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The goals of this study are to determine plant-tourism possibilities in Raadi nature preserve. 

The work essence is to familiarize the nature of tourism, its forms of organization, the nature 

conservation areas, botanical diversity in Raadi nature preserve and on these basis draw up nature 

preserve visitors’ plant-observation workbook. 

To achieve this goal the author has discussed the nature of tourism and its forms, there has been 

provided an overview of nature tourism and nature-based tourism activities and the related 

subcategories. The last chapter will give an overview of the concept of a nature preserve, organizing 

tourism in the preserve and also give an overview of the plant-based tourism, e.g. orchid tourism. 

Also author will examine the location of the Raad nature preserve, conservation objective, current 

situation and potential as a tourist destination. 

Preparation of the plat-observation-workbook, author took an example from previously made 

workbooks for plant- and nature observation, like The Isle of Gigha, Wild Flowers, Birds and 

Mammals (Tulloch 1998) and by the project Comcot five plant observation books: Botanical 

biodiversity of the Aidu Oil Shale Quarry. Visitors workbook, Botanical biodiversity of the island 

Kaunissaari. Visitors workbook, Botanical biodiversity of Mustoja Landscape Conservation Area. 

Visitors workbook,Botanical biodiversity of Porla hatchery. Visitors workbook and Botanical 

biodiversity of Valguta Mustjärv Special Conservation Area. Visitors workbook (Comcot 2007-

2013).  

The list of plant species was obtained from Heritage Community Conservation Society of grassland 

database and using the Raadi database of natural protected area from 2011 to 2020. The result gave 

a plant survey workbook for organization nature tourism in Raadi nature preserve. 
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SISSEJUHATUS 
 

Loodusturism ja turism looduskaitsealadel on kasvavas trendis üle kogu maailma. Inimeste 

huvi looduse- ja seal läbi viidavate tegevuste vastu üha suureneb ja see nõuab ka 

turismiteenuste pakkujatelt loodusturismi tooteid, mis pakuksid huvi ja oleksid jätkusuutlikud. 

Lõputöö tutvustab taimeturismi võimalusi Raadi looduskaitsealal. Tartu linna piiril asuv 

looduskaitseala on hetkel kasutuseta ning üheks võimaluseks seda ala tutvustada on selle 

floristiline mitmekesisus. Lõputöö tulemusena valmib Raadi looduskaitseala kohta 

taimevaatluse töövihik, mida saab tulevikus looduskaitsealal kasutada taimeturismi 

korraldamiseks. Töövihik annab külastajale teavet piirkonnas kasvavatest kaitsealustest 

taimeliikidest ja lubab tal planeerida ala külastamiseks sobivat aega, kuna sisaldab erinevate 

taimeliikide õitsemise aegu.  

Antud teema on oluline, kuna hetkel on ala kasutuseta ja halvas seisus, kuid turismi 

arendamine Raadi looduskaitsealal looks Tartu linnale võimaluse enda turundamiseks 

loodusturismi sihtkohana. 

Töö koosneb kolmest sisupeatükist ning neljast lisast. Esimeses sisupeatükis antakse ülevaade 

turismi olemusest ja liikidest ning loodusturismist, selle liikidest ja tegevusaladest. Teises 

sisupeatükis on juttu looduskaitsealadest ja turismi korraldamisest looduskaitsealadel, antakse 

ülevaade taimeturismi ning orhideeturismi olemusest ning ohtudest taimeliikide 

populatsioonidele. Kolmas sisupeatükk annab ülevaate uurismistöö materjalist ja metoodikast 

ning Raadi looduskaitsealast, kaitse-eesmärgist, hetkeolukorrast ja potentsiaalist 

turismisihtkohana. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada turismi olemust, selle liike ja korraldamist 

looduskaitsealadel; botaanilist mitmekesisust Raadi looduskaitsealal ning sellele tuginedes 

koostada looduskaitseala külastajale töövihik taimevaatluseks.  
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Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised ülesanded: 

● üldistada turismi olemus ja selle liigid; 

● selgitada loodusturismi mõistet ja selle tegevusalasid; 

● kirjeldada looduskaitseala mõistet ja seal turismi korraldamist; 

● anda ülevaade Raadi looduskaitsealast ja seal leiduvatest põhilistest taimeliikidest; 

● koostada taimevaatluse töövihik botaanilise mitmekesisuse kohta Raadi looduskaitsealal. 
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1. TURISMI OLEMUS JA SELLE LIIGID 
 

1.1 Turismi mõiste ja olemus 
 

Turism on üks suurem ja kõige kiiremini kasvav majandusharu maailmas, mis on seotud 

mitmete erinevate eluvaldkondadega. Turismi kui majandusharu (tourism industry) 

moodustavad ettevõtted, mis pakuvad erinevaid turismiteenuseid oma külastajatele (Tooman 

1997). Turismi lõpptooteks on külastuselamus, mis koosneb paljudest erinevatest 

komponentidest (Ardel 2004). 

Reimann ja Kuresoo (2010) peavad turismi aga oluliseks regionaalarengu tööriistaks, mis 

võimaldab arendada majanduslikult mahajäänud piirkondade looduslikku ja kultuurilist 

potentsiaali.  

Kuna turism ei ole oma olemuselt selgepiiriline majandussektor, vaid sisaldab endas palju 

erinevaid tahke, siis on turismil ka mitmeid erinevaid definitsioone. 

Maailma Turismiorganisatsiooni (World Tourism Organisation, lühend WTO) definitsiooni 

kohaselt on turism nii majanduslik kui ka kultuuriline nähtus, millega kaasneb inimeste 

liikumine ühest riigist või sihtkohast teise, väljaspool nende inimeste igapäevast keskkonda, 

arvestades, et külastuse pikkus ei kesta kauem kui üks kalendriaasta (Understanding Tourism: 

Basic Glossary). 

Jakobsoni (2002) järgi on turism inimese sihipärane organiseeritud reisimine kindlatel 

eesmärkidel, mille organiseerijateks on reisiteenuste vahendajad, reisibürood ja 

reisikorraldajad. 

Vastavalt turismi toimumise asukoha järgi saab turismi liigitada kahel moel. Seetõttu saab 

peamiste turismiliikidena välja tuua (Tooman 2010): 

 väljaminev turism (outbound tourism, outgoing tourism) - riigi elanike reisimine 

väljapoole oma riigi territooriumi; 

 sissetulev turism (inbound tourism, incoming tourism) - riiki tulnud külastajate 

reisimine külastatava riigi territooriumil asuvatesse paikadesse; 
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 siseturism (domestic tourism) - elanike reisimine enda riigi territooriumil asuvatesse 

sihtkohtadesse, mis asuvad väljaspool nende igapäevast elukeskkonda. 

Teine viis turismi liigitamiseks on (Tooman 2010): 

 riigisisene turism (internal tourism) – on nii sise- kui välisturistide reisimine riigi 

territooriumil; 

 rahvusvaheline turism (international tourism) –  hõlmab endas nii sissetulevat kui ka 

väljaminevat turismi. 

 

Turismisihtkohaks peetakse paika, mille reisijad on valinud külastamiseks ja oma aja 

veetmiseks, olenemata sellest, millised on nende vajadused, motivatsioonid ning ootused 

(Ardel 2015). Lebe ja Milfelner (2006) on turismisihtkohta kirjeldanud kui atraktiivset, 

hästitoimiva avaliku- ja erasektori koostööd, mille eesmärk on tagada uute töökohtade ja 

püsivate sissetulekute tekkimine piirkonnas ning jätkusuutliku ja vastutustundliku turismi 

arendamine. 

Ülevaate erinevatest turismi liikidest annab Newsome, Moore ja Dowling (2002) poolt 

koostatud joonis (vt. joonis 1.). 

 

 

Joonis.1 Ülevaade turismi liikidest (Newsome, Moore & Dowling 2002) 
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1.2. Loodusturism 

 

Loodusturismi mõistet on võimalik defineerida üsna mitmeti ning on arutletud, milline on just 

see õige ja kõige sobivam. 

 

Ardel (2015) peab loodusturismi (nature torism, wilderness tourism, nature based tourism) 

üheks osaks maaturismist, kus reisimine on looduse nautimise või tundmaõppimise eesmärgil 

ning selle põhisisu on looduselamuste ja loodusteabe pakkumine. Keskseks peetakse 

loodusturismis looduslikke ressursse (enamasti looduskaitsealad) ja nende taluvust. Ardeli 

(2015) arvates on Eestis loodusturismi arendamiseks head eeldused, kuna Eestis on 

inimasustus suhteliselt hõre ja leidub palju eripalgelisi looduslikke alasid. 

 

Autor toob välja kaks omavahel kattuvat ja sarnast mõistet: loodusturism ja looduspõhine 

turism. Honey (2008) arvamuse kohaselt tähendab loodusturism reisimist eesmärgiga kogeda 

ja nautida loodust, sisaldades endas telkimist, jalgrattasõitu või looduses matkamist. 

 

World Torism Organization (UNWTO) defineerib loodusturismi kui turismi vormi, mis 

põhineb looduse vaatlemisel ja väärtustamisel. Loodusturismi sisu on erinevad loodusega 

seotud objektid, nende tutvustamine ja elamuste pakkumine. Loodusturismi eesmärk on 

tervisliku puhkuse pakkumine, töövõime taastamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine, 

loodushariduse edendamine, uute kogemuste ja teadmiste hankimine (Lõuna-Eesti turismi... 

2009). Loodusturismiteenuste pakkumisega kaasneb alati ka vastutus looduskeskkonna ja 

loodusväärtuste säilimise ning kahjustuste vältimise ees.  

 

Fredmani ja Tyrväinen (2010) näevad loodusturismi kui reisimist piirkonda, mis on 

looduskaitsealade, mere, järvede või metsade lähedal. Eesmärgiks on veeta aega ja ööbida 

maapiirkonnas ja võtta osa kohaliku looduskeskkonna poolt pakutavatest tegevustest. 

 

Looduspõhist turismi võib pidada loodusturismi tootekeskseks definitsiooniks, kus määravaks 

osutub turismitoote pakkumise keskkond ehk loodus (Eesti loodusturismi... 2008). 

Looduspõhiseks turismiks (Nature-Based Tourism) peetakse igat tüüpi turismi, mille 

tegevused põhinevad looduslikel ressurssidel. Looduspõhise turismi tegevusaladeks võivad 
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olla aktiivsed tegevused looduskeskkonnas (Victoria`s nature...2008). Kuid ka erinevad  

loodusvaatlused, mis põhinevad nii elus- kui eluta loodusel või on nende kahe kombinatsioon 

kuuluvad looduspõhise turismi tegevuste alla (Wilson ja Tisdell 2012). 

 

Turismi arendamisel ja planeerimisel on äärmiselt oluline pidada silmas ja arvestada 

vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkusega (Moutinho jt. 2011). 

 

Vastutustundlik looduspõhine turism on seotud ökoturismi rahvusvahelise kontseptsiooniga, 

mille järgselt on ökoturism vastutustundlik reisimine looduslikele aladele, mis säästab 

keskkonda ja parandab kohalike inimeste heaolu ja sisaldab endas harivat ülesannet (The 

International Ecotourism Society 2015). Samuti ühendab ökoturism endas looduse kaitset ja 

säilitamist ning vastutustundlikku reisimist (What is... 2015). 

 

Turismi arendamise eesmärgil on äärmiselt tähtis rõhku panna puutumatu looduse säilimisele 

ning kultuurilisele keskkonnale, arvestades sealjuures kohalike elanike vajadustega. Keeruline 

on eristada looduspõhise turismi tegevusi ja mõjusid üldisest turismist. Näiteks „päikest, merd 

ja liiva“ hõlmav turism liigitatakse tavaliselt massiturismi alla, kuid samas on just need 

elemendid tihti looduspõhise turismi aluseks (Hall jt. 2009).  

