu seemned vajavad Eestis idanemiseks talvist külmkäsitlust 

ning Peipsi muutlik veetase võib aidata kaasa väikese konnarohu ohtruse suurenemisele.  

Hariliku konnarohu suure leviku võib olla põhjustanud tema pikk elutsükkel ja paljunemine 

seemneliselt ja klooni jagunemise teel. Vegetatiivse paljunemise käigus suudab taim omale 
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sobivas elupaigas kasvatada lühikese ajaga suure järglaskonna ning tagab paljude õisikutega 

taimede kaudu ka eduka seemnelise leviku. 

Väike konnarohi paljuneb seemnetega ning värsked seemned vajavad ajutist külmkäsitlust, et 

kasvama hakata – seetõttu sõltub tema arvukus tugevamini aasta eripärast, sh veetasemest 

(Hroudová et al. 2004). Väikese konnarohu harulduse põhjustena saab välja tuua tema lühikese 

elutsükli ning sobivate madalveelise liivase põhjaga kasvukohtade nappuse enamikus 

keskmiselt kareda veega Eesti järvedes, mis aga Peipsis viimastel aastatel on paranema 

hakanud. Kallaste järjest intensiivsem puhastamine üldiselt ei ole taimedele hea, kuid mõnele 

taimele nagu väike konnarohi võib selline tegevus olla hoopiski kasulik. Nimelt eelistab ta just 

selliseid kasvukohti, kus kallast on laugemaks tehtud ning puuduvad teised taimed – seal on tal 

hea esimesena kasvama hakata. Viimaste aastate jooksul ongi toimunud just väga palju uute 

sadamasildade loomist ning kallaste puhastamist. Sellega seoses on juurde tulnud uusi 

kasvukohti ning võib aravata, et sellest tulenevalt on ka väikese konnarohu arvukus suurenenud. 

Kallaste puhastamine on sobilik ka harilikule konnarohule, sest siis saab temagi ilma 

konkurentideta esimesena kasvama hakata.  

Peipsi veetase on aastati väga muutlik ja põhjustab sellega pidevat taimestiku vahetumist. 

Antud töös leiti seos väikese konnarohu ja veetaseme vahel, kuid hariliku konnarohu ja 

veetasemel seost ei leitud, kuigi võib arvata, et tema eelistab samuti madalvee perioode nagu 

väike konnarohigi. Väikest konnarohtu ei häiri väga kõrge kevadine veetase aga, kui üleujutus 

hakkab poole meetri peale minema siis mõjub see halvasti harilikule konnarohule, kes hävib 

(Moravková et al. 2001). Leviku muutust põhjustab ka Peipsi järvetaimestiku vahet suurenev 

eutroofsus. Eutroofsus ja sellega kaasnev pilliroo vohamine avaldab kindlasti mõju 

konnarohtude levikule nii praegusel ajal, kui ka tulevikus kuna enamikes uuritud kohtades oli 

pilliroo ohtrus 4. Roostiku suurenemisel on hõivatud enamik eulitoraali kasvukohtadest, kus 

peamiselt leidubki kaitsealuseid taimeliike. Roostiku suurenemist on soodustanud ka karjatamise 

lõppemine rannikualadel ja madalveeperioodid (Mäemets & Freiberg 2004). On võimalik, et algul 

soodustas troofsuse tõus ka väikese konnarohu kiiret levikut, kuid laienevad roostikud hakkasid 

seda järk-järgult pidurdama. Mõlemad konnarohud kasvavad viimasel ajal eelkõige puhastatud 

randumiskohtades – harilik piki paadikanalite veepiiri, väike enamasti madalvees.  
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Kuigi Peipsi ja Võrtsjärv on omavahel ühenduses ei ole Võrtsjärvest kunagi väikest konnarohu 

leitud, kuid harilik konnarohi on seal olemas. Võib arvata, et Võrtsjärve ääres ei leidu sellist 

lauget liivast, kruusast-kivist randa, kust puuduksid kõrgekasvulised veetaimed nagu Peipsis 

ning see põhjendab väikese konnarohu puudumise (Mäemets & Freiberg 2004). Samas võib 

seal taga olla veel ka teisi põhjuseid, mis vajaksid edasist uurimist.  

