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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Uurimustöö eesmärkideks on koondada informatsiooni murudes laialt levinud hariliku 

kirikakra (Bellis perennis L.) leviku ja tõrjevõimaluste kohta ning hinnata hariliku kirikakra 

leviku invasiivsust ja vajadust liigi lisamiseks probleemsete liikide nimekirja. Lisaks 

uuritakse kuidas on inimtegevus seotud liigi levikuga ning millised vahendid on kõige 

efektiivsemad kirikakra leviku piiramisel nii koduaias kui ka spordimurudes. Erinevate 

eesti- ja inglisekeelsete kirjandusallikate põhjal koostati põhjalik ülevaade hariliku kirikakra 

morfoloogiast, levikuiseärasustest ning tõrjevõimalustest, invasiivsusriski hinnati Kesk-

Euroopa taimede jaoks välja töötatud riskihindamise metoodika abil (Weber & Gut 2004). 

Liigi leviku iseloomustamiseks kaardistati liigi levik Hulja alevikus Lääne-Virumaal ning 

küsitleti elanikke, et teada saada, kas ja kuidas on nad kirikakra levikut piiranud.  

 

Hariliku kirikakra riskihindamise ankeedi punktisummaks saadi 27, see skoor liigitab ta 

keskmise riskiga liikide hulka ning kirikakart ei ole vaja lisada invasiivsete taimede 

nimekirja, kuid ta vajab edasist jälgimist. Liigi leviku kaardistamise tulemusel võib väita, et 

kirikakar levib peamiselt inimese kaasabil – tahtmatult niidukiga või tahtlikult inimeste 

poolt külvates ning istutades. Kõige efektiivsemaks tõrjevahendiks kirikakra puhul on taime 

leviku õigeaegne piiramine ning ebasobivate kasvutingimuste tekitamine mulda õhutades ja 

liivatades. Uurimustöö võib olla aluseks ohjamiskava koostamisel ning spordiväljakute 

majandamisplaanide koostamisel. 
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ABSTRACT 

 

The aim of that research is to gather information about English daisy’s (Bellis perennis L.) 

distribution and control options, to evaluate invasiveness and the need to add lawn daisy to 

the list of invasive species. The second aim is to find out how human activities are related 

with the spreading of English daisy and which control methods are the most effective to use 

for lawns and sport fields. The theoretical overview about morphology, distribution and 

control options was made using different Estonian and scientific sources. Invasiveness was 

assessed by using a risk assessment system for potentially invasive plant species in central 

Europe (Weber & Gut 2004). To characterize the distribution of English daisy, the data 

about spreading was collected in Hulja borough (Lääne-Virumaa county). The map, which 

describes the locations of all the places where English daisy grows in Hulja, was created. 

The residents were interviewed to find out if and how they had tried to limit the spreading 

of English daisy.  

 

The score of risk assessment system for English daisy was 27, this score classifies the 

species to the intermediate risk class. This result means that there is no need to add English 

daisy to the list of invasive plants, but it needs further observation. As a result of mapping 

the spread of English daisy, it can be concluded that it is spreading mostly due to human 

activities. The most effective tool to control the spread of the plant is to limit its distribution 

if it is not yet widely spread. If it is already widely spread then it is necessary to create 

unfavourable growing conditions by aerating and adding sand to the soil. The research can 

be used to develop the management plan for limiting the spread of English daisy and it 

helps to create management plans for sport fields.  
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SISSEJUHATUS 
 

Palju liike on viimase aastasaja vältel sisse tunginud uutele aladele ning inimese kaasabil 

leidnud endale sobivaid elupaikasid isegi teistel kontinentidel. Mõned neist on toodud 

teadlikult ilu- või söögitaimeks, teised liigid on sattunud kogemata rändama umbrohuna 

või on seeme sattunud kohta, kus see reisi üle elab ning uuel maal idaneda saab.  

 

Suurem osa sisse toodud liikidest ei jää ilma inimese abita ellu, kuna looduslikud 

ökosüsteemid on tasakaalus ja uuel liigil on seal raske püsima jääda, kuid umbes 10% 

introdutseeritud liikidest jääb lühiajaliselt ellu ja võib ka paljuneda, nendest omakorda 10% 

naturaliseerub ning 10% võib muutuda invasiivseks (Williamson 1996). 

Naturaliseerunuteks nimetatakse neid liike, mis suudavad end järjekindlalt taastoota mitme 

elutsüki jooksul ning ei vaja selleks inimese sekkumist (Richardson et al. 2000). Mõned 

sellised liigid on muutunud invasiivseteks hõivates looduslike liikide elupaikasid. Neid 

püütakse ohjata ning paljud liigid on kantud erinevatesse invasiivsete liikide 

nimekirjadesse (EPPO 2015; DAISIE 2015).   

 

Antud töös kirjeldatakse Euroopas ja Ameerikas laialtlevinud harilikku kirikakart. Taim ei 

kuulu Eestis invasiivsete liikide nimekirja (Ööpik et al. 2008), kuid on siin 

naturaliseerunud võõrliik, mis vajab jälgimist. Hariliku kirikakra laialdase leviku probleem 

on päevakajalisena tõstatatud ka uue Eesti taimede levikuatlase koostamise tööd 

koordineerivas meililistis (Raivo Kalle kiri 20.04.2015).  

 

Töös antakse ülevaade kirikakra perekonnast, hariliku kirikakra morfoloogiast, levikust ja 

kasvunõudlustest. Rohkem keskendutakse hariliku kirikakra levikule murus ning 

tõrjevõimalustele, mis oleksid sobilikud koduaeda või spordiväljakutele. Kirikakar on 

probleemiks eelkõige golfiväljakutel ja jalgpallistaadionitel, kus muru tihedus ja liigiline 

koosseis on väga olulised. Kirikakar hõivab kõrreliste kasvukohad ning muru sisse tekivad 

kirikakarde laigud, mis spordiväljakul võib takistada palli veeremist ning annavad 

võimaluse umbrohtude levikule, kuna muru tihedus ei ole enam piisavalt suur, et takistada 

umbrohuseemne idanemist.  
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Töö eesmärgid: 

 Koondada informatsioon hariliku kirikakra leviku ja tõrjevõimaluste kohta. 

 Hinnata hariliku kirikakra leviku invasiivsust ja vajadust liigi lisamiseks 

probleemsete liikide nimekirja.  

 Teada saada, kuidas on inimtegevus seotud liigi levikuga ning millised vahendid on 

kõige efektiivsemad kirikakra leviku piiramisel nii koduaias kui ka spordimurudes. 

 

Töö ülesanded: 

 Hinnata kirikakra invasiivsusriski riskihindamise metoodika abil (Weber & Gut 

2004).  

 Kaardistada liigi täpsem lokaalne levik ja analüüsida ohtrust ühe asula näitel, mis 

iseloomustaks kirikakra levikut. 

 Viia asula elanikkonna hulgas läbi küsitlus, et selgitada välja inimeste suhtumine 

ning teada saada, kuidas ja kas nad on kirikakra vastu võidelnud. 

 

Soovin tänada oma juhendajat Merle Ööpikut, kes oli alati väga abivalmis ja andis head 

nõu ja Anne Kulli tänu kellele valmis levikukaart. Veel soovin tänada Marianna-Heleene 

Saart, kellelt sain palju tööks vajaminevaid materjale ning häid soovitusi ning Miluše 

Svobodová’t, kes äratas minus huvi muruhoolduse vastu ning kes lahkelt lubas 

bakalaureuse töö tarbeks oma isiklikku raamatukogu kasutada.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Perekond kirikakar (Bellis L.) 

 

Kirikakarde perekond ei ole väga suur – sinna kuulub ligikaudu 15 liiki, mis kasvavad 

Euroopas, Vahemere piirkonnas (Everard & Morley 1983), Põhja-Aafrikas ja Türgis 

(Burnie et al. 2004). Perekonda kuuluvad mitme- või üheaastased juurmise lehekodarikuga 

taimed. Korvõieliste sugukonnas on üheaastased taimed enamasti levinud kuivemates 

piirkondades (Fiz et al. 2002). Korvõisikus on putk- ja keelõied, putkõied võivad olla 

valged, roosad, punased või sinakad. Kirkakra perekonna liikidest on vaid üks– Bellis 

perennis L. – levinud peaaegu kogu Euroopas (Eichwald et al. 1978). Eestikeelsete 

taimenimede andmebaasist (2015) leiab peale harliliku kirkakra ka ümaralehelise kirikakra 

Bellis rotundifolia, kuid rohkem perekond Bellis liike ei ole eesti keelde tõlgitud. Kirikakra 

perekonda kuuluvad veel näiteks üheaastastest taimedest B. annua, B. microcephala, 

mitmeaastastest B. sylvestris ja B. bellididoides. Viimane on pärit Vahemeremaadest ning 

tal on erinevalt harilikust kirikakrast roomavad varred (Bodkin 1992). 