 

Võttes kokku erinevad loodusturismiga seonduvaid turismiliike, on Kuenzi ja Mcneely (2008) 

koostanud tabeli erinevatest loodusel baseeruvatest turismiliikidest (Tabel 1.). 
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Tabel 1. Erinevad loodusel baseeruvad turismiliigid ( Kuenzi ja Mcneely 2008). 

Turismiliik Definitsioon 

Loodusel baseeruv 

turism 

Turismiliik, kus inimeste peamine eesmärk on külastada looduslikke 

sihtkohti. 

Loodusturism Liikumine ja rikkumata looduslikes kohtades olemise nautimine. 

Ökoturism 

Suhteliselt  puutumata looduslikel aladel olemine eesmärgiga uurida, 

imetleda või lihtsalt nautida piirkonnas leiduvaid taimi või loomi. 

Eeldab äärmiselt vastutustundlikku käitumist keskkonna suhtes ning samuti 

piirkonnas elavate elanike suhtes. 

Elusloodus turism 
Mittekodustatud loomade vaatlemine nii vabas looduses kui ka kinni 

püütult. Sisaldab samuti ka loomade jahtimist. 

Seiklusturism 
Looduses liikumine, mis sisaldab mõnevõrra seikluslikkust, riskide võtmist 

ja füüsilist pingutust. 

Säästev turism 
Otsib võimalust, kuidas vähendada  turismist tekkivat looduse rikkumist 

ning aidata kaasa looduse kaitsmisele arenevas piirkonnas.  

 

 

1.2.1. Loodusturismi liigid 

 

Loodusturismi saab liigitada tegevuste järgi: rekreatsiooniks, elamusturismiks, 

seiklusturismiks, terviseturismiks, säästvaks turismiks, ökoturismiks jne. (Ruukel 2008). 

Säästev turism hõlmab endas jätkusuutlikkusele orienteeritud turismikorraldust, mistõttu on 

ökoturism säästva turismi allharu (Eesti ökoturismi... 2015). 

Ökoturismi seevastu võib pidada säästva turismi rangemalt reguleeritud alaliigiks. 

Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus (TIES) defineerib ökoturismi kui vastutustundlikku 

reisimist, mille eesmärk on loodus- ja kultuuripärandi säilitamine ning kohalike elanike 

heaolu (Eesti ökoturismi... 2015). Ardel (2015) ei pea ökoturismi eraldiseisvaks 

turismivormiks, vaid pigem mõttelaadiks, mille põhiküsimus on turismi keskkonnasõbralik 

korraldamine. Reimann ja Kuresoo (2010) on ökoturismi jaganud erinevate kriteeriumite järgi 

järgmiselt: 

● loodus- ja kultuurielamustel põhinemine; 

● piirkonna loodusliku ja kultuurilise koormustaluvusega arvestamine, 
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● kohaliku majanduse toetamine, 

● elamuslik haridus, 

● vastutustundlik turundus . 

Üks võimalus, kuidas eristada loodushoidlikku turismi ülejäänud loodusturismist, on 

ökomärgis. Ka Eestis on kasutusel erinevad ökomärgised (Ruukel 2009): 

● Roheline Võti – rahvusvaheline keskkonnamärgis, mis on mõeldud majutusettevõtetele; 

● EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) – loodus- ja kultuuriturismitoodetele mõeldud ökoturismi 

kvaliteedimärgis;  

● Pan Parks - keskkonnamärgis, mis on mõeldud Euroopa rahvusparkidele ning seal 

tegutsevatele turismiettevõtetele. 

 

1.2.2. Loodusturismi tegevusalad 

 

Loodusturism on oma olemuselt turismiliik, mille tegevused toimuvad looduskeskkonnas, 

pakkudes lõpptulemusena erinevaid ning meeldejäävaid looduselamusi. Järjest rohkem 

koguvad populaarsust giidiga loodus- ja linnuvaatlused, mille alla kuulub ka taimevaatlus, 

lisaks on  -Eesti oma eripalgelise ja puutumatu loodusega ka üheks fototurismi sihtkohaks. 

Populaarne on Eestis ka jahiturism, sest võimaldab jahimeestel küttida loomaliike, mis mujal 

Euroopa riikides on looduskaitse all, nagu näiteks: hunt, ilves ja karu (Ruukel 2008). Ka 

kalastusturism on hakanud Eestisse meelitama üha rohkem kalastushuvilisi ja seda just Eesti 

jõgedes leiduva  loodusliku forelli tõttu (Käärt 2011). Lisaks pakutakse spetsiaalseid retki 

looduskaunitesse paikadesse, matkates kas jalgsi, jalgrattaga, räätsadega. Veespordi huvilised 

saavad valida endale erinevaid tegevusi nii merel, jõgedel kui järvedel (Ruukel 2008). 
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2. LOODUSKAITSEALAD JA TURISMI KORRALDAMINE 

LOODUSKAITSEALADEL  
 

Keppart (2007) defineerib looduskaitsealasid kui haruldaste ja hävimisohus olevate liikide 

elupaikade, koosluste, ökosüsteemide ja maastike kaitseks määratud alasid. Need teenivad 

looduskaitse kõrval ka teaduse, loodusõppe ja puhkuse eesmärke. Looduskaitsealal saab 

kehtestada kõiki kolme kaitseala vööndit: loodusreservaat (keelatud igasugune inimtegevus 

ning looduskoosluste säilimine ja areng on tagatud üksnes looduslike protsesside toimel) (RT 

I 2004, 38, 258 § 29), sihtkaitsevöönd (lubatud on tegevus, mis toetab sihtkaitsevööndis 

väljakujunenud või kujundatavate looduslike ning poollooduslike koosluste säilimist) (RT I 

2004, 38, 258  § 30) ning piiranguvöönd, kus on kõik tegevused lubatud, mida pole seaduses 

või kaitse-eeskirjas keelatud (RT I 2004, 38, 258 § 31). Kuna looduskaitsealadest ei eristata 

liigikaitsealasid, siis on kaitsealade arv suur ja pidevalt muutuv (lisanduvad kaitse-eeskirja 

saanud kaitsealad). Osa kaitsealadest ei oma veel kaitse-eeskirja ja seetõttu pole mõne kohta 

selge, millisesse kaitsealatüüpi ta kuulub (Sepp 1996). 

2011. aasta seisuga oli Eestis 939 kaitseala, sealhulgas 5 rahvusparki (Looduskaitse- ja 

hoiualad 2015).  

Lockwood, Worboys ja Kothari (2006) toovad looduskaitsealade peamiste eesmärkidena välja 

bioloogilise ja geoloogilise mitmekesisuse ning kultuuripärandi säilitamise, mis tuleks 

saavutada aktiivse ja tõhusa juhtimise abil ning läbi püsiva kaitse tagamise looduskaitsealadel. 

Kuna looduskaitsealasid kimbutavad mitmed ohud, on alade väärtused kerged kaduma, 

seetõttu ei anna looduskaitsealade loomine ilma kaasneva juhtimiseta selliseid tulemusi, mis 

on vajalikud, et säilitada väärtusi, mille kaitseks ala loodi (Lockwood jt. 2006). 

Kaitsealadel toimuva turismi mõju võib olla sihtkohale nii positiivne kui negatiivne 

(Newsome jt. 2002).  

Bushell ja Eagels’i (2007) arvates peaks turism aitama kaasa looduse kaitsmisele 

looduskaitsealadel ja turismist saadava tuluga peaks teostama vajalikke tegevusi looduskaitse 

arendamiseks antud piirkonnas. Turismi korraldamisega looduskaitsealal peaks kaasnema 
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kohalike kogukondade elukvaliteedi tõus ning lugupidav suhtumine põlisrahvaste teadmiste ja 

traditsioonide vastu. Lisaks sellele peaks turism looma piirkonnas töökohti ja tõstma 

külastajate teadlikkust loodusest ja selle hoiust (Bushell ja Eagels 2007). 

Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 järgi asub suur osa Eesti loodusturismi taristust 

kaitstavatel aladel. Turism looduskaitsealadel on Eestis lubatud, kuid kuna tegemist on 

kaitsealadega, tuleb arvestada mõningate reeglite ja piirangutega.  

Alates aastast 2011 peavad kõik koostatavad kaitsekorralduskavad sisaldama peatükki 

väärtuste tutvustamisest ja külastuskorraldusest, mis on edaspidise looduskaitseala külastuse 

korraldamise ja planeerimise alus (Kukk 2012). 

Loodusturismi arendamisel looduskaitsealadele peaks Kuke (2012) järgi olema eelkõige hariv 

eesmärk, mitte rekreatsiooniline suund ja üheks võimaluseks negatiivse mõju vähendamiseks 

külastatavale looduskaitsealale oleks turistidele külastusinfo ja käitumisjuhendi kättesaadavus 

ja vajadusel ka tutvustamine enne looduskaitsealale minemist. Selle eesmärk on informeerida 

turiste ja tõsta nende teadlikkust külastatava looduskaitseala reeglitest ja piirangutest, et 

suurendada külastajate hoolivust ja tähelepanelikkust. Samuti on võimalik külastusobjektide, 

laudteede, loodusradade, infotahvlite jm rajamisega suurema taluvusega aladele turiste ümber 

suunata näiteks häirimist mitte taluvatest liikidest ning tallamisõrnadest kooslustest (Eesti 

looduskaitse... 2012). 

Turismi korraldamiseks ja reguleerimiseks looduskaitsealadel on Reimann ja Kuresoo (2010) 

välja pakkunud otsesed ja kaudsed meetodid, mille autor on kokkuvõtvalt välja toonud tabelis 

2. 

Tabel 2. Looduskaitsealadel turismi korraldamise ja reguleerimise meetodid (Reimann ja  

Kuresoo 2010) 

Otsesed külastuse korraldamise meetodid Kaudsed külastuse korraldamise meetodid 

Külastajate hulga reguleerimine Külastajate teavitamine ja harimine 

Külastuse hajutamine Teede kvaliteet 

Külastuse kontsentreerimine Puhkerajatiste hulk ja kvaliteet 

Sesoonne külastuse reguleerimine 
Analoogsete võimaluste loomine kaitseala 

läheduses 

Külastuse pikkuse piiramine Maksustamine 

Tegevuste keelustamine (lõke, kalapüük jne)   

Tsoneerimine   
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2.1. Taimeturism, sh orhideeturism 
 

Oja (2011) defineerib taimeturismi kui loodusturismi ühte alaliiki, mille eesmärk on taimede 

vaatlemine, kasvukohtade tutvustamine ja taimeharulduste otsimine. 

Taimeturismi potentsiaalsete huvigruppidena toob Oja (2011) oma bakalaureusetöös välja: 

taimehuvilised, kelle eesmärk on looduses vaadelda taimi ja otsida haruldasi taimeliike; 

loodusest üldiselt huvitatud inimesed, kes lähevad loodusesse puhkama ja nautima, ei otsi 

midagi konkreetset, nende huvi võib olla nii lindude, loomade kui taimede vaatlemine ja 

loodusest otsimine; lapsed käivad looduses õppimise eesmärgil ja enamasti koos õpetaja või 

giidiga. Tutvustamiseks valitakse neile kõige lihtsamini äratuntavad ja meeldejäävamad 

taimed, millel oleks ka looduse vastu huvi tekitamise eesmärk. Viimane huvigrupp on 

puudega loodushuvilised, nemad vajavad loodusesse minekuks toetavat ja vastavate 

kogemustega giidi ning hästi läbimõeldud ja planeeritud taimeradu (Oja 2011). 

Tänapäeval on taimed tähtsal kohal turismi arendamisel. Nagu eelnevalt kirjeldatud, on 

turismi hakatud suhtuma loodussäästlikult, mis tähendab, et üritatakse üha enam kaitsta elus- 

ja eluta loodust, et see säiliks ka tulevastele põlvedele (Pickering ja Hill 2007). 