Kui võrrelda konnarohtude ajalisi muutusi, siis selgub, et võrreldes varasemaga on kadunud 

väikese konnarohu populatsioonid Pihkva järve lõunaosast ja suures osas ka Lämmijärvest ning 

nüüd leidub väikest konnarohtu rohkem Peipsi Suurjärve põhjaosas. See võib olla tingitud 

troofsuse suurenemisest, kuna Pihkva järv on hüpertroofne ja roostiku laienemine toimus seal 

varem kui põhjapoolses järveosas (joonis 1). Kuna väike konnarohi ei suuda konkureerida teiste 

taimedega, on ta kadunud paljudest veekogudest veekogu toitelisuse edasisel tõusul (Jacobson 

2003). Harilik konnarohi on suurendanud oma levikut üle kogu Peipsi ja nähtavasti teda ei sega 

veekogu edasine troofsuse tõus. Antud töös ei saa konnarohtude levikut hästi hinnata Peipsi 

järve Venemaa-poolses osas, sest sealne makrofüütide ühisseire ei toimu igal aastal ning meie 

uurijad ei pääse kunagi kõikidesse Vene seirepunktidesse, seetõttu on konnarohtude leviku 

muutusi raskem hinnata.  
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KOKKUVÕTE 

Eestis leidub väikest konnarohtu peamiselt Peipsi järves, kuid harilik konnarohi on levinud üle 

kogu Eesti. Harilik konnarohi on nelja-aastane taim ning eelistab kasvamiseks madalaid avatud 

kaldaga veekogusid nagu järved, tiigid, aeglase vooluga jõed, kraavid, sood ja rabad. Väike 

konnarohi on ühe- või kaheaastane taim ning teda leidub selgeveelistes mesotroofsetes ja 

eutroofsetes veekogudes. Kahe konnarohu kõige suuremaks erinevuseks on nende elutsükli 

pikkus ja paljunemine. Nimelt paljuneb harilik konnarohi nelja aasta jooksul nii seemnetega 

kui ka klooni jagunemise teel ning saavutab sellisel viisil suure järglaskonna. Väike konnarohi 

on peamiselt üheaastane taim (harva kaheaastane); paljuneb peamiselt seemnetega ning seetõttu 

ei suuda ta nii palju järglasi toota kui harilik konnarohi. Idanemiseks eelnevate tingimuste osas 

ei ole erinevad autorid ühismeelt leidnud ning see osa jäi antud töös selgusetuks.  

Väikese konnarohu harulduse peamised põhjused võivad töös käsitletud andmete põhjal olla: 

1) lühem elutsükkel ning sellest tulenev väiksem järglaste arv kui harilikul konnarohul; 2) 

mineraalpõhjaga ja suurekasvuliste taimedeta valgusküllaste elupaikade vähesus keskmiselt 

karedaveelistes järvedes – eutrofeerumise tagajärjed; 3) tugevasti muutuva veetasemega 

elupaikade vähesus – vee taganemisel tekib talle sobivaid madalaveelisi kasvukohti. 

Kuna väike konnarohi ei suuda konkureerida suurekasvuliste madalvee- ja kaldataimedega, on 

ta kadunud paljudest veekogudest toitelisuse edasisel tõusul. Harilik konnarohi on aga veekogu 

eutroofsuse indikaatoriks – toitelisuse tõusul hakkab tema arvukus samuti tõusma. Väikesel 

konnarohul on idanemisel eelis võrreldes hariliku konnarohuga. Nimelt suudab ta idaneda 

üleujutuse korral ka vee all ning saab nii oma elutsükli lõpuni viia – harilik konnarohi seda teha 

ei suuda, vaid hävib pikema üleujutuse korral. See väikese konnarohu eripära teeb talle sobivaks 

väga muutliku veetasemega Peipsi järve. Madala veetaseme korral on näha konnarohtude 

arvukuse suurenevat tõusu, sest siis vabaneb palju uusi elupaiku vee ja maismaa piiril, kus on 

nende peamised elukohad. Statistilise analüüsiga leiti seos väikese konnarohu ja veetaseme 

vahel, kuid hariliku konnarohu ja veetaseme vahel oluline seos puudus. 