 

1.2 Liigikirjeldus 

 

Harilik kirikakar (Bellis perennis) (joonis 1) on kirikakarde perekonda ning korvõieliste 

sugukonda kuuluv mitmeaastane rohttaim (WSU Hortense 2013). Bellis on tuletatud 

ladinakeelsest sõnast bellus, mis tähendab ilus, kena ning perennis on ladina keeles 

mitmeaastane (Eichwald et al. 1978). Taimel on palju rahvapäraseid nimetusi, tuntumad 

neist on maarjalill, margareeta ja marienbluum. Margareeta on eesti keelde tulnud 

tõenäoliselt vene keelest, kus kirikakart kutsutakse nimega маргаритка ning marienbluum 

saksa keelest (marienblümchen- saksa k.) (Vilbase 1993). Nimi margareeta on tegelikult 

pärit ladinakeelsest sõnast margarita, mis tähendab pärlitera (Roost, 2001). Kirikakrale on 

omistatud ka inetumaid nimesid, mis viitavad pigem umbrohule nagu anne-perssed, 

hanepersed ja kanapasalilled (Vilbaste 1993).   
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Joonis 1. Harilik kirikakar murus õitsemas (Erakogu 2014) 

 

Nimetatud liik kasvab tavaliselt 10-15 cm kõrguseks (Rice 2006), lehe servad on 

ripsmelised, mõlaja või äraspidimunaja kujuga (Raudsepp 1981; Leht 2013) ning 3-6 cm 

pikad (Rice 2006). Leherosett on tumerohelist värvi (Rice 2006), hõredalt karvane, pehme 

(Kukk 2013) ning jääb ka talvel roheliseks (Saar 2012a).  Korvõisikus (joonis 2) olevad 

kollaseid putkõisi ümbritsevad kitsad valged, altpoolt veidi roosakad keelõied. Õied 

asetsevad üksikult (Raudsepp 1981) lehitul karvasel varrel (Rice 2006; Turgeon 1994), 

õisikute läbimõõt on 1,5-2,5 cm (Saar 1995; Burnie et al. 2004). Õied sulguvad öösiti ja 

vihmase ilmaga (Burnie et al. 2004). Kirikakra õitsemisaeg on maist septembrini (Kukk 

2013), kuid Maalehes on kirjutatud, et taim õitseb kogu vegetatsiooniperioodi vältel ja 

kauemgi (Saar 2012a). 

 

Joonis 2. Kirikakra korvõisik altpool vaadates (Erakogu 2014) 
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Mulla suhtes on kirikakar vähenõudlik ja suudab kohaneda enamuste muldadega (Bodkin 

1992), eelistades siiski tihedamaid, viljakaid (Saar 2012a), niiskeid (Niiberg 2010) ning 

savikaid või liivakaid muldi (Eichwald jt 1978). Taimele sobilik mullareaktsioon on 

neutraalne või aluseline (pH 7-8) (Saar 2012a), kuid taimed kasvavad veel ka 5,5 

reaktsiooniga muldadel (Mitich 1997 cit. Bond et al. 2007). Liik eelistab päikselisi 

kasvukohti või poolvarju (Rice 2006) ning ei talu tugevaid külmasid (Saar 1995) ning 

põuda, kuna juurestik asub maapinna lähedal (Kuusk 2013). Teda kasvatatakse tihtipeale 

mitmeaastase ilutaimena (Raudsepp 1981), kuid linnahaljastuses ka kui üheaastasi (Rice 

2006). Kirikaral on palju erinevad variatsioone, peenardel kasvatatakse enamasti punaseid 

(joonis 3), roosasid või valgeid täidisõielisi sorte (Rice 2006; Everard & Morley 1983), mis 

võivad kergesti metsistuda (Raudsepp 1981). Varasemalt kasvatati kirikakart rohkem 

ilutaimena, kuid nüüdseks on kirikakar üha enam muru sisse tunginud ja tõrjub välja 

sealseid liike.  

 

Joonis 3. Kirikakral on palju variatsioone- pildil punane täidisõieline sort (Erakogu 2015) 

 

Kirikakar levib nii seemnete kui ka vegatatiivsete roseti kaenlast tulevate lühivõrsetega 

(Saar 2012a; Turgeon 1994). Seemnis on kollast värvi, paljas, äraspidimunajas (Saar 

1995), lapik ning pappuseta (Eichwald et al. 1978) (lisa 1). Viljad valmivad juunist 

augustini (Gorbunova 1996). Seemned ei ole väga vastupidavad, katse käigus on selgunud, 

et seemned ei jäänud püsima pärast nelja aasta pikkust maaharimist (Roberts 1986). 

Keskmiselt on ühel õisikul 125 (Salisbury 1961, cit. Bond et al. 2007) ning kogu taim võib 

anda 1300 seemet (Sagar 1970 cit. Bond et al. 2007). 
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1.3 Levik 

1.3.1 Päritolu ja levik maailmas 

 

Kirikakar on laialt levinud liik (joonis 4), mis on pärit Euroopast, Vahemeremaadest ja 

Türgist (Burnie et al. 2004). Pürenee poolsaarelt ja Marokost on leitud kõige rohkem 

erinevaid perekond Bellis liike (Fiz et al. 2002). Looduslikult kasvab ta metsalagendikel ja 

niisketel niitudel (Niiberg 2010) ning levib ohtralt rohumaadel, kus on madal taimestik 

ning murudes, kus ta võib murukõrrelised peaaegu täielikult asendada (Everard & Morley 

1983). Euroopa mäestikes kasvab harilik kirikakar kuni 2000 m kõrguseni (Eichwald et al. 

1978). Uus-Meremaal viidi läbi uurimus, kus selgus et karjamaadel kasvavatest 

umbrohtudest on on kirikakar kolme enamlevinud liigi seas, seega võib tema ohtrust 

võrrelda hariliku võilille ja põldohaka ohtrusega (Blackwell et al. 2011). Prantsusmaal 

uuriti 100 muruplatsi ning kirikakart leiti igas teises murus (53%), seega oli ta ka seal nelja 

enamlevinud liigi hulgas (Politi Bertoncini et al. 2012). Ta on vähenõudlik 

kasvutingimuste osas ja võib kasvada ka tugeva inimmõjuga metsades, kuigi see pole tema 

tavaline kasvukoht (Sencovici et al. 2010).   

 

Joonis 4. Bellis perennise levik Suurbritannias ja Põhja-Euroopas (Fitter 1978): 

tumedamad alad – kirikakart leidub (looduslikult või naturaliseerunult) ohtralt, heledamad 

alad –kirikakart esineb harvemini 
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1.3.2 Levik Eestis 

 

Esimene kirikakra mainimine Eestis toimus 1778. aastal Fischeri poolt (Kukk 1999). 

Kirikakar ei ole Eestis looduslik liik vaid naturaliseerunud, ta on sattunud loodusesse aia- 

ja peenramaadelt  ning saartel ja Lääne-Eestis on ta kohati metsistunud (Saar 1995; 

Gorbunova 1996). Teda kasvatatakse tänaseni ilutaimena aedades, kuid on levinud sealt ka 

parkidesse, niitudele ning metsa- ja võsaservadele.  

 

Kirikakar on antropofüüt (Kukk 1999) ehk kasvab enamasti asulate ümbruses ja eelistab 

kasvukohti, millel on mõõdukas või tugev inimmõju (Kukk 2013). Hästi hooldatud 

ilumurudes ning sagedasti niidetavates vanemates murudes võib teda leida eriti palju (Saar 

1995; Niiberg, 2010). Ta on kantud Musta raamatu 0-kategooriasse, seega on ta Eestis 

täiesti kodunenud liik ning selle kategooria liikidega ei ole üldjuhul mõtet võidelda (Kull 

2001).  

 

 

Joonis 5. Hariliku kirikarka looduslik levik Eestis (Eichwald et al. 1978) 
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Joonis 6. Hariliku kirikakra levikukaart, 1921-1970. aastate levik märgitud seest tühja 

täpiga ning 1971-2005. aastate levik musta täpiga (Kukk 2005)  

 

1978. aasta levikukaardile toetudes oli kirikakar enam levinud Põhja- ja Ida- Eestis (joonis 

5) ning kolmekümne aasta jooksul on kirikakar levinud üsna ühtlaselt üle Eesti (joonis 6), 

kõige väiksem levikuala on Pärnumaal. Samas ei ole kogu Eesti kirikakarde levik ära 

kaardistatud ning levikukaarti tuleks pidevalt täiendada.  

 

1.4 Kirikakar murus 

1.4.1 Kirikakar umbrohuna 

 

Kirikakart, nagu ka paljusid teisi nn. „umbrohuliike“ kasvatatakse ka  dekoratiivtaimedena 

või ravimtaimedena. Kuid kui nad levivad kohta, kus nad pole soovitud, siis saavad neist 

umbrohud (Sachs & Luff 2002). Tänu oma väikesele kasvule suudab kirikakar ilma 

probleemideta teiste murutaimedega koos kasvada ja õitseda, kuid oma laiade lehtede tõttu 

erineb ta teistest murukõrrelistest ning see rikub muru ühtlase väljanägemise (Emmons 

2000). Peale murukamara homogeensuse rikkumise suurendavad nad ka konkurentsi vee, 

õhu, valguse ja toitainete pärast (Flowerdew 2014).  

 

Kirikakraga võideldakse eelkõige spordimurudes, sest kõik väljakul ja staadionil kasvavad 

umbrohud mõjutavad muru esteetilist väljanägemist ning kasutamismugavust (McElroy & 
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Martins 2013). Golfiväljakute ja jalgpallimurude kasutamismugavuse tagab muru 

vastupidavus, tihedus, homogeensus ja tallamiskindlus (McElroy & Martins 2013; Golf  

Course Maintenance Standards 2013). Ebatasane, umbrohtunud muru võib mõjutada 

näiteks golfipalli liikumise suunda. Golfiväljaku kõige tähtsam ja paremini hooldatud ala 

on griin (auguga ala, kuhu pall tuleb veeretada), kus golfiväljaku hooldajad peavad tagama 

tiheda ja umbrohuvaba enamusega muru.  Samas tuleb ka looduslikumatel golfiväljaku 

osadel umbrohtu tõrjuda, et vältida nende levikut mängimiseks mõeldud aladele (Golf 

Course Maintenance Standards 2013). Umbrohud ei talu tallamist nii hästi kui 

tallamiskindlate murukõrreliste liigid, seetõttu tekivad spordimurudes, eriti 

jalgpalliväljakutel, muru sisse taimkatteta laigud (McElroy & Martins 2013). Kirikakar on 

ka Tallinna staadionitel väga levinud umbrohi (Saar 1995).  