Inimese ja turismi korraldamise mõju looduslikult kaunites ja taimestiku poolest 

mitmekesistes piirkondades on Ballantyne ja Pickering (2012) kokku võtnud joonisega (vt. 

joonis 2). 

 

Joonis 2. Inimese ja turismi mõju taimestikule (Ballantyne ja Pickering 2012)  
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Taimeturismi üks rohkem arenenud ja levinud alaliik on ravimtaimeturism. 

Ravimtaimeturismi on defineerinud Raudkivi (2009) oma bakalaureusetöös kui loodusturismi 

haru, mille peamiseks sissetulekuallikaks on ravimtaimede, nende kasvukohtade ja 

raviomaduste tutvustamine ning lisasissetuleku saamiseks ka ravimtaimede ja ravimtaimedel 

baseeruvate toodete müümine. 

Kuigi esialgu tundub, et Eestis on palju ettevõtteid, kes on spetsialiseerunud oma tegevuses 

ravimtaimede tutvustamisele, siis päris nii see kahjuks ei ole. Ravimtaimede tutvustamine on 

pigem kõrvaltegevus, kuna ei taga aastaringselt sissetulekut, vaid on tugevas sõltuvuses 

aastaaegadest ja ilmastiku tingimustest. Ka Euroopas on ravimtaimeturism tulu teenimiseks 

pigem vaid kõrvalharuks (Raudkivi 2009). 

Raudkivi (2009) korraldatud küsitluse tulemustest selgus, et Eestis on veel ruumi ettevõtetele, 

mis tegelevad ravimtaimeturismiga, kuna ravimtaimede kasutamine on muutunud järjest 

populaarsemaks. Eriti tähtis oleks just looduses kasvavate ravimtaimede tutvustamine, et 

inimesed näeksid ja tutvuksid nende looduslike kasvukohtadega ja vajadusel saaksid huvi 

korral ka ise loodusest ravimtaimi koguda. 

 

2.2. Orhideeturism 
 

Orhideesid peetakse köitvaks ja väga mitmekesiseks taimede grupiks kogu maailmas 

(Ballantyne ja Pickering 2012). Oma ilu ja liikide suhteliselt suure arvu poolest on orhideed 

köitvaks turismiobjektiks. Maailmas arvatakse olevat ligi 35 000 looduslikku orhidee liiki, 

nendest Eestis võib leida praegu vähemalt 36 (Pikner 2013). Ka kasvupaiku on meil enam 

võrreldes ülejäänud Euroopaga. Orhideeturismi edukas toimimine eeldab säästvale turismile 

omaseid põhimõtteid - loodusest hoolivat suhtumist ning kaitsemeetmeid (Kull ja Sarv 2012). 

Austraalia näitel toob autor välja otsesed ja kaudsed ohud orhideeliikidele. Otsesed ohud on  

õite ja taimede kogumine, mis on kõige suuremaks ohuks populatsioonide säilimisele. 

Kaheteistkümnest ohustatud maismaa orhideeliigist Lõuna-Austraalias on hävimisohus viis 

liiki ebaseadusliku kogumise tõttu, mis on tingitud hea juurdepääsu tõttu ohustatud 

orhideeliikidele (SAG 2006, Ballantyne ja Pickering 2012 kaudu). Veel on ära märgitud 

otseste ohtudena elupaikade hävimine metsaraie, kaevandamise, põllumajanduse ja 
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linnastumise tulemusena ning turismitegevuste tõttu, milleks on looduses matkamine, 

hobustega ratsutamine, mägijalgrattaga-, mootorratastega ja muude sõidukitega sõitmine. 

Turismi tõttu trambitakse, purustatakse ja juuritakse välja orhideesid. Eriti ohustatud on 

sellise tegevuse tõttu maapinnal kasvavad orhideed (Ballantyne ja Pickering 2012). 

Kaudseteks ohtudeks peavad Ballantyne ja Pickering (2012) Austraalias orhideedele 

kliimamuutusi ja patogeene. 

Orhideeturismiga seotud ohud Eestis võib Kulli ja Sarve (2012) sõnul jagada samuti otsesteks 

ja kaudseteks. Otsesed mõjud on pinnase muutmine kas tallates või liiklusvahenditega, ka 

ratsutades; prügistamine, elupaikade killustumine ja vähenemine turismitaristu rajamise tõttu 

ning taimede korjamine. Kaudselt võib turism kaasa tuua taimede invasiivsete liikide ja 

patogeenide leviku. 

Üks suurimaid otseseid mõjusid on tallamine. Tallamise mõju taimestikule on palju uuritud 

ning on selge, et mida suurem tallamiskoormus, seda enam väheneb taimestiku liigirikkus 

ning katvus ja viimasena jäävad püsima vaid ruderaalid (Kull ja Sarv 2012). 

Loodusturismi, sealhulgas orhideeturismi korralduse puhul on oluliseks järgida 

looduskaitseseaduses ja kaitsealade kaitse-eeskirjades kirja pandud liikide ja kasvukohtade 

kaitsest tulenevaid piiranguid. Kuigi turismi mõju ökosüsteemidele on viimastel aastatel üha 

rohkem uuritud, on teaduslik teave selle mõju kohta orhideepopulatsioonidele jätkuvalt 

võrdlemisi puudulik (Kull ja Sarv 2012). 

Eesti orhideekaitse klubi on sõnastanud loodus- ja orhideeturismi jätkusuutlikkuse tagamiseks 

reisikorraldajatele, matkajatele ja giididele orhideeturismi hea tava põhimõtted, millest 

lähtudes ei tohi viia turiste I kategooria kaitsealuste liikide kasvukohtadesse, taimedeni 

jõudmiseks tuleb kasutada avalikke sihiteid, teid või tähistatud matkaradu ning märgade 

koosluste korral laudteid. Omad piirangud on ka taimede jälgimisel ning fotografeerimisel, 

mis tähendab, et taimedele ei ole vajalik pääseda liiga lähedale (Kull ja Sarv 2012).  

Orhideeturismi korraldamisel tuleks Kulli ja Sarve (2012) järgselt vältida ka käimist 

kasvukohtades, kus esineb vaid üksikuid isendeid (puhmikuid) ning hooajal ei tohi ületada 

turistide hulk kõige tundlikuma kaitsealuse liigi populatsiooni ohtrust. Tallamise vältimiseks 

populaarsetes külastuspaikades tuleb ära märkida  vaatluskoha piirid ja hoiduda selliste 

kohtade ülereklaamimisest. Võimalusel tuleb kasutada populatsioonidele koormuse 
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hajutamiseks külastust väljaspool kaitsealasid, kohtadesse, kus teised matkakorraldajad ei 

liigu. 

Orhideeturismi korraldajatel peab olema ülevaade kaitsealuste liikide populatsioonide 

seisundist ning oskus jälgida ja hinnata korraldatud retkede mõju populatsioonidele. Samuti 

tuleb kaitsealuste liikide populatsioonide kohta käiv informatsioon kanda loodusvaatluste 

andmebaasi, selline pikaajaline tegevus huviväärse populatsiooni kohta äratab usaldust ja 

hoolivust ka külaliste seas (Kull ja Sarv 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

 

3. TAIMETURISMI VÕIMALUSED RAADI 

LOODUSKAITSEALAL  
 

3.1. Uurimistöö materjal ja metoodika valik 
 

Taimevaatlusvihiku koostamisel võttis autor eeskujuks varem samal eesmärgil koostatud 

taime- ja loodusvaatluse töövihikud nagu: The Isle of Gigha. Wild Flowers, Birds and 

Mammals (Tulloch 1998) ja Comcot projekti raames valminud viis taimevaatlusvihikut: 

Botanical biodiversity of the Aidu Oil Shale Quarry. Visitors workbook, Botanical 

biodiversity of the island Kaunissaari. Visitors workbook, Botanical biodiversity of Mustoja 

Landscape Conservation Area. Visitors workbook, Botanical biodiversity of Porla hatchery. 

Visitors workbook ja Botanical biodiversity of Valguta Mustjärv Special Conservation Area. 

Visitors workbook (Comcot 2007-2013).  

Liiginimekirja sai autor Pärandkoosluste Kaitse Ühingu rohumaade andmebaasist ja kasutades 

Raadi looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020. 

Autor kogus andmeid ka ringkäigul looduskaitsealale, mille abil sai ülevaate Raadi 

looduskaitseala hetkeolukorrast ja kitsaskohtadest, mis vajaksid lahendamist. Põhilisteks 

kriteeriumiteks taimevaatlus vihikusse taimeliikide valiku tegemisel olid: mitte kasutada I ja 

II kaitsekategooria taimeliike; taimeliikide valik sisaldaks endas liike, mis õitseksid alates 

varakevadest kuni hilissügiseni välja; mitmekülgsema teabe andmiseks ja suuremas hulgas 

inimestes huvi tekitamiseks, on taimevaatlusvihikus välja toodud silmapaistvate õitega 

õistaimed ja lisatud on nii neid taimeliike, mis on lihtsasti ära tuntavad kui ka neid liike, mida 

igapäevaselt ei kohta. 

Bakalaureusetöös kasutatud fotode omanikelt on küsitud eraldi kirjalik luba, mis anti kõigi 

vastanud fotograafide poolt. 

 

 

http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_the_Aidu_Oil_shale_Quarry_Visitors_workbook.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_the_island_Kaunissaari_Visitors_workbook.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_the_island_Kaunissaari_Visitors_workbook.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_Mustoja_Landscape_Conservation_area_Visitors_workbook.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_Mustoja_Landscape_Conservation_area_Visitors_workbook.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_Porla_hatchery_Visitors_workbook.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_Porla_hatchery_Visitors_workbook.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_Valguta_Mustj%C3%A4rv_Special_Conservation_Area.pdf
http://pk.emu.ee/userfiles/PKI/Botaanika/comcot/results/Botanical_biodiversity_of_Valguta_Mustj%C3%A4rv_Special_Conservation_Area.pdf
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3.2. Raadi looduskaitseala  
 

Raadi looduskaitseala (vt. lisa 1; 4) asub Tartu maakonnas, Tila külas Tartu vallas ja Rõõmu 

külas Luunja vallas ning Tartu linnas. Kaitseala pindala on ligikaudu 90 hektarit. Raadi 

looduskaitseala territoorium asub osaliselt endisel Raadi lennuväljal, mis kuulus ENSV 

perioodil Nõukogude armeele ning oli kasutuses Raadi lennuvälja teenindusalana. Kaitsealal 

on leida veel jääkreostust ning Nõukogude aegseid rajatisi: teenindustee, punkrid, 

okastraataiad jms. Ala pole pärast Vene sõjaväe lahkumist kasutatud (Raadi looduskaitseala 

kaitsekorralduskava 2011-2020). 

Raadi looduskaitseala on moodustatud kaitsealuste taimede ja väärtuslike elupaigatüüpide 

kaitseks ja säilitamiseks. Kogu kaitseala maa- ja veeala on loetud ühte sihtkaitsevööndisse, 

kuna vööndite eristamise vastu räägib kaitseala väike pindala. Kooslused on ühetaolised, 

tegemist on peamiselt majandamist vajavate poollooduslike kooslustega, kus kogu kaitseala 

ulatuses levivad kaitsealused taimeliigid, mille säilitamiseks kaitseala loodud ongi. 

Maastikulise rajoneeringu järgi asub Raadi kaitseala Ugandi ehk Kagu – Eesti lavamaal 

(Endise Raadi lennuvälja... 2008). Mullakatte moodustavad näivleetunud e. kahkjad mullad. 

Mullastiku ülemise kihi moodustab 30-80 cm paksune saviliiv, laiguti ka liiv ja alumise kihi 

moodustab liivsavi kiht (Arold 2005).  