Peipsi järve osad on erinevad – Suurjärv on eutroofne ja Pihkva järv hüpertroofne ning see on 

muutnud konnarohtude levikut Peipsis. Võrreldes varasemate aastatega on kadunud väikese 

konnarohu populatsioonid Pihkva järve lõunaosast ja Lämmijärvest ning nüüd leidub väikest 
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konnarohtu rohkem Peipsi Suurjärves. Harilik konnarohi on suurendanud oma levikut üle kogu 

Peipsi. Kuigi Peipsi on ühenduses Võrtsjärvega ei leidu seal väikest konnarohtu sest Võrtsjärve 

ääres ei ole sellist lauget liivast, kruusast-kivist randa, kust puuduksid kõrgekasvulised 

veetaimed nagu Peipsis mõnigates randades ja sadamakohtades. Selleks, et väikest konnarohtu 

leiduks ka Võrtsjärves peaks sealt eemaldama kõrgemakasvulisi taimi nagu pilliroog ja rajama 

sobiva lageda kaldaga kasvualasid. 
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POSSIBLE REASONS FOR DIFFERENT DISTRIBUTION OF ALISMA PLANTAGO-

AQUATICA AND ALISMA GRAMINEUM  

Summary 

The total area of Lake Peipsi, located on the border of Estonia and Russia, is 3555 km2, average 

water depth is 7.1 m and maximum depth is 15.3 m. The lake consists of three parts: the largest 

and deepest eutrophic northern part L. Peipsi, the hypertrophic southern part L. Pihkva, and the 

intermediate, river-like L. Lämmijärv. In this work we have investigated changes in distribution 

pattern of Alisma plantago-aquatica L. and  Alisma gramineum Lej. located in lake Peipsi. 

The purpose of the current study was to understand: 1) the difference in life cycle of Alisma 

plantago-aquatica and Alisma gramineum 2) the possible reasons behind rareness of Alisma 

gramineum in lake Peipsi 3) the effect of water level fluctuation on distrubution patterns of both 

these plants. 

This study found that Alisma gramineum is rare in Lake Peipsi because of its shorter life cycle 

and it germinates only from seeds and there is not much suitable habitats for growth because 

reeds have occupied most of eulittoral habitats where do the protected plants usually live. Alisma 

plantago aquatica lives for four years and germinates in a vegetative mode as well as from 

seeds. The presence of Alisma gramineum has negative correlationwith water level. If water 

level is high then these are found less in Lake Peipsi, while with a low water level they can be 

more abundant. However presence and distribution of Alisma plantago-aquatica did not show 

any correlation with water level. Compared to previous years Alisma gramineum has lost 

populations in the southern part of Lake Pihkva but  now they are more abundant in Lake Peipsi 

while Alisma plantago-aquatica has increased its distribution all over different parts of Lake 

Peipsi. 
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Lisa 1. 2014 aasta väikese konnarohu leiukohtade kirjeldus 

Leiukoht Ohtrus Kaaslevad liigid Kasvukoht 

Rannapungerja suue 3 Kamm-penikeel, 

Kaelus-penikeel, 

Jõgi-kõõlusleht 

20 cm sügavusel vees 

liivasel põhjal 

Rannapungerja 

suudmest läänes 

4 Mändvetikad,  

Hanehein,  

15 cm sügavusel vees 

liivasel põhjal 

Rannapungerja 

jõesuudme ja 

seiretransekti 

vaheline rannalõik 

2 Jõgi- kõõlusleht, 

Kaelus-penikeel, 

niitvetika kogumikud 

15 cm sügavusel 

vees, kerge 

mudakirme 

Tammispää 3 Kamm-penikeel, 

Kaelus-penikeel 

10 cm vees liivasel 

põhjal 

Tammispää 

puhkekoha rand  

3 Kaelus-penikeel 15 cm vees. 

Kalma jõe suue 2 Kaelus-penikeel 15 cm vees liivasel-

mudasel põhjal 

Kalma jõe suudmest 

lõuna poole (100 m) 

2 Kaelus-penikeel 15 cm vees liivasel-

mudasel põhjal 

Mustvee sadam 2 Mändvetikad, 

Kaelus-penikeel 

10 cm kruusasel 

põhjal 

Lahepera 2 Nõelalss 25 cm vees kruusasel 

põhjal 

Pusi 2 Kaelus-penikeel 20 cm vees liivasel 

põhjal 

Kodavere 2 Kaelus-penikeel, 

Niitvetikad 

15 cm vees kruusasel 

põhjal 

Omedu 2 Kamm-penikeel 20 cm vees liivasel 

kivisel põhjal 

Rõsna 3 Kaelus-penikeel 10 cm vees liivasel-

mudasel põhjal 

Laossina 4 Kamm-penikeel 10 cm vees liivasel 

põhjal 

Mehikoorma sadam 5 Kaelus-penikeel, 

Jõgi-kõõlusleht 

25-40 cm vees 

kivisel-savisel põhjal 



47 

 

Lisa 2. Väikese konnarohu leiukohad 1997- 2014 Peipsi Eesti poolel.  
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Lisa 2 järg 
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