 

Seemnete levikuks on palju võimalusi- tuulega, sipelgate ja lindude abil ning jalanõudega 

(Saar 2012a). Inimesed on siiski üheks suurimaks seemnete levitajaks, kuna kõige lihtsam 

on seemneid levitada mulla, seemnesegude, istikute ning muruhooldusvahendite nagu 

niiduki abiga (Emmons 2000; Saar 1995). Seemnete murus idanemise vältimiseks on 

oluline hoida muru elujõulise ja tihedana, sest kui murus on palju auke ning hõredaid kohti, 

siis võib seal lühikese aja jooksul väga palju umbrohutaimi tärgata (Emmons 2000). Samas 

ei taga muru õige hooldus umbrohuvaba muru, kuna erinevad umbrohud vajavad erinevaid 

tingimusi ning kui tekitada kirikakrale sobimatud tingimused, võivad need olla sobilikud 

mõnele muule umbrohule (Busey 2003). 

 

Muru madal ja pidev niitmine aitab vältida kirikakra seemnetega paljunemist, kuna 

seemned ei jõua valmida ning selline niitmine sobib soovitud murukõrrelistele (Emmons 

2000). Samas ei hoia pidev niitmine ära õitsemist, kuna taim võib õitseda ka paari 

sentimeetri kõrgusena (Niiberg 2010). Liiga madal niitmine toob kasu asemel kahju, kuna 

pärsib murukõrreliste kasvu ja sellega loob paremad kasvutingimused kirikarale (Saar 

1995). Kirikakar ei saa hakkama kõrges murus. Samas ei piisa vaid õigest niitmisest, kuna 

murus tekitab seemnetega paljunemisest suuremat probleemi kirikakra risoomidega 

paljunemine ta liigub suurte laikudena ning tungib sinna, kus enne kasvasid kõrrelised 

murutaimed (Saar 2012a).  
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1.4.2 Kirikakar lilleniidu liigina 

 

Koduaedades võib kirikakra tõrjumise asemel rajada lilleniidu või kõrrelisteta muru. 

Kirjanduses kasutatakse ka mõisteid linna rohumaad või “vabad murud“, mille rajamisel 

lähtutakse põhimõttest: „Õige taim õiges kohas“ (Saar 2012b). Kõrrelisteta muru vajab 50 

protsenti vähem niitmist ning on palju liigirikkam (Smith & Fellowes 2014). Lilleniidud 

rajatakse aladele, mis ei pea olema tallamisele vastupidavad. Varasemalt on olnud 

lilleniidu eesmärgiks looduslikku niitu jäljendav taimekooslus, kuid eeldatavasti muutub 

tulevikus oluliseks just lilleniidu odavus ja energiasäästlikus (Saar 2012b). 

Ühendkuningriikides tehtud eksperimendis selgus, et kirikakar on hea taim sellisesse 

kooslusesse, kuna ta suudab pidevalt paljuneda isekülvi teel. Enamik lilleniidu liikidest 

õitsevad lühiajaliselt ning ühe korra suve jooksul, kuid kirikakral on väga pikk 

õitsemisperiood- aprilli algusest novembri lõpuni (Smith & Fellowes 2014). Kirikakar 

sobib ka madalatesse lillemurudesse, mis on tallatavad, mida võib tihedamini niita ning kus 

kasvavad traditsioonilised murukõrrelised koos õitsevate madalakasvuliste taimedega (Saar 

2009).   

 

1.5 Kirikakra väärtus 

 

Harilik kirikakar võib olla väga kasulik taim, kui ta kasvab soovitud kohas. Eelkõige on ta 

hinnatud ilutaim. 18. sajandil olid hariliku kirikakra erinevad vormid Suurbritannias väga 

populaarsed. Elisabethi-aegsed aednikud kasvatasid sealsetes aedades kahtekümmet 

erinevat kirikakra vormi (Elliott 2006). Kui kirikakar on muru sisse tunginud, siis ei pea 

teda hävitama hakkama, vaid sellist kooslust võib nimetada ka madalaks lillemuruks (Saar 

1996). Keskajal oli ütlus, et kui sa saad oma jala panna seitsme kirikakra õie peale, siis on 

suvi käes (Bodkin 1992). 

 

Kirikakrad akumuleerivad mullast kaltsiumi, magneesiumi ning kaaliumi. Seega kirikakra 

kompostimisel ning selle mulda tagasiviimisel suureneb märgatavalt eelpoolnimetatud 

elementide kättesaadavus (Flowerdew 2014).  

 

Taim on hinnatud ravim- ning söögitaim, söödav on kogu maapealne osa. Ravimina 

kasutatakse samuti kogu maapealset osa, kuna see sisaldab C-vitamiini, flavonoide, 
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karatenoide, mineraalaineid ja eeterlikke õlisid (Niiberg 2010). Kuivatatud ning värskeid 

õisi kasutatakse keedistes, salvides ja kompressides, mis ravivad katarri, reumat, artriiti. 

Vere puhastajana ravib kirikakra ürt maksa- ja neerutalitluse häireid (Lim 2014) ning 

soodustab sapi- ja uriinieritust (Kuusk 2013). Lehtedest tehtud salve määritakse haavadele, 

nahalööbele ning verevalumitele (Kuusk 2013; Niiberg 2010), vesilahust kasutatakse 

põletikulise maksa raviks.Väidetavalt parandab lehtede närimine suuhaavandeid. Taime on 

laialdaselt kasutatud homoöpaatias ja rahvameditsiinis (Lim 2014) ning toorsalatites või 

toidu kaunistamisel (Niiberg 2010). 

 

 1.6 Tõrjevõimalused 

1.6.1 Manuaalsed tõrjevõimalused 

  

Kirikakar on küll ilus lill, kuid golfiväljakutel ja jalgpallimurudel on ta tavaliselt raskesti 

tõrjutav umbrohi. Kirikakra ohjamiseks on eelkõige kaks võimalust- manuaalne 

väljarohimine või herbitsiidide kasutamine. Käsitsi rohides kasutatakse enamasti kahte 

võtet – väljajuurimist ja kõplamist, kuid kuna see on väga aeganõudev, siis suurte 

murualade puhul selliseid võtteid tihti ei kasutata. Selliseid võtteid kasutatakse enamasti 

herbitsiiditundlikel ning dekoratiivtaimedega aladel (Emmons 2000). San Francisco 

golfiväljakul katsetati väga edukalt integreeritud tõrjet, kus kasutati käsitsi väljarohimist 

ning veidi ka herbitsiididega mürgitamist. Selline hooldus on kallis ning vajab palju 

tööjõudu, kuid käsitsi rohimisega säästeti keskkonda ning tulemus oli palju parem kui 

ainult herbitsiide kasutades. Pärast paari aastat leidus golfiväljakul vaid üksikuid 

kirikakraid (Ash 1998). 

 

Kirikakar ei kao muru seest madalat niitmispraktikat kasutades. Tema kasvukuhik asub 

täpselt maapinna kohal ning niites lõigatakse maha vaid vanad lehed, kuid kasvukuhik jääb 

terveks ning taim kasvatab uued lehed. Kasvukuhikut vigastades võib kirikakra taim küll 

surra, kuid seda on ainult niiduki abiga väga keeruline saavutada (Emmons 2000). 

Kirikakra levikut aitab ohjes hoida ka muru õhustamine ja liivatamine, kuna ta eelistab 

kasvada tihedatel muldadel (Saar 1995).  
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1.6.2 Herbitsiidide kasutamine 

 

Väiksema ajakuluga tõrjevahend on herbitsiidide kasutamine. Näiteks Skandinaavia 

golfiväljakutel kasutatavatest pestitsiididest on 50% laialeheliste umbrohtudega 

võitlemiseks mõeldud herbitsiidid. Enamasti on nendeks laialehelisteks umbrohtudeks 

harilik kirikakar, valge ristik (Trifolium repens) ja harilik võilill (Taraxacum officinale) 

(Aamlid 2014). Arvatakse, et umbrohtu mehaaniliselt välja rohides võib populatsiooni 

vähendada, kuid herbitsiidide kasutamine on tõhusam (McElroy & Martins 2013), samas 

on harilik kirikakar herbitsiididele väga vastupidav ning vajab korduvat herbitsiidi 

kasutamist vegetatsiooniperioodi vältel (Saar 1995). Laialeheliste umbrohtude tõrjeks 

kasutatakse tavaliselt 2,4D ja MCPA, MCPP ja  dikambat sisaldavaid preparaate. Kõik 

need preparaadid on selektiivsed, tärkamisjärgsed ning otse lehtedele kantavad, lehtedest 

kanduvad nad edasi ülejäänud taime (Emmons 2000). Kuna nad levivad lehtede kaudu, on 

oluline lasta taime suuremaks kasvada, et mõjupind oleks suurem (Saar 1995). Vanemaks 

saades muutuvad laialehelised umbrohud herbitsiididele vastupidavamaks, seega sügisel on 

taimed nõrgemad kui järgmisel kevadel. Järelikult tuleb kirikakart mürgitada sügisel, kuna 

kevadel peab tugevamate taimede hävitamiseks kasutama suuremaid herbitsiidide koguseid 

(Brede 2000). 