 

3.2.1. Kaitse-eesmärk 

 

Raadi looduskaitseala kaitse-eesmärk on vastavalt Raadi looduskaitseala kaitse-eeskirjale 

kaitsta haruldasi ja ohustatud taimeliike ja kooslusi ning väljakujunenud või kujundatavaid 

looduslikke ja poollooduslikke kooslusi. Elupaigatüüpidest on kaitse all fennoskandia 

madalike liigirikkad arurohumaad (6270*) (Raadi looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-

2020), kus taimkate on kujunenud pikaajalise karjatamise tulemusena või niitmise mõjul. 

Tunnustaimedeks on soontaimed, nagu näiteks: maarjahein (Anthoxanthum odoratum L.), 

harilik kastehein (Agrostis capillaris L.), aas- ja valge ristik (Trifolium pratense L., Trifolium 

repens L.), harilik raudrohi (Achillea millefolium L.) jt. Samblaliikidest esineb niidukährik 

(Rhytidiadelphus squarrosus Hedw.), harilik lühikupar (Brachythecium rutabulum (Hedw.) 

B., S. G.), harilik juuslehik (Cirriphyllum piliferum Hedw.) ja lehiksamblad (Plagiomnium 

Spp.) Tunnusloomad on haudelindudest põldlõoke (Alauda arvensis L.) ning kadakatäks 
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(Saxicola rubetra Linnaeus.) ja liblikalistest niidu-sinitiib (Cianyris semiargus Rottemburg), 

kesaöölane (Euclidia glyphica Linnaeus), nõgivaksik (Odezia atrata Linnaeus), mustvalge 

kirivaksik (Epirrhoe tristata Linnaeus) ja võrkvaksik (Semiothisa clathrata Linnaeus) (Paal 

2004). Veel esinevad elupaigatüüpidest aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad madalsood 

(7230) (Raadi looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020). Peetakse soode esimeseks 

arenguastmeks, kus turbakihist hoolimata saavad taimed suurema osa toitainetest põhjaveest. 

Valitsevateks liikideks on madalakasvulised tarnad pruunsamblad, leidub ka käpalisi (Paal 

2004). Lääne-mõõkrohu ja raudtarnakoosluste liikidega lubjarikkad madalsood (7210*) 

(Raadi looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020), mida esineb suhteliselt väikesel 

pindalal ja koosneb vaid raudtarnakooslustest (Paal 2004). 

 

3.2.2. Raadi looduskaitseala hetkeolukord 

 

Raadi looduskaitseala hetkeolukord on kehv. Kuna ala ei ole kasutatud ega seetõttu ka 

hooldatud Vene sõjaväe lahkumisest saadik aastast 1992, mil lennuväli suleti, on isegi 

looduskaitsealale pääsemine keeruline. Puuduvad hooldatud ja heas korras sõiduteed, et alale 

pääseda (vt. lisa 2). Looduskaitseala keskele viiv ainus tee on lõhutud ATVdega sõites (vt. 

lisa 3), mis on suureks ohuks ka kaitsealustele taimeliikidele, elupaigatüüpide säilimisele ja 

kogu looduskaitseala elustikule. Raadi kaitsekorralduskavas on soovitatud tee sulgeda avatava 

tõkkepuuga, kuna teed on siiski tarvis hooldus- ja vajadusel kulupõlengu kustutamistöödeks 

(Raadi kaitsekorralduskava 2011-2020). 

Looduskaitseala idapiirile on tekkinud prügimägi, kuhu viiakse olmeprügi ja muid jäätmeid 

ning looduskaitseala vajab ka kaitsealuste niidutaimede säilimiseks iga- aastast niitmist ja 

vajadusel võsa raiumist, kuna kohati esineb ala tugevat võsastumist. Peamised 

võsamoodustajad on kase- ja pajuliigid, kuna kevadeti esineb alal liigniiskust, mis on pajude 

levikut soodustav. Kunagi alale rajatud kraavid on kinni kasvamas ja ei täida enam oma 

eesmärki. Niitude äärealadel või sees olevaid metsatukki, kus puud on jõudnud sirguda, tuleks 

harvendada, puhastada võsast ja kujundada neid puisniiduilmelisteks aladeks. Looduskaitseala 

suur probleem on ka võõrliikide agressiivne pealetung, mis nõuab kiiret tegutsemist. 

Võõrliikidest on levimas hulgalehine lupiin (Lupinus polyphyllus Lindl.) ja kanada kuldvits 

(Solidago canadensis L.), mõlemad taimeliigid on kõrgekasvulised ja vähenõudlikud ning 
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seetõttu võimelised kiiresti hõivama suuri maa-alasid.  Kolmanda võõrliigina esineb alal  

pappel (Populus Sp.) (Raadi kaitsekorralduskava 2011-2020). 

Raadi looduskaitsealast teatakse vähe, seda kasutatakse  koordineerimatult ja praegu ei ole ala 

mõeldud turistidele näitamiseks. Alal puuduvad kõnnitavad teed ja rajad ning samuti ei ole 

alal ka infoviitasid ega –tahvleid. Kuid kui ala oleks korrastatud, koos läbitavate radadega 

ning infoviitadega, pakuks see oma asukoha ja taimestiku mitmekesisusega paljudele taime- 

ja loodushuvilistele linnakeskkonnas häid vaba aja veetmise võimalusi. 

 

3.2.3. Raadi looduskaitseala potentsiaal turismisihtkohana 

 

Eeldades, et ala korrastamise ja taastamisega suureneb ka ala atraktiivsus ning huvi selle kui 

turismisihtkoha vastu, siis pakuks korrastatud ja hästi planeeritud looduskaitseala Tartu 

linnale võimalust turundada linna kui loodusturismi sihtkohta. 

Raadi looduskaitseala võimalused areneda turistide üheks lemmikpaigaks on head just 

asukoha tõttu Tartu linnas ja selle äärealal. Samuti toimub kiire piirkonna areng uute 

elamurajoonide ja peatselt valmiva Eesti Rahva Muuseumi näol, mis äratab huvi kogu 

muuseumi ümbruse ja ümbruses pakutavate turismiteenuste vastu.  

Raadi looduskaitseala pakub oma väikese pindala kohta vaatlemiseks palju erinevaid 

taimeliike (sh kaitstavaid taimeliike on 13) (Raadi looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-

2020), mida on võimalik kasutada taimehariduslikel eesmärkidel kooliõpilaste ja 

taimehuviliste seas. Loodusmaja loomisega oleks võimalik seal tutvustada külastajatele 

looduskaitseala ajalugu, eripära, loodust ja edastada teavet piirkonna matkaradade kohta. 

Samuti saaks seal korraldada keskkonnateemalisi loenguid ja seminare nii täiskasvanutele kui 

ka õpilastele. Lisaks saaks pakkuda koos giidiga ekskursioone looduskaitsealal olevate 

taimede, lindude ja muu looduse vaatlemiseks.  

Järgnevalt on autori poolt välja toodud Raadi looduskaitsealal leiduvate tuntud ja           

vähemtuntud taime-, puu- ja  põõsaliikide kirjeldused, juurde on lisatud ka foto liigist.  

Teise kaitsekategooria kaitstav taimeliik on niidu- kuremõõk (Gladiolus imbricatus L.) 

(vt.joonis 3), mis kuulub võhumõõgaliste sugukonda ja perekonda kuremõõk. Mugulsibula 

läbimõõt on 1-1,5 (2) cm ning on peenelt kiuliste välissoomustega. Üsna sale taim, püstise 
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suhteliselt peenikese varrega 40-60 cm kõrge. Juurmisi lehti on üks või kaks, vahest harva 

võib olla ka kolm, lehed on soomusjad ning lühikesed, 2-6 cm pikkused. Varrelehti kaks või 

kolm, laiusega 1,5-2 cm ning õisikust lühemad. Alumine varreleht on mõõkjas, peaaegu 

tömbitipuline ning teistest laiem. Ülemised varrelehed on lineaalsüstjad ja pikalt teritunud, 

kõige ülemine varreleht on lühikene. Õied on ühekülgses 5-8 cm pikkuses 3-7, vahel ka 10 

õiega õisikus. Õiekatte värvus on punane, vahest ka sinaka varjundiga. Seemned on 

roostepruuni värvusega, lamedad, kitsa äärisega, ovaalsed ning umbes 4-5 mm pikad 

(Eichwald jt. 1984). 

Esineb Eestis peamiselt niitudel ja uhtlamminiitudel, harvemini põõsastikes, rannaniitudel 

ning harva ka umbrohuna põldudel. Esineb ainult Eesti mandriosas, peamiselt Tartu ja Pärnu 

ümbruses, mujal on haruldane või puudub üldse. Levikul moodustab kogumikke ning võib 

esineda väheste või üksikute eksemplaridena (Eichwald jt. 1984). Õitsemisaeg on juuli-august 

(Kukk 2005) Raadi looduskaitsealal on nähtud korraga õitsemas ligi tuhat taime, seega on 

liigi säilimise seisukohalt Raadi looduskaitseala ülimalt oluline (Endise Raadi 

lennuvälja...2008). 

 

Joonis 3. Niidu kuremõõk (Gladiolus imbricatus L.) Foto: Arne Ader 
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Kolmanda kaitsekategooria taimed: Soo- neiuvaip (Epipactis palustris L.) (vt. joonis 4), mis 

kuulub käpaliste sugukonda ja perekonda neiuvaip. Taime kõrgus on 15-50 cm, vars on 

püstine ja sirge, ülaosas lühikarvane ning alumises osas on enamasti kolm tihti violetjat 

lehetuppe. Varrelehti on enamasti 4-6, harva ka 7, värvuselt tumerohelised ning paljad, ainult 

ülemistel lehtedel on servas väga väikesed näsakesed. Alumised varrelehed 4,5-9 (12) cm 

pikad ja keskmiselt 2,5-3 cm laiad, umbes 2 cm pikkuse tupega. Keskmised lehed on süstjad, 

tipul enamasti pikalt teravnevad, lühikese tupega alusel. Ülemised lehed on väiksemad 

püstised, neist ülemine tipp ei ulatu tavaliselt õisiku aluseni. Õisik on neil hõre (2-) 6-15 (22-) 

õieline, mitte rangelt ühekülgne ning on enne õite puhkemist longus. Kandelehed on süstjad 

ning õitest lühemad, keskmiselt 1,5-2 cm pikkused, kõige alumine sageli õitest pikem 

(Eichwald jt. 1984). Õied on kirjud ning kuni 15 mm läbimõõduga, huul on valge, külgmised 

hõlmad on pruunika värvusega (Kukk 2005). Õied on lõhnatud, hoiduvad alaspidi või 

horisontaalselt. Paljuneb vegetatiivselt risoomivõsundite abil, mille tõttu kasvavad taimed 

enamasti rühmiti (Eichwald jt. 1984).  

Kasvamiseks eelistab niiskeid ja soiseid niite ja puisniite, ranna- ja lamminiite, soid, 

rabastuvaid metsi ja ka mereäärseid kadastikke. Õitsemisaeg on juulist augusti keskpaigani 

(Eichwald jt. 1984). 