 

Saar (2012) soovitab kasutada Eestis kättesaadavatest preparaatidest Mustangit, Banvel 45 

ja võililletõrjeks kasutatavat Starane 180-t.  Mustang sisaldab 2,4D-d, herbitsiidi tuleks 

kasutada kevadel kuid temperatuur on +5ºC. Banvel 45 sisaldab dikambat ning 

pirtisimisaegne temperatuur peaks olema +15ºC kuni +20ºC. Külmaga ja kuumaga (üle 

+28ºC) ei tohi herbitsiidi kasutada (BalticAgro a). Starane 180 on kõrreliste murude 

umbrohutõrjevahend, mis hävitab laialehelisi liike nagu võilill ja kirikakar. Tõrje 

tegemiseks on parim tuulevaikne kuiv ilm varakevadel või sügisel enne kasvuperioodi 

lõppu (BalitcAgro b). 

 

Kõige paremaid tulemusi kirikakraga võitlemisel on andnud 2,4D, MCPP ja dikamba 

kooslus, ka dikamba üksinda nõrgestab kirikakart. 2,4D preparaadid üksinda kirikakart ei 

hävita, kuid see nõrgestab ja pidurdab levikut (Turgeon 1994). Pärast 2,4D pritsimist tuleks 

muru töödelda muruliivaga, kuna kirikakar armastab tihedaid muldi (Saar 1995).  
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Fungitsiidina tuntud raudsulfaadi kasutamine piirab kirikakra kasvu (Kavanagh & 

Cormican 1982, cit. Brede 2000), kuna põletab umbrohu lehti ning samal ajal pidurdab 

seenhaiguste levikut murutaimedes (Saar 1995). Murus, kus on palju umbrohtu, tuleks seda 

võtet kasutada ettevaatlikult, kuna pärast umbrohu hävitamist võib muru jääda liiga hõre. 

Tulemusi võib anda ka „muruliiva“ kasutamine, mis sisaldab ammooniumsulfaati, 

peenestatud raudsulfaati ja kuiva liiva. See segu muudab raudsulfaadi kasutamise 

lihtsamaks, muruliiv puistatakse niiske muru umbrohtunud kohtadele ning pärast paari 

töötlemiskorda on kirikakra taimed nõrgestatud ja neid on murus vähem. Kõrrelisi 

murutaimi selline „liivatamine“ ei kahjusta, vaid suurte annuste puhul võib muru 

pruunikaks tõmmata (Saar 1995).  

 

Herbitsiididega keemiline tõrje on üks ohtlikem tõrjemeetod. Herbitsiidide kasutamine 

võib mõjuda negatiivselt looduslikele kooslustele. Kemikaalidega töötlemise tagajärjel 

jõuavad herbitsiididest pärit kemikaalid läbi mulla vette ning Põhja-Iirimaal tehtud 

uuringus (Kearns & Prior 2013) leiti herbitsiidide jääke ka põhjaveest. Herbitsiide ei tohiks 

kasutada veekogude lähedal kuna keemilised ühendid on toksilised elusloodusele ja väga 

ohtlikud veeelustikule. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1 Hulja aleviku üldiseloomustus 

 

Hulja alevik asub Lääne-Virumaal Kadrina vallas Pärnu-Rakvere maantee ja Tapa-Narva 

raudtee ääres (joonis 7). Kadrina vald piirneb Tapa, Rakvere, Haljala, Vihula ja Kuusalu 

vallaga. Hulja alevik jääb Kadrina valla idaossa Pandivere kõrgustikule. Aleviku pindala 

on 119 ha. 

 

 

Joonis 7. Hulja asend Kadrina vallas, Hulja piirkond on märgitud kollase värviga ning 

Hulja alevik on kaardil punase joonega ümbritsetud ala (Kadrina vald 2013a), ristiga on 

märgitud asukoha paiknemine Eesti kaardil (Maaameti kaardiserver) 

 

Hulja on sumbküla, mis on alati asunud käidava tee ääres ja küla on ümbritsenud 

poolringina vesised alad, mis sõjajärgsel ajal enamasti kuivendati (Tammik 2003). Hulja 

kasvas kõige kiiremini Nõukogude Liidu ajal, kui loodi Hulja sovhoos. Sovhoosi loomise 
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järgselt hakkas Huljale palju inimesi kolima ning töötajatele oli vaja ehitada elamuid. 

Ümbruskonda ehitati väga palju uusi hooneid ning see muutis küla täiesti uueks.  

 

2014. aasta alguse seisuga oli alevikus elanikke 485 (Kadrina vald 2013b). Paljud 

sohvoosiaegsed ehitised (klubi, pood, lasteaed, korrusmajad) on kasutusel, kuid 

sigalahooned ning rebasefarm lagunevad. Enamus nõukogudeaegseid karjamaid on 

põldudeks tehtud. Hulja elanike arv on Eesti iseseisvumisest alates vähenenud.  

 

See ala valiti, kuna kirikakra levikut kirjeldavas peatükis välja toodud levikukaartide 

andmetel (joonis 4 ja 5) on Lääne-Virumaal kirikakar keskmisest suurema levikuga kui 

ülejäänud Eestis. Töö koostaja on piirkonnast pärit ning eelnevalt tähele pannud kirikakra 

levikut selles piirkonnas, kuid täpset olukorda ei ole fikseeritud ning levikut kaardistatud. 

Kuna eelnevalt oli teada, et kirikakar ei olnud igas aleviku piirkonnas arvuküllaselt 

esindatud, siis võis eeldada, et ka inimeste suhtumine kirikakrasse on erinev ja mõjutab 

otsesemalt või kaudsemalt liigi edasist levikut. Teadaolevalt on eriarvamused ka selle 

kohta, kas kirikakart külvata muru sisse või mitte, seega oli olemas ka praktiline vajadus 

kirikakra leviku iseärasusi põhjalikumalt uurida.  

 

2.2 Välitööde metoodika  

 

Välitööd teostati 2014. aasta suvel ja sügisel Hulja alevikus Kadrina vallas. 

Kaardistatavateks aladeks valiti aleviku piiridesse (joonis 8) jäävad hoovid ja haljasalad, 

kus on sobivad kirikakra kasvutingimused ning alad, mis võivad niitmise intensiivsemaks 

muutmisel saada kirikakrale sobivaks kasvukohaks. Välitööde käigus kaardistati hariliku 

kirikakra levikuala ning uuriti elanikelt kirikakra leviku põhjuseid, iseärasusi ning inimeste 

suhtumist kirikakrasse (lisa 3). Välitöid viidi läbi mitme kuu jooksul, et võimalikult 

paljude inimestega kontakti saada.  
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Joonis 8. Hulja aleviku administratiivpiirid (Maa-ameti kaardiserver) 

 

Kõigepealt tutvuti piirkonna maakasutusega ning selgitati välja alad, mis on sobilikud 

kirikakra kasvuks või mis võiksid saada potentsiaalseks levikualaks kui taastada ala 

hooldus. Kaardistamisest jäeti välja asfaltkatte all olevaid tööstuslikud kompleksid, 

põllumaad ning heinamaad, kus ei ole kunagi järjepidevalt taimkatet niidetud. Sobilikud 

haljasalad ning koduhoovid jagati neljakümneks vaatlusalaks. Enamasti moodustas üks 

krunt ühe ala, kuid kortermajade ümbrus jaotati väiksemateks osadeks, et näidata ära 

taimeliigi leviku lokaalseid erinevusi.  

 

Seejärel tuvastati kasvukohad visuaalse vaatluse põhjal ning kaardistamist alustati 

ligipääsetavatest aladest (korterelamute ümbrus, haljasalad). Paralleelselt küsitleti ka 

aladega seotud inimesi. Sellele järgnes koduhoovide ning peenramaade kaardistamine ning 

elanike küsitlemine. Kaardile märgiti täpsem kirikakra leviku piirkond, tähistati tema 

kasvukoht (peenras või muru sees) ning märgiti ära, kas kirikakar kasvab varjulises või 

päikeselisel kasvukohal (lisa 3). Igal vaatlusalal määrati taime ohtrus Braun-Blanquet’ 

skaalal (Hill et al. 2005). Selle skaala järgi on 5- üliohter (katvus >75%), 4- ohter (katvus 
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51-75%), 3- arvuküllane (katvus 26-50%), 2- arvuvähene (katvus 6-25%), arvukehv 

(katvus 1-5%) ning r- haruldane (<1%).  

 

Lisainformatsiooni saamiseks küsitleti maaomanikke ja haljasalade ümbruses elavaid 

inimesi. Võimaluse korral küsitleti ka varem nendel aladel elanud inimesi. 

 

Aladel, kus kirikakrat ei leitud, küsiti elanikelt järgmised küsimused:  

 Kas Te olete mõelnud tuua kirikakart oma hoovi? 

 Kuidas suhtute kirikakrasse muru sees? Positiivselt/negatiivselt. 

 

Hoovides ja haljasaladel, kus leidus kirikakart, küsiti elanikelt intervjuu käigus järgmiseid 

küsimusi: 

 Kas mäletate, mis aastast alates kasvab kirikakar Teie hoovis? 

 Kas Te olete ise toonud taime oma hoovi või on ta levinud Teie kaasabita? 

 Kas kirikakar on levinud edasi soovimatutesse kohtadesse (peenralt muru 

sisse)? 

 Kas Te olete võtnud midagi ette, et taime levikut piirata? 

 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis milliseid tõrjemeetodeid olete 

kasutanud? 

 Kuidas suhtute kirikakrasse muru sees? Positiivselt/negatiivselt. 

 

Enamus alad kaardistati 2014. aastal suvel ning leiti võimalus inimesi küsitleda, kuid 

mõned eramajade hoovid jäid kaardistamata (joonis 10), kuna inimesed ei elanud seal 

alaliselt, korduval ümbruse külastamisel ei saanud inimestega kontakti või lahtiste koerte 

tõttu ei olnud võimalik hoovi siseneda. Neid alasid ei nummerdatud ega märgitud kaardile. 

 

2.3 Andmetöötluse metoodika 

 

Välitööde käigus uuritud aladest moodustati kaart programmis QGIS 6.2.1, aluskaardina 

kasutati põhikaarti ja katastriüksuste kaarti. Alad on kantud kaardile polügoonidena ning 

erinevad värvid tähistavad kirikakra ohtrust vaadeldaval alal. Alade nummerdus lähtub 

sellest, millisest aleviku osast andmete kogumist alustati (alast nr. 1) ning kuhu edasi 
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liikudes jõuti (ala nr. 41). Konkreetne pindala saadi pärast kaardi digitaliseerimist 

programmis QGIS 6.2.1. 

 

Küsitluste ning välitöödel saadud andmete baasil koostati programmis Microsoft Excel 

tabel (lisa 3), kuhu koondati iga ala pindala, kirikakra leviku iseärasuses ning elanike 

küsitlustulemuste vastused. Küsitlustulemuste vastused üldistati ning kategoriseeriti, et 

tulemused oleksid lihtsamini jälgitavad. Küsimused muudeti märksõnadeks (lisa 2), mis on 

esinevuse tabelis tulpade (lisa 3) pealkirjadeks. Näiteks küsimuse „Kas olete ise toonud 

kirikakra oma hoovi või ta on levinud ilma kaasabita?“ veeru pealkiri tabelis on „ise 

tulnud/toodud“ ning küsimuse „Kas olete  võtnud midagi ette, et tema levikut piirata?“ 

veeru pealkiri tabelis on „leviku piiramine“. Ühte küsimust „Kas Te olete mõelnud tuua 

kirikakart oma hoovi?“ ei lisatud tabelisse eraldi veeruna, kuna vaid üks küsitletu vastas 

jaatavalt. See vastus lisati suhtumise veergu sulgudesse kommentaarina (lisa 3). 

 

2.4 Riskihindamise metoodika 

 

Hariliku kirikakra invasiivsuse hindamiseks kasutati Kesk-Euroopa taimede jaoks välja 

töötatud riskihindamise metoodikat (Weber & Gut 2004). Riskihindamise küsimustik 

koosneb 12 erinevast küsimusest, kus igale vasusevariandile vastab teatud arv punkte. 

Antud küsimustik ja punktisüsteem on koostatud võttes arvesse Kesk-Euroopa iseärasusi. 

Kirikakrale omistatud punktide lihtsamaks jälgimiseks on küsimused, vastused ning 

vastuste eest saadavad punktid välja toodud järgnevas peatükis „3.1 Riskihindamise 

tulemused“. 

 

Küsimustiku täitmisel on vaja andmeid klimaatilise sobivuse, greograafilise leviku, 

paljunemise, eluvormi, elupaiga ja populatsiooni tiheduse kohta. Oluline on ka liigi staatus 

muudes piirkondades ning informatsioon selle kohta, kas liigi lähisugulaste hulgas on 

umbrohtusid.  

 

Iga küsimuse vastus annab punkte (0, 1, 2, 3, 4) vastavalt sellele, kuidas vastus ennustab 

invasiivsust. Lõpliku punktisumma saadakse kõigi küsimuste vastuste punktide 

kokkuliitmisel ning selle põhjal klassifitseeritakse liik, kas madala, keskmise või kõrge 

riskiga liigiks. 3-20 punkti saanud liik kuulub madala riski klassi, keskmise riskiga liigi 
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punktisumma on 21-27 ning kõrge riskiga liigi punktisumma on 28-39 punkti.  Madala 

riskiga liigid ei oma looduslikule kooslusele tõenäoliselt ohtu, kuid aja möödudes võib 

riskihindamist korrata. Keskmise riskiga liigid vajavad edasist jälgimist ning suure 

invasiivsusriskiga liikidest saavad naturaliseerudes tõenäoliselt ohuallikad looduslikele 

kooslustele ning nende kasvatamist võiks võimalusel vältida. 
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3. TULEMUSED JA ARUTLEU 
 

3.1 Riskihindamise tulemused 

 

Kesk-Euroopa taimede jaoks välja töötatud riskihindamise metoodikat (Weber & Gut 

2004) kasutades saadi hariliku kirikakra punktiskooriks 27. Selle metoodika järgi kuulub 

kirikakar keskmise riskiga liikide hulka ning ei ole vajalik teda lisada invasiivsete taimede 

nimekirja. Sellesse klassi kuuluvad liigid, mille puntisumma on 21-27, seega on harilik 

kirikakar kõrgema punktisummaga kui keskmine sellesse klassi kuuluv liik ning seetõttu 

vajab krikakar kindlasti edasist jälgimist. 

 

Kirikakra probleemiks on pigem lokaalne levik asulates. Ta toodab küll palju seemneid, 

kuid need ei levi väga kaugele, kuna seemned ei ole arenenud tuulega või loomade abil 

levimiseks. Murudes on probleemiks pigem lateraalne levik roseti kaenlast tulevate 

lühivõrsetega. Vegetatiivse leviku tõttu moodustab ta hajusalt tihedaid laike, kust 

murukõrrelised välja tõrjutakse (joonis 9). Taim ei saa moodustada suuri ja tihedaid 

monokultuure, kuna ta on madalakasvuline ja vajab niitmist, et edasi levida ja kasvada. 

Seega tõenäoliselt ei saa harilik kirikakar probleemiks looduslikes kooslustes vaid 

inimasustusega piirkondades.  
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Joonis 9. Hilissügisene (üleval) ja varakevadine (all) muru, kus kirikakar on 

murukõrrelised välja tõrjunud (Erakogu 2015) 

 

Järgnevalt on välja toodud riskihindamise ankeet (Weber & Gut 2004) koos kirikakra 

punktidega. Hariliku kirikakra punktid on välja toodud iga küsimuse tabeli kolmandas 

lahtris. Esimeses lahtris on vastusevariant ja teises lahtris selle vastuse eest saadavad 

punktid.  

1. Klimaatiline sobivus 

Kas liigi teadaolev geograafilise levikuala kliimavöönd on sarnane riskialaga? 

Ei 0  

Jah 2 2 

 

2. Liigi staatus Euroopas 

Kas liik on Euroopas looduslik? 

Jah 0 0 

Ei 2  

 

3. Geograafiline levik Euroopas 

Mitmes riigis liik levib? 

0 või 1 riigis 1  

2-5 riigis 2  

>5 riigis 3 3 
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4. Globaalse leviku ulatus 

Milline on liigi leviku ulatus maailmas (looduslik ja introdutseeritud)? 

Ulatus on väike, liiki esineb väikesel 

alal ühel mandril 

0  

Ulatus on suur, liik on levinud 

rohkem kui 15 laius- või pikkuskraadi 

ühel mandril või katab rohkem kui 

ühte mandrit 

3 3 

 

5. Ajalugu põllumajandusliku umbrohuna mujal 

Kas liik on on mõnes teises piirkonnas levinud kui umbrohi? 

Ei 0  

Jah 3 3 

 

6. Taksonoomia 

Kas liigil on sugulasliike, mis käituvas kui umbrohud? 

Ei 0 0 

Jah 3  

 

7. Seemnete elujõulisus ja reproduktsioon 

Kui palju seemneid liik hinnanguliselt toodab? 

Kui liik esineb ohustatud alal, siis viitab küsimus seemnetootlikusele ohustatud alal. Kui 

liik esineb Euroopas, siis viitab küsimus seemnetootlikkusele Euroopas. Kui liik ei ole 

Euroopas esindatud, siis viitab see küsimus seemnetootlikkusele looduslikul või 

introdutseeritud levikualal.  

Vähe seemneid või seemned on 

elujõuetud 

1  

Palju seemneid 3 3 

Teave puudub 2  

 

8. Vegetatiivne paljunemine 

Paiguta liik ühte järgnevatest kategooriatest. Kui liigi kohta kehtib rohkem kui üks väide, 

vali väide, mis annab rohkem punkte. 

Liigil puudub vegetatiivne paljunemine 0  

Puu või põõsas on võimeline andma kännuvõsu või kokkupuudes maapinnaga 

oksad/varred juurduvad 

2  

Liigil on mugulad või sibulad 1  

Liigil on hästi arenenud risoomid ja/või stoolonid lateraalseks levikuks 4 4 

Liik fragmenteerub kergesti, fragmendid on võimelised levima ja uusi taimi 

tootma 

4  

Muu või teave puudub 2  

 

9. Levimise viisid 

Vali sobiv näide. Kui liigi kohta kehtib rohkem kui üks näide, vali väide mis annab rohkem 

punkte.  
Viljad on lihakad, diameeter väiksem kui 5 cm.  2  
Viljad on lihakad, pikkus või läbimõõt suurem kui 10 cm. 0  

Viljad on kuivviljad, seemned on arenenud 

kaugelelevikuks tuulega (lendkarvad, tiivad) 
4  
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Viljad on kuivviljad, seemned on arenenud 

loomadega levimiseks (ogad, okkad) 

4  

Liik on iselevija 1  

Muu või teave puudub 2 2 

 

10. Eluvorm 

Milline on liigi eluvorm? 