 

Joonis 4. Soo neiuvaip (Epipactis palustris L.) Foto: Timo Maran  
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Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine L.) (vt. joonis 5), kuulub käpaliste sugukonda ja 

perekonda neiuvaip. Taime risoom on lühike ja jäme, valkjate nöörjate juurte kimbuga. 20-60 

cm kõrgune. Valkjasrohelise sirge varrega, mille alumises osas on kaks või kolm pruunikat 

labata lehetuppe, vars on ülaosas lühikarvane. Arenenud varrelehti on 5-8, värvuselt 

puhasrohelised, näsajad karvad servadel ja roodudel (Eichwald jt. 1984). Lehed on ümarad 

ning lühidalt teritunud tipuga (Kukk 2005). Alumised lehed on 8-13 cm pikkused ja 4,5-6 cm 

laiused, keskmised lehed 9-14 cm pikkused ja 4-6,5 cm laiused. Kõige ülemised lehed on 

süstja kujuga ja väiksemad. Õisik on taimel pikk ja enamasti paljuõieline (kuni 42), noorelt 

longus ja ühekülgne. Kandelehed süstjad ning umbes õite pikkused, alumised võivad olla 

pikemad ja alaspidi kaldu. Õied on 4-5 mm pikkustel lühikarvalistel raagudel enam- vähem 

horisontaalselt või pisut longus. Algul on õied kellukjad, hiljem laialt avatud. Välimised 

õiekatte lehed on 9-12 mm pikkused, rohekad ja terava tagasikäändunud tipuga. Sisemised 

külgmised õiekatte lehed on veidi väiksemad, värvuselt on õied kahvaturohelised ning alusel 

roosakad. Huul on teistest õiekatte lehtedest lühem ja punakas. Taime vili on 1-1,3 cm pikk, 

hõredalt karvane, piklik ja rippuv (Eichwald jt. 1984). 

Kasvab sega- ja lehtmetsades, sagedamini kuuse-segametsades ning nende lagendikel. 

Laialehist neiuvaipa esineb ka puisniitudel, võsastikes, harvemini ka soodes, lodudes ja 

luidetel (Eichwald jt. 1984). Sobivatel kasvukohtadel kasvab hajusalt (Kukk 2005). 

Õitsemisaeg on juulist septembri alguseni. Viljade valmimisaeg on augustis ja septembris 

(Eichwald jt. 1984). 
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Joonis 5. Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine L.) Foto: Marika Lillepuu 

 

Balti sõrmkäpp (Dactylorhinza baltica Klinge) (vt. joonis 6), kuulub käpaliste sugukonda ja 

perekonda sõrmkäpp. Taim kasvab tavaliselt kuni 50 cm kõrguseks, kuid on leitud ka kuni 70 

cm pikkuseid taimi (Kull ja Tuulik 2002). Vars on sirgelt püsti, lehistunud ja ülaosa on sageli 

pisut violetjas. Lehed on teineteisest enam- vähem võrdsel kaugusel, lamedad ja enam-vähem 

ristkülikukujuliste tugevate laikudega, mis võivad lehe tipu poole olla ka seest rohelise 

värvusega. Alumised 2-4 lehte on kõige suuremad, ulatudes pikkuselt 7-15 cm ja laiuselt 1,5- 

2,5 cm. Keskkohas ja alusel on lehed ühelaiused, 3-5 cm pikkuse vart ümbritseva tupega. 

Kõige alumised lehed on ümarterava tipuga ja paar järgmist on pikkamööda teravneva tipuga. 

Ülemised 2-4 lehte on palju väiksemad ja püstised, teravatipulised ning kõige ülemised 

kandelehtede taolised (Eichwald jt. 1984). 

Õisik on balti sõrmkäpal harilikult väga tihe, kuni 40 õiega õiekatteleht on kolmehõlmaline, 

keskmine hõlm kitsas ja ümara tipuga, külgmised ümarad ja kahele poole laiali (Kukk 2005). 

Õied on roosakasvioletsed, selge purpurvioletse joonisega ning lõhnata. Kandelehed on 

alumistel õitel õitest pikemad, kitsassüstjad ning teravatipulised. Keskmistel ja ülemistel õitel 

on kuni õite pikkused (Eichwald jt. 1984) 
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Kasvad soistel või niisketel niitudel, eriti ojade, jõgede ning järvede kaldaäärsetel aladel, ka 

rannaniitudel (Eichwald jt. 1984). Enamasti kasvavad rühmadena või üksiktaimedena (Kull ja 

Tuulik 2002). Õitsemisaeg juunis ja juulis (Eichwald jt. 1984). 

 

Joonis 6. Balti sõrmkäpp (Dactylorhinza baltica Klinge) Foto: Tiina Topoleva 

 

Kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata L.) (vt. joonis 7), kuulub käpaliste 

sugukonda ja perekonda neiuvaip (Eichwald jt. 1984). Eestis kasvavatest orhideedest on 

kahkjaspunane sõrmkäpp kõige varieeruvama välimusega. Leida võib nii 10 cm, kui ka 60-80 

cm kõrgusi õitsvaid taimi (Kull ja Tuulik 2002). Vars on taimel jäme, seest õõnes, pisut 

kandiline, helerohelist värvi ning tihedalt lehistunud, kõige laiem lehtede koht asub keskosast 

allpool. Lehti on 3-6, hoiduvad püstiselt või ka püstiselt kaldu ning on värvuselt 

kollakasrohelised, ilma laikudeta, vart ümbritseva tupega, mis ahenevad sujuvalt tipuks 

(Eichwald jt. 1984). 

Õisik on kahkjaspunasel sõrmkäpal väga tihe ning selge mustriga (Eichwald jt. 1984). Õied 

ise on väiksemad kui teistel Eestis kasvavatel sõrmkäppadel (Kull ja Tuulik 2002). Õite 

värvus varieerub kahvaturoosast kuni tume- violetjaspunaseni ning on tumeda purpurvioletse 

joonisega. Värvuselt võib veel esineda ka valgeid või kollakasvalgeid taimi. Õie huul on 

keskelt tahapoole murtud ning ebaselgelt hõlmadeks jaotunud. Vili on kitsas-ovaalne ja 1,2-

1,4 cm pikkune ning umbes 6 mm laiune, peaaegu püstine (Eichwald jt. 1984). 
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Võib esineda niisketel või soistel niitudel ja rannaniitudel, puisniitudel, soodes ja soistel 

kallastel. Õitsemisaeg on juunis ja juulis (Eichwald jt. 1984). 

 

Joonis 7. Kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata L.) Foto: Tiina Topoleva 

 

Suur käopõll (Listera ovata (L.) R. Br.) (vt. joonis 8) kuulub käpaliste sugukonda ja 

perekonda käopõll (Eichwald jt. 1984). On Eestis üks tavalisemaid käpalisi (Kull ja Tuulik 

2002). Taime risoom on jämedavõitu, lühike, horisontaalne, kaetud tihedalt pikkade nöörjate 

juurtega ning asetseb sügaval mullas, risoomi harunemise tõttu on tavaliselt mitu käopõlle 

võsu ligistikku. Taime kõrgus on 30-60 cm. Vars on tugev ja tikjalt püsti, lehtedest allpool on 

vars paljas ja neljakandiline, ülalpool lehti tihedalt näärmekarvane ja ümar. Normaalselt 

arenenud lehti on kaks, mis asetsevad 1/5- 1/3 kõrgusel varre alusest, peaaegu vastakuti ja 

vart enam-vähem ümbritsevalt. Kujult on lehed munajas – elliptilised kuni peaaegu ümarad, 

6-10 cm pikkused ja 3-7 cm laiused. Lehed on paljad ja paksuvõitu, tipul lühikese teravikuga 

(Eichwald jt. 1984). 

Õisik on suurel käopõllul 10-25 cm pikkune ja rohkeõieline, 20-54 õiega, kuid õied asetsevad 

hõredalt ja on väikesed ning roheka värvusega. Kandelehed on väikesed ja õieraagudest 

enamasti lühemad. Õied asetsevad õieraagudel püstiselt kaldu. Perigoonilehed on peale huule 



 

 

31 

 

roheka värvusega, 3-4,8 mm pikad ja välimised munajad, seesmised kitsamad ning mõõdukalt 

laiuvad (Eichwald jt. 1984). 

Suur käopõll levib hajusalt niitudel, metsaservadel ja hõredates metsades (Kukk 2005).  

Õitsemisaeg juunist augusti alguseni ning viljad valmivad juulis ja augustis (Eichwald jt. 

1984). 

 

Joonis 8. Suur käopõll (Listera ovata (L.) R. Br.) Foto: Marika Lillepuu 

 

Siberi võhumõõk (Iris sibirica L.) (vt. joonis 9) kuulub võhumõõgaliste sugukonda ja 

perekonda võhumõõk. Taime vars on püstine, ümardunud ja seest õõnes, 50-100 cm kõrgune, 

mis on õisikuosas harunenud. Juurmised lehed on varrest lühemad, kuni 1 cm laiused. 

Varrelehed palju lühemad ning vart ümbritseva alusega. Kõik lehed kasvavad püstiselt. Õied 

on tipmised ning kasvavad õisikus, millel on kaks või kolm õit, nõrgalt lõhnavad. Õied on 

suured lillakassinised või sinised (Eichwald jt. 1984). 

Kasvab Eestis niisketel niitudel, jõeluhtadel ja puisniitudel (Kask jt. 1978). Esineb üksikult 

kuni hõredate kogumikkudena. Õitsemisaeg on juunis ja juulis (Eichwald jt. 1984). 
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Joonis 9. Siberi võhumõõk (Iris sibirica L.) Foto: Remo Savisaar 

 

Raadi looduskaitsealal mitte kaitstavad taimeliigid: Aasristik (Trifolium pratense L.) (vt. 

joonis 10) kuulub sugukonda liblikõielised ja perekonda ristikulised. Taime kõrgus on 20-40 

(70) cm. Aasristiku vars on enam-vähem paljas, varred on tal mitmekaupa ja tõusvad ning 

noores eas sõlmede alt karvased, hiljem on hõredalt karvased kuni peaaegu paljad. Taime 

lehed on kolmetised, mille alumised lehed on pikarootsulised ja ülemised lehed 

lühirootsulised. Lehekesed on äraspidimunajad kuni elliptilised ning 2- 2,5 cm pikkused, 

tihtipeale heleroheliste või pruunikate laikudega. Õied on aasristikul tipmistes nuttides, nutid 

on üksikult või kahekaupa, alusel, mis on kõrglehtedest ümbritsetud. Õite värvus on roosakas 

või punakas, karvase õietupega (Kask jt. 1978). 

Eestis kasvab aasristik puisniitudel ja niitudel, kultuurtaimena põldudel ja teede ääres. 

Õitsemisaeg maist kuni septembrini (Kask jt. 1978). 
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Joonis 10. Aasristik (Trifolium pratense L.) Foto: Arne Ader 

 

Harilik kullerkupp (Trollius europaeus L.) (vt. joonis 11) kuulub tulikaliste sugukonda ja 

kullerkupu perekonda ning on mitmeaastane rohttaim. Risoom on harilikul kullerkupul lühike, 

vars on lihtne, umbes 20-50 cm kõrge, harvem harunenud ning alusel kuivanud lehtede 

kiududega. Taime juurmised lehed on pikarootsulised, lehelaba sõrmjalt 3-5 –jaugune, 

suurehambaliste ja rombiliste segmentidega. Lehe pealmine külg on tumeroheline, alumine 

külg heledam. Varrelehti on nii lühirootsulisi kui ka rootsutuid ning vähem jagunenud kui 

juurmised lehed. Õied on üksikult ja kerajad, 3-5 cm läbimõõduga. Tupplehed nõgusad, neid 

on 10-15, värvuselt hele- kuni kuldkollased. Kroonlehed (nektaariumid) on 5-7 mm pikad, 

lineaarsed, kitsad, tipul laienenud, oranzid ja meemahutiga. Hariliku kullerkupu kukkurvili on 

7-12 mm pikk, kerajaks nutiks koondunud viljadega (Eichwald jt. 1962). 