Madalakasvuline üheaastane taim (<80 cm) 0  

Kõrgekasvuline üheaastane taim (>80cm) 2  

Puu või põõsas 4  

Madalakasvuline mitmeaastane rohttaim (<80 cm) 2 2 

Kõrgekasvuline mitmeaastane rohttaim (>80 cm) 4  

Vabalt hõljuv veetaim 4  

Muu 2  

 

11. Liigi kasvukoht 

Vali sobiv näide. Kui liigi kohta kehtib rohkem kui üks näide, vali väide mis annab rohkem 

punkte.  

Kalda- ja veekoguäärne 

kasvukoht 

3  

Soo/raba 3  

Märjad rohumaad 3  

Kuivad rohumaad 3 3 

Looduslikud metsad 3  

Järved, järvekaldad ja jõed 3  

Muu 0  

 

12. Populatsiooni tihedus 

Milline on liigi ohtrus? 

Kui liik esineb ohustatud alal, siis viitab küsimus seemnetootlikusele ohustatud alal. Kui 

liik esineb Euroopas, siis viitab küsimus seemnetootlikkusele Euroopas. Kui liik ei ole 

Euroopas esindatud, siis viitab see küsimus seemnetootlikkusele looduslikul või 

introdutseeritud levikualal.  

Liik esineb hajusalt üksikute isenditena 0  

Liik moodustab hajusalt tihedaid laike 2 2 

Liik moodustab suuri ja tihedaid 

monokultuure 

4  

 

3.2 Hariliku kirikakra levik Hulja alevikus 

 

Hulja aleviku pindala  on 119 ha ning kaardistatud alade pindala kokku on 24,2 ha (lisa 2), 

seega kaardistati 20% kogu alevikust. Selline protsent on üsna suur, kuna aleviku piiridesse 

jääb palju haritavat maad ning tööstuslikke asfalteeritud alasid, mis ei sobinud 

uurimisaladeks.  
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Kaardistatud alade kogupindala on 24,2 ha ning sellest 11,79 ha (48%) olid alad, kus leidus 

kirikakart. Harilik kirikakar levib peamiselt Hulja aleviku mõisa ning Tõnismäe 

piirkonnas, ehk selles osas, mis jääb Pärnu-Rakvere maanteest põhja poole. Kirikakar ei 

levi mitmetel haljasaladel (joonis 10- alad 9, 10, 12, 39, 41), kuna sealne kõrge taimkate ja 

harv niitmine ei ole kirikakrale sobilik. Kuid kui neid alasid hakata järjepidevalt niitma, 

siis muutuvad need alad sobilikeks kasvukohtadeks ning kirikakar võib sinna kergesti 

tuulega või niidukitega levida. Samas on alasid, mis asuvad arvuküllase ohtrusega ala 

kõrval ning kus kasvutingimused on kirikakrale sobivad, kuid kus kirikakar ei kasva või 

esineb vaid üksikuid isendeid (joonis 10- alad 1, 3, 6). Sellest võib järeldada, et 

seemnetega levimine ei ole olnud väga kiire ja tõhus. Kirikakar levib edukamalt ja 

kiiremini leherosetist kasvavate lühivõrsetega.  

 

 

Joonis 10. Kirikakra leviku kaart Hulja alevikus (Maa-ameti kaardiserver) 

 

Hulja vanakülas, mis asub Pärnu- Rakvere maanteest lõuna pool, on kirikakra levik väga 

väike. Selles piirkonnas on palju alasid, mille kohta andmed puuduvad, kuna elanikke ei 
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olnud võimalik kätte saada või olid need majad ilma elaniketa. Siiski saab ülejäänud 

uurimisaladele toetudes väita, et sellesse aleviku ossa ei ole kirikakar ise levida jõudnud. 

Aedades, kus kirikakar esineb, on omanikud algselt taime ise istutanud või külvanud. 

Ainus erand vanakülas on ala nr. 30 (joonis 10), kuhu on kirikakar tulnud viimaste 

aastatega ja inimese kaasabita.  

 

Kirikakart on kõige arvukamalt Hulja mõisa ümber olevates hoovides (joonis 10). Elanikke 

küsitledes selgus, et kirikakar hakkas hoogsalt levima 70ndate aastate alguses või keskel 

(lisa 3). Sellel ajal hakati sovhoosi maid ühise niidukiga niitma ning arvatavasti kandiski 

niiduk seemet edasi. Vanemad elanikud mäletavad, et kui kirikakar muru sees kasvama 

hakkas oli levik väga kiire ning paari aasta pärast oli üksikutest taimedest saanud 

mitmemeetrised kirikakra laigud murus. Kõige esimene hoov, kus kirikakar kasvas, olevat 

olnud ala 2 (joonis 10). Kirikakrad olevat sellel ajal kasvanud ka alal 39 (joonis 10), kuid 

nüüd niidetakse sealt heina väga harva ning nii kõrge hein ei ole kirikakra kasvuks sobilik. 

1980ndatel toodi taim aiamaadele (ala 20- joonis 10), mida kasutasid lähedalasuvate 

korterelamute elanikud, 30 aastaga on kirikakar levinud suurte laikudena murus kui ka 

peenras ning 2014. aastal kattis see suure osa murualast (joonis 11).  

 

Joonis 11. Kirikakrad on ühisel aiamaal (ala 20) hõivanud suure osa peenardevahelistest 

kõnniteedest (Erakogu 2014) 
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Samas oli kirikakar mõnedes hoovides levinud juba enne ühisniiduki kasutusele võttu. Ala 

28 elanik mäletab kirikakart 50ndatest aastatest ning taim on seal siiani nii peenardes kui 

ka murus. Ka alal nr 2 olevat kirikakar kasvanud enne ühisniiduki kasutuselevõttu. Seega 

ei õnnestunud välja uurida, mis ajast alates kirikakar üldse Huljale jõudis, kuid tema 

jõulisem levik sai alguse 70ndatel aastatel. Paljud elanikud ei osanud öelda, mis ajast taim 

nende hoovis kasvas, või kasvas kirikakar seal enne sinna piirkonda kolimist. On ka alasid, 

kuhu on taim toodud üsna hiljuti – 2012. aastal alale 29 ja 2014. aastal alale 34 (lisa 3). 

Hulja aleviku näitel võib järeldada, et kirikakra levik on inimtegevusega seotud, paljudesse 

kohtadesse on ta levinud niiduki abil ning inimesed on teda ise oma hoovidesse toonud. 

Kirikakral oleks ilma niitmiseta vähe kasvukohti, kuna kasvab ainult madalakasvulistes 

kooslustes metsalagendikel ja niisketel niitudel (Niiberg 2010) ning kõige kiiremini levib 

madalalt niidetud murudes, mida leidub kõige enam asulates (Saar 1995).  

 

Hulja alevikus kasvas kirikakar 41-st alast kahekümnel (joonis 10). Enamasti kasvas 

kirikakar murus, kui kirikakar kasvas alal arvuküllaselt, siis leidus teda nii murus kui ka 

peenras. Kahel alal (ala 29, 34- lisa 3) kasvab kirikakar ainult peenras, nendel aladel on 

kirikakar kasvanud vähem kui kolm aastat. Kirikakar kasvab nii varjus kui ka päikese käes. 

Jõulisemalt levib kirikakar siiski hekkide ja põõsaste varjus, kus ta on moodustanud 

suuremaid laike. Paljudele levinud murukõrrelistele ei sobi varjuline kasvukoht (Saar 

1995), ning muru on varjus tihti hõre ja sammaldunud, sellistes tingimustes on kirikakral 

lihtsam levida konkurentsi puudumise tõttu. Sellistesse kasvukohtadesse tuleks külvata 

varju taluvaid kõrreliste liike, et tagada muru tihedus ja vastupidavus. Levinud 

murukõrreliste hulgast on kõige varjutaluvam punane aruhein (Festuca rubra L.) (Saar 

1995). 

 

Kaheksal alal 20-st ei ole elanikud täheldanud kirikakra edasist levikut soovimatutesse 

kohtadesse. Näiteks alal 38 (lisa 3) kasvab kirikakar nii muru sees kui ka peenras ning juba 

kakskümmend aastat ei ole nende levikuala läinud suuremaks, vaid taim kasvab ainult 

nendes kohtades kus 90ndate aastate alguseki. Samas kõrval oleval kaardistatud alal on 

kirikakar oma levikuala laiendanud. Kummalgi alal ei kasutata mingisuguseid 

tõrjemeetodeid ning kirikakardel on väga sarnased kasvutingimused. Enamasti on kirikakar 

levinud muru seest peenrasse (neljal alal), kuna inimesed on kirikakra toonud ise muru 

sisse. Vaid ühel kaardistatud alal on kirikakar toodud peenrasse ja sealt levinud muru sisse 

(lisa 3).  
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3.3 Inimeste suhtumine kirikakrasse 

 

Hulja alevikus inimesi küsitledes selgus, et enamasti teavad inimesed seda lille kui 

margareetat või marienbluumi. Küsitleti 29 aleviku elanikku, kellest 24 (82,8%) suhtus 

kirikakrasse pigem positiivselt (lisa 3). Kui küsitletav lasi kirikakral levida ning tal ei 

olnud ka edasipidi plaanis levikut piirata, siis oli küsimuse vastus „positiivne“ ja kui 

küsitletav püüdis levikut piirata või plaanis tulevikus seda teha, siis oli vastus „negatiivne“. 

Kui inimene rohis kirikakra peenrast välja, kuid muru sees talle taim meeldis, siis võis 

vastus olla nii „positiivne“ kui ka „negatiivne“. Viiest inimesest, kes suhtuvad kirikakra 

levikusse oma koduümbruses negatiivselt, kahel kasvab kirikakart hoovis/aiamaal 

arvuküllaselt (katvus 25-30%) ning negatiivse suhtumise põhjuseks on leviku piiramise 

keerukus. Üks negatiivset suhtumist avaldanud vastaja on kirikakra oma koduhoovist välja 

kaevanud ja 2014. aasta suvel ei kasvanud tema hoovis enam ühtegi kirikakart. Alal 34 

kasvas kirikakar peenras (lisa 3), kuid küsitletav lubas sügisel taime peenrast välja kaevata, 

et tema edasist levikut takistada. Suurem osa vastanutest suhtub kirikakrasse positiivselt, 

kuna liik õitseb pidevalt ja näeb murus kena välja, vaid üks inimene tõi välja kirikakra 

raviomadused, mille tõttu ta taime positiivselt suhtub. Enamus inimestest, kes andsid 

suhtumise küsimuse vastuseks „negatiivne“, suhtuksid taime positiivselt või neutraalselt, 

kui tema levik aias ei oleks nii kiire ja ta ei tõrjuks murukõrreliste liike välja.  

 

3.4 Kirikakra leviku piiramine 

 

Viis inimest, kes vastasid küsitlusele, olid püüdnud kirikakra levikut piirata ning 19 

inimest ei ole midagi selles osas ette võtnud. Ükski Hulja aleviku küsitletud elanikest ei 

olnud kirikakra leviku piiramisel kasutanud herbitsiide (lisa 3). Kõige populaarsem meetod 

oli välja rohimine peenrast (4 inimest), muru seest kirikakart välja ei rohita, kuna muru 

sisse jäävad taimkatteta laigud. Toodi välja ka õisikute ära kõplamist ning muru väga 

madalat niitmist, et takistada seemnete valmimist, kuid need meetodid ei ole olnud 

efektiivsed. Kaks viimast tõrjeviisi ei too kaasa kirikakarde vähenemist, kuna taim 

paljuneb ka lühivõrsetega. Madal niitmine võib kirikakarde kasvu isegi soodustada kuna 

mõned murukõrrelised (nt. Poa pratensis, Festuca pratensis jt.) ei talu väga madalat 



32 

 

niitmist ning nad muutuvad nõrgemaks, mis annab kirikakrale rohkem võimalusi 

levimiseks.  

 

Käsitsi taime välja rohimine on kõige efektiivsem meetod, kuna kirikakar on vastupidav 

selektiivsetele herbitsiididele ning tõrjet tuleb teostada korduvalt. Välja kaevamine annab 

parimaid tulemusi siis, kui kirikakar kasvab murus hajusalt. Kui kirikakar on hõivanud 

suurema osa murust, siis välja kaevamine hävitab muru ning sellisel juhul tasuks kogu 

muru uuesti rajada. Ka üksikute kirikakarde välja kaevamisel tuleks sinna kohta külvata 

murukõrreliste seemet, kuna muidu hakkaksid seal kiiresti umbrohud kasvama. Harilikule 

kirikakrale meeldib niiske ja tihe muld, seega võiks kirikakarde kasvukohti õhustada 

raudrehaga riisudes või väiksel pindalal aiahargiga auke tehes. Pärast õhustamist tuleks 

muru liivatada, et õhtustamise mõju kestaks kauem (Saar 1995). Sellised võtted pidurdavad 

kirikakra levikut ja soodustavad murukõrreliste kasvu.   

 

Kuigi herbitsiidide kasutamine ei ole nii ajakulukas ning vähendab mõningal määral 

kirikakarde levikut, siis koduhoovis ei tohiks herbitsiide kergekäeliselt kasutada, kuna 

herbitsiidides olevad keemilised ühendid võivad olla inimestele ja kogu elusloodusele 

ohtlikud (Kearns & Prior 2013). Herbitsiidide kasutamine kirikakra vastu võitlemisel ei ole 

kõrge efektiivsusega ning vajab korduvat mürgitamist (Saar 1995), seetõttu tuleks 

kirikakra levikut pidurdada juba siis, kui teda on murus nii palju, et jõuab välja kaevata 

ning herbitsiide kasutamata tema levikut piirata. Spordimurudes kasutatakse keemilisi 

tõrjevahendeid tihedamini, kuna umbrohud võivad tekitada olulist majanduslikku kahju 

ning seetõttu on umbrohust vaja vabaneda võimalikult kiiresti. Ka golfiväljakutel ja 

staadionitel tuleks herbitsiididega koos kasutada eelpool nimetatud välja rohimist, 

õhtustamist ja liivatamist, et tulemus oleks püsivam.  

 

Üks küsitletutest on kirikakart ise oma muru sisse juurde külvanud. Kirikakar on väga 

sobilik liik madalasse lilleniitu, kuna õitseb kogu suve ning on tallamisele üsna vastupidav. 

Sellisesse looduslikku murusse võib külvata veel õitsvaid taimi nagu valget ristikut või 

raudrohtu. Madalat lilleniitu peab harvem niitma ning on seega odavam ja 

energiasäästlikum alternatiiv traditsioonilisele hästihooldatud ilumurule (Saar 2012b).   
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KOKKUVÕTE 
 

Bakalaureusetöö üheks eesmärgiks oli koondada informatsiooni kirikakra leviku ja 

tõrjevõimaluste kohta. Erinevate eesti- ja inglisekeelsete kirjandusallikate põhjal koostati 

põhjalik ülevaade hariliku kirikakra morfoloogiast, levikuiseärasustest ning 

tõrjevõimalustest. Eraldi toodi välja, kuidas kirikakar muru mõjutab ning milliseid 

probleeme tekitab tema levik spordimurudes. 

 

Teiseks eesmärgiks oli hinnata kirikakra leviku invasiivsust. Invasiivsusriski hindamiseks 

kasutati Kesk-Euroopa taimede jaoks välja töötatud riskihindamise metoodikat (Weber & 

Gut 2004). Riskihindamise küsitluse punktisummaks sai harilik kirikakar 27, mis 

klassifitseerib ta keskmise riskiga liikide hulka ning ei ole vajalik liiki lisada invasiivsete 

taimede nimekirja. Invasiivsete liikide nimekirja ei ole teda vaja lisada, kuna ta on 

madalakasvuline ja kasvab eelistatult madalates ilumurudes, seega tõenäoliselt ei kujuta ta 

ohtu looduslikele kooslustele. Samas võib tema lokaalne levik võib muutuda suureks 

probleemiks ning seetõttu vajab taim kindlasti edasist jälgimist. 

 

Kolmandaks bakalaureusetöö eesmärgiks oli teada saada, kuidas on inimtegevus seotud 

liigi levikuga ning millised on kõige efektiivsemad tõrjevahendid. Hulja alevikus läbi 

viidud kaardistamine näitas selgesti, kuidas kirikakar on levinud eelkõige inimese kaasabil. 

Kui 50 aastat tagasi kasvas kirikakar vaid üksikutes hoovides, siis pärast ühisniiduki 

kasutuselevõttu levis taim väga kiiresti teistele niidetavatele aladele. Kuna taim on ilus ja 

heade raviomadustega, siis on paljud elanikud ise teda oma hoovi istutanud või külvanud. 

Heinamaad, mida niidetakse harva on kirikakra kasvuks ebasobivad, seega on kirikakar 

Hulja aleviku näitel otseselt seotud inimtegevusega. 

 

Kõige efektiivsemaks tõrjevahendiks kirikakra puhul on taime leviku õigeaegne piiramine, 

kirikakar tuleks muru seest või peenrast välja kaevata, kui ta ei ole veel suureks 

probleemiks muutunud. Hiljem on kirikakraga väga keeruline võidelda – parimaid 

tulemusi annab taime välja kaevamine ning varasema kasvukoha üle külvamine 

murukõrreliste seemnetega. Kuna kirikakar kasvab kõige paremini tihedatel niisketel 

muldadel, siis on soovituslik muru õhutada ning liivatada. Kirikakral on raske levida 
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tihedas ja heas seisukorras murus, seega tuleks valida kasvutingimustele sobivad 

murukõrreliste liigid ning muru õigesti hooldada. Kiiremate tulemuste saamiseks 

spordimurudes võib kasutada laialeheliste umbrohtudega võitlemiseks mõeldud herbitsiide. 

Kirikakar on herbitsiididele üsna vastupidav ning ala peab korduvalt mürgitama. Oma 

koduaias ei ole kemikaalidega mürgitamine mõistlik ja ka staadionitel herbitsiide kasutades 

peab täpselt jälgima lubatud koguseid ning herbitsiidide kasutamiseks sobivaid 

ilmastikunõudeid. 
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SUMMARY 
 

English daisy (Bellis perennis L.) distribution and management options: case 

study of Hulja borough (Lääne-Virumaa county) 

 

One aim of that research is to gather information about English daisy’s (Bellis perennis) 

distribution and control options. The theoretical overview about morphology, distribution 

and control options was made using different Estonian and English scientific sources. It is 

explained how the daisies are affecting the lawn and what kind of problems they are 

causing on sport fields.    

 

Another objective was to evaluate invasiveness of English daisy. Invasiveness was 

assessed by using a risk assessment system for potentially invasive plant species in central 

Europe (Weber & Gut 2004). The score of a risk assessment system for English daisy was 

27, this score classifies the species to the intermediate risk class. It is not necessary to add 

English daisy to the list of invasive plants because this species is a small herbaceous 

perennial and prefers to grow in a low-cut lawns. Therefore English daisy will not become 

a threat to  natural communities. On the other hand the species local distribution might 

become a problem, so it needs further observation. 