Eestis kasvab mandriosas puisniitudel, metsaservadel, põõsastikes ja niisketel niitudel. Saartel 

on haruldasem. Õitsemisaeg on mai- juuni (Kask jt. 1978). 
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Joonis 11. Harilik kullerkupp (Trollius europaeus L.) Foto: Arne Ader 

 

Ussitatar (Polygonum bistorta L. Samp.) (vt. joonis 12) kuulub tatraliste sugukonda ja 

perekonda kirburohi. Risoom on taimel S-kujuline, mustja värvusega, mille ülaosa on kaetud 

vanade lehtede jäänustega. Risoomi läbimõõduks on 1-1,5 cm ning ristlõikes on punakas. 

Varsi on ussitatral tavaliselt 2 või 3 ning on 26-80 cm kõrged, harunemata ja paljad, 4-6 

lehega (Eichwald jt. 1971). Ussitatra alumised lehed on süstja või kitsasmunaja labaga, ning 

aheneb järsku tiivuliseks rootsuks. Ülemised lehed on rootsutud ning vart ümbritseva alusega. 

Lehed on pealt tumerohelised, sinakasrohelised alt ja lühikarvased. Ussitatra õisik on väga 

tihe, 6 cm pikkune ja ruljas. Õied on väikesed ja roosad ning väga lühiroalised (Kask jt. 

1978). 

Ussitatar kasvab soistel ja niisketel niitudel ning puisniitudel. Õitsemisaeg on juunist- 

augustini, üksikud ka oktoobrini (Eichwald jt. 1971). 
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Joonis 12. Ussitatar (Polygonum bistorta L. Samp.) Foto: Thomas Schoepke 

 

Kerakellukas (Campanula glomerata L.) (vt. joonis 13) kuulub sugukonda kellukalised ja 

perekonda kellukad. Taime kõrgus on 20-60 (70) cm. Püstise varrega, mis on hõredalt 

karvane ja sageli punakas. Lehed on enamasti hõredalt ja lühikarvalised, servad 

peenehambalised. Alumised lehed on piklikmunajad või süstjad, pikarootsulised. Ülemised 

lehed on munajad või munajassüstjad. Kerakelluka õied on raotud, 1,5-3 cm pikkused. Õied 

on koondunud varre tipul, ülemiste lehtede kaenlas. Õie tupp on karvane ning teravate 

tipmetega (Kask jt. 1978) 

 

Kerakellukas kasvab enamasti hõredais lehtmetsades, kuivadel niitudel, puisniitudel, 

kraavikallastel, teede ääres, põllupeenardel ning põõsastikes. Õitsemisaeg on juunist kuni 

augustini (Kask jt. 1978). 
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Joonis 13. Kerakellukas (Campanula glomerata L.) Foto: Arne Ader 

 

Koerakannike (Viola canina L.) (vt. joonis 14) kuulub sugukonda kannikeselised ja 

perekonda kannikesed. Kõrgus on taimel 10-30 cm. Varred on püstised või tõusvad, 

harunenud ning hõredalt karvased või paljad. Lehed on munajad, täkilise servaga ja 

rootsulised. Keskmistel varrelehtedel on abilehed narmastunud või hambulised ning 

leherootsu poolest pikkusest lühemad. Koerakannikese õied on sinakad või lillad, harva ka 

valkjad ning 1-2 (2,5) cm pikkused, millel on valkjas või kollane tömbitipuline kannus. 

Varrelehtede kaenlasse kinnituvad õieroad. (Kask jt. 1978). 

Koerakannike kasvab enamasti leht- ja segametsades või nende servadel ning raiesmikel, 

niitudel, põõsastikes ja puisniitudel, liivastel nõlvadel ja luidetel. Õitsemisaeg mai-juuni 

(Kask jt. 1978) 
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Joonis 14. Koerakannike (Viola canina L.) Foto: Liivia Anion  

 

Mitmeõieline tulikas (Ranunculus polyanthemos L.) (vt. joonis 15) kuulub tulikaliste 

sugukonda ja perekonda tulikad. Mürgine. Kõrgus on taimel 25-60 cm.Vars on püstine, 

paljude õitega ning kaetud karvadega (Eichwald jt. 1962). Alumised ja juurmised varrelehed 

on pikarootsulised ning kolmeti- sõrmjagused. Leheosad on omakorda lõhestunud, tänu 

millele näib leht olevat 5-7 hõlmaline. Ülemised varrelehed on rootsutud ja 2-4 jagused (Kask 

jt. 1978) Õied on läikivkollase värvusega ja 1-2 cm läbimõõduga. Kuivvili, mis on puitunud 

või nahkja viljaseinaga on lühikese konksjalt kõverdunud nokaga (Eichwald jt. 1962). 

Mitmeõieline tulikas kasvab hõredates ja kuivades segametsades, kuivadel puisniitudel, 

teeäärtel, nõlvadel ja raudteetammidel. Õitsemisaeg on maist augustini (Eichwald jt. 1962). 
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Joonis 15. Mitmeõieline tulikas (Ranunculus polyanthemos L.) Foto: Olev Mihkelmaa 

 

Paiseleht (Tussilago farfara L.) (vt. joonis 16) on korvõieliste sugukonnast ning paiselehe 

perekonnast. Õitsemise ajal on taime kõrguseks 10-15 cm, kuid peale õitsemist isegi kuni 40 

cm. Haruneva ja roomava risoomiga. Jämedavõitu püstise varrega, mis on võrkvillane 

soomusjate lehtedega. Paiselehe pärislehed ilmuvad alles peale õitsemist, lehed on suured, 

nurgeliselt hambulised, ümarsüdaja kujuga, pikarootsulised. Noored lehed on üleni 

valgeviltjad ning vanemaks saades on ainult lehe alumine pool valgeviltjas. Korvõisikud 

asetsevad üksikult ja on 1-2,5 cm läbimõõduga. Värvuselt kuldkollased ja lõhnavad, enne 

ning pärast õitsemist longus (Kask jt. 1978). 

Paiseleht kasvab kraavikallastel, savikatel nõlvadel, mererannal, jäätmaadel, teeäärtel, 

niiskematel põldudel. Õitsemisaeg on aprill- mai (Kask jt. 1978). 
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Joonis 16. Paiseleht (Tussilago farfara L.) Foto: Val Rajasaar 

 

Puuliikidest on Raadi looduskaitsealal: Arukask (Betula pendula Roth.), mis kuulub 

sugukonda kaselised ja perekonda kask, on väga sarnane sookasega. Tüve pikkus on arukasel 

20 (30) meetrit, tüvi on püstine ja valge, millel on õhukeselt kestendav koor (toht), vanemalt 

on tüvi eriti alumises osas lõhestuva ja musta korbaga. Oksad on enamasti rippuvad. 

Harvemini võib kasvada ka põõsana. Arukasel on aastavõrsed paljad ning kaetud tihedalt 

vahatäpikeste e näsadega, punakaspruunid, peened ja esimesel eluaastal vahel ka karvased. 

Pungad on tömbid, piklikud ja mittekleepuvad. Lehed on 4-7 cm pikad ja 3-4 cm laiad, 

helerohelise värvusega, alumisel pinnal paljad ja pisut heledamad, pealmine pind on väga 

väikeste vahatäpikestega. Kujult on kolmnurkjalt munajad või rombjad, pikalt teritunud 

tipuga, alusel kiiljad või kuni peaaegu tömbid ja terveservalised ning tipu pool siledad ning 

kahelisaagjad, roodusid on 6 või 7 paari. Leherootsud on paljad ja 2-3 cm pikkused. Isas- ja 

emasõied on koondunud silinderjateks urbadeks. Isasurvad on tipmised, esinevad 2 või 3 

kaupa, on 5-6 cm pikad ning rippuvad. Emasurvad on raolised, esinevad üksikult 

lühivõrsetena ning enne õitsemist on emasurvad püstised, hiljem rippuvad, ning 2,5-4 cm 

pikkused. Arukase viljasoomused on 3-5 (6) mm laiused, rohekaspruuni värvusega, ripsmelise 

servaga ning lühikese kiilja alusega. Kesmine hõlm on keeljas kuni kolmnurkjas ning tömp, 

külgmised hõlmad tömbid, laiad ja allapoole suunatud. Tiivad on viljal pähklikesest 2-3 korda 



 

 

40 

 

laiemad ning ulatuvad emakasuudmete tipuni. Seemned valmivad juuli lõpus või augustis 

(Eichwald jt. 1969). 

Esineb Eestis koostisliigina sega- ja laialehistes metsades ning kuivematel liigirikastel 

puisniitudel rühmiti või üksikult. Arukask moodustab ka puhaskooslusi. Kasvab nii 

toitainerikastel kui ka –vaestel kasvukohtadel, eelistades siiski kuivemat ja hästi dreenitud 

pinnast ja mitte väga vähese toitainete sisaldusega. Üldiselt vähenõudlik liik, on võimeline 

kasvama ka kuival ja liivasel pinnasel. Õitsemisaeg on aprillis ja mais, üheaegselt lehtede 

ilmumisega. Viljade valmimine juuli lõpul või augustist septembrini (Eichwald jt. 1969). 

Hall lepp (Alnus incana (L.) Moench) tuntud ka kui valge e harilik lepp. Kuulub sugukonda 

kaselised ja perekonda lepp. Kasvab kuni 15 (20) m kõrguseks puuks või põõsaks. Tüvi on 

sileda halli koorega. Noored võrsed on mittekleepuvad ja tihedalt pehmekarvased. Pungad 

mittekleepuvad, tömbid ja peente karvadega. Lehed laielliptilised või piklikmunajad 

pikkusega 5-10 cm ja laius 3-6 cm, lühidalt teritunud tipuga, enamasti ümardunud alusega 

ning kahelisaagja servaga, külgroodusid on 8-10 paari. Lehed on pealt läiketa, 

hallikasrohelised või rohelised, noorena on mõlemalt pinnalt kaetud tihedalt karvadega, 

hiljem pealt hõredalt karvased või peaaegu paljad, alt hallid ja tihedalt karvased, väga harva 

paljad. Leherootsud on hallil lepal 1-2 cm pikkused ja pehmekarvased. Karvaste abilehtedega. 

Isasurvad on tipmised, 3-5 kaupa koos rippuvad ning 5-6 cm pikkused, karvastel raagudel. 

Tolmukapead on kollase värvusega. Emasõisikud käbikujulised ja 3-8 kaupa külgmistel 

lühivõrsetel. Pähklikesed kitsaste tiibadega ja kuni 5mm pikad (Eichwald jt. 1969). 

Esineb Eestis kuuse- segametsades enamasti põõsarindes  ja lehtmetsades ning veekogude 

kaldavõsastikes. Puhaskogumikena toitaineterikkamal pinnasel. Sage kogu mandriosas. 

Õitsemisaeg on aprillis, mais. Viljad valmivad alates oktoobrist ning varisevad järgmisel 

aastal, veebruarist alates (Eichwald jt. 1969). 

Harilik haab (Populus tremula L.) kuulub sugukonda pajulised ja perekonda pappel. On kuni 

30 m kõrge ja jämedate okstega puu, läbimõõt võib tüvel olla 60-80 cm. Võra võib olla 

laisilinderjas või munajas, ülalt ümardunud. Koor on tüvel hele ja sile, hallikasroheline või 

rohekashall, vanematel puudel on allosas hallikasmust või tumehall vaoline korp. Noored 

oksad on ümmargused, pruunikad ja paljad, koorel on ümmargused lõved. Hariliku haava 

pungad on piklikmunajad, hele- kuni tume- punakaspruunid, mis algul on veidi karvased kuid 
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hiljem paljad. Lehelabad on 3-10 cm pikad ja niisama laiad, leheroots on lapik, paljas ning 

pikkus on 3-5 cm. Isasurvad on 7-12 cm pikad ja läbimõõduga 1-2 cm. Tolmukaid on isasõies 

tavaliselt 8. Õit katab tumehall kattesoomus, mille serval on helehallid karvakesed ning mis 

on sõrmjalt lõhestunud. Emasurvad on 5-6 cm pikkused, mis viljumisajal on kuni kaks korda 

pikemad. Emas- ja isasõied värvuselt raskesti eristatavad, kuna mõlemate kattesoomused on 

kaetud hallide karvadega, kuid emasurvad on kompaktsemad (Eichwald jt. 1971). 