 

Third aim was to find out how human activities are connected with the spread of the 

species and what are the most effective control options. Data collection in Hulja borough 

showed that English daisy spreads mostly due to human activities. 50 years ago this 

species could be found only in a few gardens, but after the 70s, people started to use a 

shared lawn mower and the spread was very quick. As the plant is pretty and has medicinal 

properties many people have brought English daisy to their gardens by themselves. Areas 

that are mowed infrequently are unsuitable for English daisy. Therefore, as an example of 

Hulja borough the distribution of species is directly related to human activities.  

 

The most effective tool to control the spread of the plant is to limit it’s spread if it is not yet 

widely spread because at that time it is easy to dig the plant out. If English daisy is already 

widely spread it is really difficult to limit its growth. As daisy likes to grow on compacted, 
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moist soils, it is recommended to create unfavourable growing conditions by aerating and 

adding sand to the soil. It is difficult for English daisy to spread in dense and healthy lawn, 

so it is necessary to choose the right lawn species and to maintain them correctly. Second 

and faster option is to use herbicides, this technique is needed mostly in sport fields. 

However, lawn daisy is very resistant to herbicides and the action must be repeated for 

good results. It is very important to follow permitted quantities and weather requirements 

suitable for herbicides.  
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LISAD 

Lisa 1. Hariliku kirikakra morfoloogilised tunnused (BioLib 2004): a – taime üldkuju, b – 

kandelehed, c ja d –putkõis, e ja f – keelõis, g – tolmukad, h – sigimik, i – seemnis 
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Lisa 2. Elanike käest küsitud küsimuste ja saadud vastuste märksõnad, mida kasutati tabeli 

(lisa 3) koostamisel  

Aladel, kus kirikakart ei leitud: 

Küsimus Küsimuse märksõna Vastuse märksõna 

Kas Te olete mõelnud tuua 

kirikakart oma hoovi? 

Suhtumine (soovib tuua enda hoovi) 

Kuidas suhtute kirikakrasse 

muru sees? 

Suhtumine Positiivne/ negatiivne 

Aladel, kus kirikakar kasvas: 

Küsimus Küsimuse märksõna Vastuse märksõna 

Kas mäletate, mis aastast 

alates kasvab kirikakar Teie 

hoovis? 

Aeg Aastaarv/ aastate vahemik/ 

teadmata (kui elanik ei tea)/ 

andmed puuduvad (kelleltki 

ei saanud küsida) 

Kas Te olete ise toonud 

taime oma hoovi või on ta 

levinud Teie kaasabita? 

Ise tulnud/toodud Ise tulnud/ toodud/ andmed 

puuduvad 

Kas kirikakar on levinud 

edasi soovimatutesse 

kohtadesse? 

Edasine levik Muru -> peenar/ peenar -> 

muru/ laienenud/ ei 

Kas Te olete võtnud midagi 

ette, et taime levikut piirata? 

Leviku piiramine Jah/ ei 

Kui vastasite eelmisele 

küsimusele jaatavalt, siis 

milliseid tõrjemeetodeid 

olete kasutanud? 

Tõrje meetod Rohimine/ niitmine/ 

mürgitamine/ kõplamine/ 

välja kaevamine 

Kuidas suhtute kirikakrasse 

muru sees? 

Suhtumine Positiivne/ negatiivne 
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Lisa 3. Hulja elanike küsitlusandmed 

Liik Ala nr. Tüüp Pindala m² Esinevus Ohtrus Kasvukoht Suhtumine Aeg Ise 

tulnud/toodud 

Valgus Edasine 

levik 

Leviku 

piiramine 

Tõrje meetod 

Bellis 

perennis 

1 Korterelamu 

ümbrus 

21264,8 jah r muru positiivne teadmata ise tulnud vari ei ei  

Bellis 

perennis 

1     muru positiivne teadmata ise tulnud  ei ei  

Bellis 

perennis 

2 Mitmepere 

elamu hoov 

4665,8 jah 3 muru/peenar negatiivne 1970ndad ise tulnud vari muru -> 

peenar 

jah rohimine/niitmine 

Bellis 

perennis 

3 Mitmepere 

elamu hoov 

2799,6 jah r muru positiivne andmed 

puuduvad 

ise tulnud päike ei ei  

Bellis 

perennis 

4 Korterelamu 

ümbrus 

8538,1 jah 1 muru/peenar positiivne 1980-1990 ise tulnud vari/päike laienenud ei  

Bellis 

perennis 

5 Mõisa ümbrus 14736,3 jah 1 muru/peenar positiivne andmed 

puuduvad 

andmed 

puuduvad 

päike laienenud ei  

Bellis 

perennis 

6 Haljasala 392,9 ei 0         

Bellis 

perennis 

7 Mitmepere 

elamu hoov 

5605,7 jah 3 muru/peenar positiivne andmed 

puuduvad 

andmed 

puuduvad 

vari/päike laienenud ei  

Bellis 

perennis 

8 Mitmepere 

elamu hoov 

4317,1 jah 3 muru/peenar positiivne lapsepõlvest ise tulnud vari/päike laienenud ei  

Bellis 

perennis 

8      positiivne 1985 kasvas 

juba 

ise tulnud  laienenud ei  

Bellis 

perennis 

8      positiivne 1972-1976 ise tulnud  laienenud ei  

Bellis 

perennis 

9 Harva niidetav 

ala 

19343 ei 0         

Bellis 

perennis 

10 Haljasala 17331,9 ei 0         

Bellis 

perennis 

11 Harva niidetav 

ala 

5250,3 ei 0         

Bellis 

perennis 

12 Harva niidetav 

ala 

10536,8 ei 0         

Bellis 

perennis 

13 Tööstuslik maa 3505 ei 0         
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Lisa 3 järg  

Liik Ala 

nr. 

Tüüp Pindala 

m² 

Esinevus Ohtrus Kasvukoht Suhtumine Aeg Ise 

tulnud/ 

toodud 

Valgus Edasine 

levik 

Leviku 

piiramine 

Tõrje meetod 

Bellis 

perennis 

14 Lasteaia 

ümbrus 

16534,3 ei 0         

Bellis 

perennis 

15 Korterelamu 

ümbrus 

4776,8 jah 2 murus positiivne 1980 ise tulnud vari laienenud ei  

Bellis 

perennis 

16 Korterelamu 

ümbrus 

5783,9 jah 1 murus negatiivne 1980-

1990 

ise tulnud vari laienenud ei  

Bellis 

perennis 

17 Korterelamu 

ümbrus 

5891,9 jah r murus    päike ei ei  

Bellis 

perennis 

18 Korterelamu 

ümbrus 

6860,1 ei 0  positiivne       

Bellis 

perennis 

19 Korterelamu 

ümbrus 

3846,8 jah r murus positiivne andmed 

puuduvad 

andmed 

puuduvad 

vari ei ei  

Bellis 

perennis 

20 Aiamaa 6610,9 jah 3 murus/peenras negatiivne 1980-

1990 

toodud vari/ 

päike 

muru -> 

peenar 

ei  

Bellis 

perennis 

20      positiivne 1980ndad toodud  laienenid jah rohimine/mürgitamine 

Bellis 

perennis 

20      positiivne teadmata toodud  muru -> 

peenar 

jah kõplamine 

Bellis 

perennis 

20      positiivne 1990 

kasvas 

juba 

toodud  muru -> 

peenar 

jah rohimine 

Bellis 

perennis 

21 Koduhoov 3180,4 jah 2 murus/peenras positiivne 1990 toodud vari peenrar -> 

muru 

ei  

Bellis 

perennis 

22 Koduhoov 3769 ei 0  negatiivne     jah välja kaevamine 

Bellis 

perennis 

23 Koduhoov 2374,8 jah r murus    vari    

Bellis 

perennis 

24 Koduhoov 

(võsastunud) 

3083,6 ei 0         

Bellis 

perennis 

25 Koduhoov 1511,5 ei 0         
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Lisa 3 järg 

Liik Ala 

nr. 

Tüüp Pindala 

m² 

Esinevus Ohtrus Kasvukoht Suhtumine Aeg Ise tulnud/ 

toodud 

Valgus Edasine 

levik 

Leviku 

piiramine 

Tõrje meetod 

Bellis 

perennis 

26 Koduhoov 1856,8 ei 0         

Bellis 

perennis 

27 Koduhoov 4542,6 ei 0  positiivne       

Bellis 

perennis 

28 Koduhoov  1961,2 jah 2 murus/peenras positiivne 1950 toodud päike laienenud ei  

Bellis 

perennis 

29 Koduhoov 5894 jah r peenras positiivne 2012 toodud vari/päike ei ei  

Bellis 

perennis 

30 Koduhoov 8175,6 jah 1 murus positiivne 2009 ise tulnud päike laienenud ei  

Bellis 

perennis 

31 Koduhoov 5129 ei 0  positiivne       

Bellis 

perennis 

32 Koduhoov 4336,2 ei 0         

Bellis 

perennis 

33 Koduhoov 5922 ei 0  positiivne 

(soovib tuua 

enda hoovi) 

      

Bellis 

perennis 

34 Koduhoov 1544,2 jah r peenras negatiivne 2014 toodud päike ei jah välja kaevamine 

Bellis 

perennis 

35 Koduhoov 1027,5 ei 0         

Bellis 

perennis 

36 Koduhoov 3025,3 ei 0         

Bellis 

perennis 

37 Koduhoov 3000,4 jah 1 murus    vari/päike laienenud   

Bellis 

perennis 

38 Koduhoov 2998,1 jah r murus/peenras positiivne 1990 andmed 

puuduvad 

vari/päike ei ei  

Bellis 

perennis 

39 Harva 

niidetav ala 

5124,5 ei 0         

Bellis 

perennis 

40 Haljasala 3254,6 ei 0  positiivne       

Bellis 

perennis 

41 Harva 

niidetav ala 

3657,2 ei 0         
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