Harilik haab eelistab kasvamiseks värskeid ja niiskeid nõrgalt leetunud või –karbonaatseid 

viljakaid liivsavi- või saviliivmuldasid. Kõrvalpuuliigina kasvab kõige enam kuusepuistutes, 

viljakatel muldadel ning üksikpuudena heinamaadel, mõnedes parkides. Õitsemisaeg enne 

lehtimist aprillis või mai alguses (Eichwald jt. 1971). 

Hundipaju (Salix rosmarinifolia L.) kuulub sugukonda pajulised ja perekonda paju. Kasvab 

kuni 1,5 m kõrguseks põõsaks. Võrsed on tal peened, pruunid kuni kollased, läiketud, noorelt 

on karvased hiljem paljad ning südamiku kude on valge. Pungad on noorelt väikesed, 

karvased ja ovaalsed. Lehed on piklikud kuni lineaalpiklikud, külgroodusid on 8-12 paari. 

Lehe pikkus on 1-3 (5) cm ja laius 0,2-1 cm. Värvuselt on lehe pealmine osa tumeroheline ja 

alumine osa sinakasroheline, värv kuivamisel tumeneb. Lehetipp on teritunud. Leheserv on 

terve, üksikute näärmetega, keskrood on lehe alumisel pinnal selgelt eenduv. Leheroots on 

0,1-0,5 cm pikkune ja hõredalt karvane. Abilehed varisevad varakult ja on piklikud ja 

väikesed. Urvad keraja kujuga, 0,5-1 cm läbimõõduga. Alusel 2-4 kandelehekesega ning 

peaaegu raotud, arenevad enne lehti või lehtedega samaaegselt. Õie kattesoomused alusel on 

heledad, mõnikord ka kollakad ning tipus tumepruunikad kuni mustad, peaaegu sigimiku 

jalakese pikkused ja hõredalt karvased mõlemal pinnal (Eichwald jt.1971). 

Hundipaju võib leida kogu Eestist, kuid peamiselt madal- ja siirdesoodes, jõgede kallastel, 

soistel kraavikallastel ja niiskel liival, moodustades koos madala kasega soostunud aladel ja 

soodes tihedamaid kogumikke (Eichwald jt. 1971). 
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TULEMUSED 
 

Pärandkoosluste Kaitse Ühingu rohumaade andmebaasi ning Raadi looduskaitseala 

kaitsekorralduskava kasutades koostas autor Raadi looduskaitseala botaanilist mitmekesisust 

tutvustava külastaja töövihiku. Töövihik annab ülevaate Raadi looduskaitseala asukohast, 

pindalast ja kaitse-eesmärkidest ning puu-, põõsa- ja taimeliikidest, mida võib alalt leida ligi 

130 erinevat liiki. Samuti annab töövihik ülevaate ka looduskaitseala maastikulisest 

rajoneeringust ning mullakattest. Välja on toodud ka kolmanda kaitsekategooria taimeliigid, 

milleks on: emaputk, siberi võhumõõk, ahtalehine ängelhein ning värvi paskhein. Käpaliste 

sugukonnast võib Raadi looduskaitsealalt leida kuus liiki: Balti sõrmkäpp, kahkjaspunane 

sõrmkäpp, laialehine neiuvaip, rohekas käokeel, soo neiuvaip ja suur käopõll. 

Töövihiku liiginimekirjas on kuus puu- ja põõsaliiki ning 50 erinevat rohttaime liiki. 

Töövihikus on välja toodud ka valik erinevatest taimemäärajatest, mida on võimalik kasutada 

taimevaatluse juures abistava materjalina, valikus on nii kirjalikke- kui ka nutiseadmetes 

kasutatavaid taimemäärajaid. Töövihiku lõppu on lisatud ka taimevaatleja meelespea, kust 

saab kasulikke juhiseid taimevaatluse  õigeks ja vaadeldavatele taimedele ohutuks 

läbiviimiseks. 
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Botaaniline mitmekesisus Raadi        

looduskaitsealal 

 

 

 

Külastaja töövihik 

Katri-Liis Ojamets 

 

 
Soo-neiuvaip (Epipactis palustris L.) Foto: Aiki Tibar 
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Raadi looduskaitseala asub Tartu maakonnas, Tila külas Tartu vallas ja Rõõmu külas Luunja 

vallas ning Tartu linnas. Kaitseala pindala on ligikaudu 90 hektarit. Raadi looduskaitseala 

territoorium asub osaliselt endisel Raadi lennuväljal, mis kuulus ENSV perioodil Nõukogude 

armeele ning oli kasutuses Raadi lennuvälja teenindusalana. Kaitsealal võib näha Nõukogude-

aegseid rajatisi, nagu näiteks punkrid, teenindustee, okastraataiad jms. Ala pole kasutatud 

Vene sõjaväe lahkumisest saadik. 

Raadi looduskaitseala on moodustatud kaitsealuste taimede ja väärtuslike elupaigatüüpide 

kaitseks. Huvitavaid ja avastamist väärivaid liike võib leida kogu Raadi loodukaitseala 

ulatuses. Raadi looduskaitsealal kasvab ligi 130 erinevat liiki puid, põõsaid ja taimi. 

Kaitsealuseid taimeliike on leitud mitmeid ja paljud on esindatud elujõuliste ning suurte 

populatsioonidega. Kolmandast kaitsekategooriast võib Raadi looduskaitsealalt leida: 

emaputk (Angelica palustris Hoffm.), siberi võhumõõk (Iris sibirica L.), ahtalehine ängelhein  

(Thalictrum lucidum L.) ning värvi paskhein (Serratula tinctoria L.), mis on niidukooslustes 

dominantne suurtel aladel. Märkimisväärne on ka käpaliste sugukonda kuuluvate kolmanda 

kaitsekategooria taimeliikide hulk. Käpalistest võib Raadi looduskaitsealalt leida: Balti 

sõrmkäpp (Dactylorhinza baltica Klinge), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnate 

L.), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine L. Crantz), rohekas käokeel (Platanthera 

chlorantha (Custer) Rchb.), soo neiuvaip (Epipactis helleborine L.) ja suur käopõll (Listera 

ovata (L.) R.Br.), mis on üks enam levinud käpalisi Eestis.  
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          Foto: Toomas Hirse                                 Foto: Jüri Kõiv 

Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine (L.) Crantz) ja Balti sõrmkäpp (Dactylorhinza 

baltica Klinge)  

 

                Foto: Lauri Klein                                                   Foto: Tarmo Niitla 

Kahkjaspunase sõrmkäpa valge vorm (Dactylorhinsa incarnata L.) ja Rohekas käokeel 

(Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.)  

 



 

 

46 

 

Kogu Raadi looduskaitseala maa- ja veeala on loetud ühte sihtkaitsevööndisse. Kooslused on 

ühetaolised ning tegemist on peamiselt majandamist vajavate poollooduslike kooslustega, kus 

kogu kaitseala ulatuses levivad kaitsealused taimeliigid.  

Maastikulise rajoneeringu järgi on Raadi kaitseala Ugandi ehk Kagu – Eesti lavamaal, mille 

maastikuline eripära tuleneb eeskätt peaaegu rõhtpindsest liivakivisest ning aleuroliitsest 

aluspõhjalisest platoost, mida läbivad omakorda tektoonilised lõhed.  Viimase jäätumise lõpul 

liustikust väljasulanud ja sulamisvee poolt ümbersetitatud moreenist pärineb peamiselt 

pinnakate. Nüüdismaastikus on vahelduvad kuivemad ning madalamad ja niiskemad vööndid 

neile iseloomulike muldade ja taimekooslustega.  

Mullakatte moodustavad näivleetunud e kahkjad mullad. Mullastiku ülemise kihi moodustab 

30-80 cm paksune saviliiv, laiguti ka liiv ja alumise hoopis tihedam liivsavi kiht. 

 

  Foto: Arne Ader                                              Foto: Urmas Ojango 

Harilik kullerkupp (Trollius europaeus L.) ja Turvaskannike (Viola epipsila Ledeb.) 

 

Raadi looduskaitsealal jalutades võib leida taimi, mis on välja toodud allolevas tabelis. 

Tabelisse on märgitud ka taime-, puu- või põõsaliigi õitsemisaeg, mis lihtsustab taime 

leidmist tema looduslikus keskkonnas. Taimede kergemaks leidmiseks ja liigi määramiseks 

on soovitatav kasutada ühte alljärgnevatest taimemäärajatest:  Eesti taimede kukeaabits, 

algajale taimevaatlejale ning Eesti taimede määraja, kogenenud taimevaatlejale. Nutitelefoni 

ja internetiühenduse korral on taimede määramiseks võimalik kasutada Key To Nature ja 

Eesti e-floora internetipõhiseid programme.  
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Taimeliik Õitsemisaeg Vaatlemise aeg 

Puud ja põõsad     

Alnus incana (L.) Moench (hall lepp) aprill-mai   

Betula pendula Roth (arukask) aprill-mai   

Populus tremula L. (harilik haab) aprill-mai   

Salix myrsinifolia Salisb. (mustjas paju) aprill-mai   

Salix phylicifolia L. (kahevärviline paju) aprill-mai   

Salix rosmarinifolia L. (hundipaju) mai   

Rohttaimed    

Achillea millefolium L. (harilik raudrohi) juuli-oktoober   

Aegopodium podagraria L. (harilik naat) juuni-juuli   

Alchemilla L. (kortsleht) juuni-juuli   

Angelica palustris (Besser) Hoffm. (emaputk) juuli-august   

Betonica officinalis L. (harilik tõnnike) juuni-august   

Briza media L. (keskmine värihein) juuni-juuli   

Campanula glomerata L. (kerakellukas) juuni-august   

Campanula patula L. (harilik kellukas) juuni-august   

Centaures jacea L. (arujumikas) juuli-

september 

  

Cirsium arvense (L.) Scop. (põldohakas) juuli-

september 

  

Dactylorhinza baltica Klinge (balti sõrmkäpp) juuni-juuli   

Dactylorhinza incarnata L. (kahkjaspunane 

sõrmkäpp) 

juuni-juuli   

Epipactis helleborine (L.) Crantz (laialehine 

neiuvaip) 

juuli-august   

Epipactis palustris (L.) Crantz (soo-neiuvaip) juuli-juuli   

Equisetum fluviatile L. (konnaosi) juuni-juuli   

Geranium palustre L. (soo-kurereha) juuni-

september 

  

Hypericum maculatum Crantz (kandiline naistepuna) juuli-august   

Iris sibirica L. (siberi võhumõõk) juuni-juuli   

Lathyrus pratensis L. (aas-seahernes) mai-september   

Listera ovata (L.) R. Br. (suur käopõll) juuni-august   

Lotus corniculatus L. (harilik nõiahammas) mai-oktoober   

Lupinus polyphyllus Lindl. (hulgalehine lupiin) juuni-juuli   
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Lychnis flos-cuculi L.(harilik käokann) mai-juuli   

Lysimachia vulgaris L. (harilik metsvits) juuni-august   

Melampyrum nemorosum L. (harilik härghein) juuni-august   

Phleum pratense L. (põldtimut) juuni-

september 

  

Pimpinella major (L.) Huds. (suur näär) juuni-

september 

  

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (rohekas 

käokeel) 

juuni-juuli   

Polygonum bistorta (L.) Samp. (ussitatar) juuni-august   

Polygonum viviparum L. (pung-kirburohi) juuni-juuli   

Potentilla palustris (L.) Scop. (harilik soopihl) mai-august   

Primula farinosa L. (pääsusilm) mai-juuni   

Ranunculus acris L. (kibe tulikas) mai-august   

Ranunculus polyanthemos L. (mitmeõieline tulikas) mai-august   

Rumex acetosa L. (hapu oblikas) mai-juuli   

Scorzonera humilis L. (madal mustjuur) juuni-juuli   

Serratula tinctoria L. (värvi-paskhein) juuli-

september 

  

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (valge pusurohi) juuni-

september 

  

Solidago virgaurea L. (harilik kuldvits) juuli-

september 

  

Succisa pratensis Moench. (harilik peetrileht) juuli-

september 

  

Tanacetum vulgare L. (harilik soolikarohi) juuli-

september 

  

Thalictrum lucidum L. (ahtalehine ängelhein) juuni-august   

Trifolium montanum L. (mägiristik) juuni-august   

Trifolium pratense L. (aasristik) mai-september   

Trollius europaeus L. (harilik kullerkupp) mai-juuni   

Tussilago farfara L. (paiseleht) aprill-mai   

Urtica dioica L. (kõrvenõges) juuni-

september 

  

Valeriana officinalis L. (harilik palderjan) juuli-

september 

  

Vicia cracca L. (harilik hiirehernes) juuni-juuli   

Viola canina L. (koerakannike) mai-juuni   

Viola epipsila Ledeb. (turvaskannike) mai-juuni   
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Taimevaatleja meelespea! 

Taimed on mõeldud eelkõige vaatlemiseks, mitte korjamiseks! 

Võimalusel palume kasutada taimedeni jõudmiseks tähistatud matkaradu, avalikke teid või 

märgade koosluste puhul laudteid. 

Taimede vaatlemiseks kasutada binokleid ja pildistamiseks kohast objektiivi ja statiivi. 

Taimede kasvukohas ei ole sobilik lesida ega tallata. 

Kui tallamise vähendamiseks on märgitud ära vaatluskoha piirid, siis palume sellega 

arvestada ja piire mitte ületada. 

Kasutatud kirjandus: 

Raadi looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020. 

Kull T., Sarv A. 2012/6-7, Orhideeturismi hea tava. Eesti Loodus. 

Arold I. 2005. Eesti maastikud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.  
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JÄRELDUSED 
 

Töö autor toob selles peatükis välja Raadi looduskaitseala positiivsed ja negatiivsed küljed. 

Looduskaitseala tugevateks külgedeks on: 

● asukoht Tartu linna piiril; 

● peagi valmiva Eesti Rahva Muuseumi asukoha lähedus, mis tõstab piirkonna 

külastatavust ja sellega ka huvi Raadi looduskaitseala vastu; 

● looduskaitsealalt võib leida ligi 130 erinevat puu-, põõsa- ja taimeliiki; 

● kaitstavaid taimeliike on looduskaitsealal 13. 

 

Raadi looduskaitseala nõrgad küljed: 

● puudub heas korras tee, mis viiks looduskaitsealale; 

● looduskaitseala on raske leida, kuna kaitseala piirid on märgistamata; 

● ümbrus on täis prügi ja ehitusjäätmeid; 

● ala üldine seisukord ei võimalda praegu turismi korraldamist. 
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KOKKUVÕTE 
 

Raadi looduskaitseala on Tartu linna piiril asuv kaitseala, mis pakub oma asukoha ja 

botaanilise mitmekesisusega suurepärast võimalust taimeturismi arendamiseks. Eeldused 

selleks aitab luua looduskaitseala vahetus läheduses peagi valmiv Eesti Rahva Muuseum ning 

piirkonna kiire areng uuselamurajoonide näol, mis loob nõudluse ka erinevatele vaba-aja 

veetmise võimalustele piirkonnas.  

Ala muutmiseks inimeste jaoks meeldivaks ajaveetmise- ning puhkuse sihtkohaks, on tarvis 

ala tähistada kaitseala siltidega ja paigutada alale ka teabetahvel Raadi looduskaitseala kohta. 

Alale pääsemiseks tuleb tagada läbitav sõidutee. Ala tuleks korrastada ja teha rajad 

külastajatele mugavaks liikumiseks terve looduskaitseala ulatuses. 

Käesoleva lõputöö eesmärk oli tutvustada turismi olemust, selle liike ja korraldamist 

looduskaitsealadel, tutvuda Raadi looduskaitseala botaanilise mitmekesisusega ning koostada 

selle põhjal Raadi looduskaitseala külastajale taimevaatluse töövihik, mida oleks võimalik 

kasutada taimeturismi arendamisel antud alal. Eesmärgi saavutamiseks käsitleti kõigepealt 

turismi olemust ja selle liike. Selgus, et turism on üks suurem ja kõige kiiremini kasvav 

majandusharu maailmas. Turismil on ka oluline roll majandusregulaatorina ning 

regionaalarengu olulise tööriistana, kuna toob kasu nii piirkonnale, kus turism toimub, 

kohalikele elanikele ning külastajatele. 

Järgmisena anti ülevaade loodusturismist ja loodusturismiga seonduvatest alaliikidest ning 

tegevusaladest. Selgus, et loodusturism on üheks osaks maaturismist, mis baseerub 

looduslikel ressurssidel ja nende taluvuse baasil, samuti nagu ka loodusturismi alaliigid. 

Loodusturismi arendamisel on tähtis roll loodushariduse pakkumisel ja arvestada tuleb ka 

loodus- ja kultuuripärandi säilitamisega. Loodusturismi tegevusalasid on erinevaid: loodus- ja 

linnuvaatlused, sh ka taimeturism, fototurism, jahiturism, retked looduskaunitesse paikadesse 

ning erinevad veespordiga seotud tegevused.  

Viimases sisupeatükis saab ülevaate looduskaitseala mõistest, turismi korraldamisest 

looduskaitsealadel ning taimeturismist, sh ka orhideeturismist. Selgus et, looduskaitseala on 
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loodud hävimisohus ning haruldaste liikide, koosluste, elupaikade ja maastike kaitseks ning 

looduskaitse kõrval teenib veel ka loodusõppe, teaduse ja puhkuse eesmärke. 

Looduskaitsealal turismikorraldamisel peaks olema eelkõige hariv eesmärk ja negatiivsete 

mõjude vähendamiseks looduskaitsealale tuleks suurt tähelepanu pöörata sellele, et 

külastusinfo ja käitumisjuhendis olev informatsioon jõuaks külastajani juba enne alale 

minekut. Taime- ja orhideeturismi puhul toodi välja turismi mõju taimedele, milleks on 

taimede tallamine, korjamine, füüsiline kahjustamine, mis on kõige suuremateks ohtudeks 

taimepopulatsioonide säilimisele. Turismi korraldamisel taimede vaatlemiseks tuleb kindlasti 

arvestada kasvukohtade ja liikide kaitsest tulenevaid piiranguid.  

Tööst saab ülevaate ka Raadi looduskaitseala asukoha-, kaitse-eesmärkide-, hetkeolukorra- ja 

potentsiaali kohta turismisihtkohana, välja on toodud ka valik Raadi looduskaitsealal 

leiduvate puu-, põõsa- ja taimeliikide kirjeldusi, mis suuremalt jaolt olid silmapaistvate õitega 

õistaimed. Selgus, et Raadi looduskaitseala on Tartu linna piiril asuv looduskaitseala, mis on 

moodustatud kaitsealuste taimede ja väärtuslike elupaigatüüpide kaitseks. Kaitse-eesmärgiks 

on kaitsta I, II ja III kaitsekategooria taimeliike, elupaigatüüpidest on kaitse all fennoskandia 

madalike liigirikkad arurohumaad (6270*), aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad 

madalsood (7230) ning lääne-mõõkrohu ja raudtarnakoosluste liikidega lubjarikkad 

madalsood (7210*). Looduskaitseala hetkeolukord ei ole kiita, ala on hooldamata, puudub 

läbitav sõidutee, mis viiks alale ning märgistamata on ka kaitseala piirid. Areneda turistide 

üheks lemmikpaigaks on head oma asukoha tõttu linna ääres, ning peatselt valmiva Eesti 

Rahva Muuseumi näol, mis loob huvi kogu piirkonna turismiteenuste vastu. 

Taimevaatlus töövihiku koostamiseks tutvus autor eelnevalt tehtud taimevaatluse 

töövihikutega, Raadi looduskaitseala kaitsekorralduskavaga ja Raadi looduskaitseala 

liiginimekirjaga, mille põhjal tehti ala tutvustav ülevaade ning valik, milliseid puu-, põõsa- ja 

taimeliike töövihikusse lisada.  

Antud lõputöö tulemusi saab tulevikus kasutada Raadi looduskaitsealal taimeturismi 

arendamiseks ja läbiviimiseks ning läbilõputöö tulemusel valminud taimevaatlus töövihikut 

saaksid eeskujuks võtta ka teised looduskaitsealal taimeturismiga tegelejad, et teha sarnane 

töövihik alale iseloomulike taime-, puu- ja põõsaliikidega. 
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SUMMARY 

 

OPPORTUNITIES OF PLANT-BASED TOURISM IN RAADI PRESERVE 

      

Katri-Liis Ojamets 

 

The aim of this thesis is to present the essence of tourism, introduce botanical diversity in 

Tartu Raadi preserve and on these bases compose plant observation workbook, which could 

be used to develop plant-based tourism in this area. To achieve this goal, author gave an 

overview of the nature of tourism and of the species habitat in Raadi preserve. The thesis 

identifies that tourism is one of the largest and fastest growing industries in the world, so it 

has an important role in regional development as it is an important tool to regulate economy 

with the benefits to its local residents and visitors of the region where tourism takes place. 

This bachelor’s thesis is written in the Estonian language, and consists of 41 pages, 6 

drawings and 1 table. The study uses 52 sources. 

The thesis examine shows Raadi nature preserve as a protected area which is located on the 

border of Tartu. With its botanical diversity and good location, which the preserve has, makes 

a great opportunity for the development of tourism in this region. Prerequisites for this will 

give new Estonian National Museum which will be completed soon near to the preserve. Also 

the rapid development of the preserve helps to develop new residential districts, which creates 

a demand for the various possibilities of leisure activities in the region. To make preserve area 

pleasant for people and make it to a better travel destination, it is necessary to designate the 

area with labels and place information on the blackboards. Also it is very important to fix the 

access roads and to clean the whole area. 

Using local and national data, this study made an overview of the nature of tourism and 

nature-based tourism activities and the related subcategories. Thesis shows that nature tourism 

is one of the natural parts of rural tourism which is based on natural resources and on the basis 

of their tolerance, as well as the nature based tourism subcategories. Nature based tourism has 

an important role in the development of nature and education to take into account the natural 

and cultural heritage. Nature based tourism has variety of the activities: nature and bird 
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observation, plant tourism, photo tourism, hunting tourism, trips to places of scenic nature, 

various water sports and activities. 

The last chapter will give an overview of the concept of a nature preserve, organizing tourism 

in the preserve and also give an overview of the plant-based tourism, e.g. orchid tourism. The 

nature preserve has been established to protect endangered species, communities, habitats, 

landscapes, and nature conservation side also serves to further environmental education, 

scientific and recreational purposes. Nature based tourism organization should have a 

particular educational purpose, and to reduce the negative effects of the nature preserve, it is 

important to attract visitors attention with the signs before they reach the area. In plant based 

and orchid tourism, author explains which affect makes tourism for the plants, like trampling, 

picking, physical damage. These are the main threats for the preservation of the plant 

population.  

On composing of plant observation workbook author introduced other similar kind of 

workbooks which were made for other preserves, also researched Raadi management plan and 

species list which are made for this region. 

The results of this thesis can be used in the future for development of the Raadi preserve and 

completed workbook is useful for the plant observers and also for others who can take it as an 

example to make similar workbooks for other preserves. 
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