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Euroopas, kuid ka teistes maailmajagudes on viimaste aastasadade jooksul võõrliikide arv 

märgatavat kasvanud ning need levivad aina enam uutele aladele. See on intensiivistunud 

kaubanduse, turismi ja inimmõjust tingitud häiringute tagajärg. Võõrliikide all mõeldakse 

liike, alamliike või muu madalama taksoni esindajaid, mis on levinud oma looduslikust 

levialast väljapoole. Sellised liigid on suureks ohuks kohalikele ökosüsteemidele, 

bioloogilisele mitmekesisusele ning mõnedel juhtudel isegi inimese tervisele. 

Antud töö eesmärgiks on probleemsete võõrliikide pujulehise ambroosia, kareda 

ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia kohta käiva materjali koondamine ja olemasoleva 

info analüüsimine. Samuti koondada pilt liikide levikust Euroopas ja Eestis.  

Töö teoreetilises osas kasutati peamiselt võõrkeelseid teadusartikleid. Töö uurimuslikus 

osas kasutati levikuinfo koondamiseks DAISIE, EPPO, NOBANIS ja NATARC 

andmebaase. Andmebaasidest saadud andmete põhjal koostati iga liigi kohta eraldi 

Microsoft Excel tabel.  

Andmete analüüsil selgus, et pujulehine ambroosia on eelpool nimetatud kolmest liigist 

kõige enam levinud, esinedes 34 Euroopa riigis. Tegemist on invasiivse liigiga. Kare 

ambroosia on 19 ning kolmehõlmane ambroosia 28 Euroopa riigis. Kare ja kolmehõlmane 

ambroosia on invasiivseks peetud vaid Venemaa Euroopa osas. Ülejäänud Euroopa 

riikides on nad peamiselt kas naturaliseerunud või juhuslikud liigid. 



 

Pujulehine ambroosia ja kare ambroosia on Eestis teadaolevalt alates 1933. aastast. 

Kolmehõlmane ambroosia on aga 1989. aastast. Kõik kolm liiki on Eestis juhuslike 

liikidena, mistõttu on Eestis tähtis alustada ennetumeetodide rakendamist juba leviku 

varajases staadiumis.  

 

 

 

Märksõnad: Ambrosia spp., tervistkahjustav umbrohi, invasiiv, naturaliseerunud liik, 

juhuslik liik, levik Euroopas 
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In the past hundreds of years the number of alien plants has increased visibly, both in 

Europe and other parts of the world. That is because of intensive trade, turism and human 

activity. The introduced alien plants are species, subspecies or lower taxa which are 

introduced outside its natural distribution area. Such species are a big problem because 

they might have a significant impact to ecosystems and biodiversity. In addition, some 

alien species may cause serious threat to humans' health. 

The aim of this work is to collect the material and analyse the existing data of problematic 

alien plants like common ragweed, perennial ragweed and giant ragweed. Also focus on 

data about the distribution of these three species in Europe and Estonia.  

In the theoretical part most articles are in foreign languages. In the other part of the work 

distribution of common ragweed, perennial ragweed and giant ragweed in Europe and 

Estonia was analyzed by means of DAISIE, EPPO, NOBANIS and NATARC databases. 

Based on the data there were complied tabels for each species with Microsoft Excel. 

Of these three species common ragweed is the most widespread and problematic in 

Europe. Common ragweed has spread in 34 countries in Europe. By analyzing the 

spreading data about common ragweed, it showed that this specific species is seriously 

invasive in many European countries. Perennial ragweed is in 19 and giant ragweed is in 

28 European coutries. They are called invasive only in European part of Russia, but in 

other countries they are considered to be casual species. 

Common ragweed and perennial ragweed is found in Estonia since 1933 and giant 

ragweed confessedly since 1989. All the three species are casuals in Estonia and that is 



 

why it is important to implement measures as soon as possible to prevent the further spread 

of these species. 

 

Keywords: Ambrosia spp., noxious weeds, invasive, established species, casual species, 

distribution in Europe 
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SISSEJUHATUS 
 

Viimase 200 aasta jooksul on nii Euroopas kui ka teistes maailmajagudes võõrliikide arv 

silmnähtavalt kasvanud, mis on omakorda intensiivistanud turismi, kaubanduse ja 

inimmõjust tingitud häiringute tagarjärgi (Hulme et al. 2009: 1). Võõrliikide all mõeldakse 

liike, alamliike või muu madalama taksoni esindajaid, mis on levinud oma looduslikust 

levialast väljapoole. Siia hulka kuuluvad ka selliste liikide osad, mis võivad ellu jääda ning 

edasi paljuneda nagu näiteks sugurakud, munad, seemned või muud levised (DAISIE (a)). 

Sellised liigid on kujunenud suureks probleemiks, avaldades tugevat mõju kohalikele 

ökosüsteemidele, aga ka bioloogilisele mitmekesisusele (Hulme et al. 2009: 1). Lisaks 

sellele võivad nii mõnedki võõrliigid kujutada endast tõsist ohtu inimese tervisele (Eek, 

Kukk 2013) ja nendega kaasnevad suured majanduslikud kulud (Hulme et al. 2009: 1).  

 

Käesoleva töö eesmärgiks on probleemsete võõrliikide pujulehise ambroosia, kareda 

ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia kohta käiva materjali koondamine ja olemasoleva 

info analüüsimine. Teoreetilises osas antakse täpsem ülevaade liikide bioloogiast, 

ökoloogiast, ohtlikkusest ja kasulikkusest ning liikide leviku teedest. Ambroosia kolmest 

liigist on Euroopas enamlevinud ja seetõttu ka problemaatilisem pujulehine ambroosia, 

mistõttu käsitletakse antud liiki töös põhjalikumalt. Eelpool nimetatud kolme liigi kohta on 

eestikeelset informatsiooni vähe ning seetõttu on peamised allikad eelkõige võõrkeelseid 

teadusartiklid. 

 

Töö uurimuslikus osas koondatakse pilt liikide levikust Euroopas, millele lisandub teadaolev 

liikide levikuinfo Eesti kohta. Pujulehise ambroosia, kareda ambroosia ja kolmehõlmase 

ambroosia levikut Euroopas uuriti NOBANIS-e (European Network on Invasive Species), 

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) ja EPPO (European and 

Mediterranean Plant Protection Organization) andmebaaside abil. Eestit puudutavad 

andmed saadi NATARC andmebaasis olevate herbaariumieksemplaride ja Eesti Maaülikooli 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanika osakonna herbaariumi kartoteegis olevate 

andmete läbitöötamisel. Kuna pujulehine ambroosia, kare ambroosia ja kolmehõlmane 

ambroosia on Eestis juhulikud liigid, siis on Eestit käsitlevas osas välja toodud ka meetodid 

antud liikide leviku ennetamiseks.  

Levikuandmete koondamise käigus sooviti leida vastuseid järgmistele küsimustele: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b69
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b69
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b69


8 

 

1) Millistesse Euroopa riikidesse on antud liigid levinud ning millised invasiooni staatusi 

on neile erinevates riikides omistatud? 

2) Millal on antud liigid jõudnud Eestisse ning milline on nende siinne invasiooni staatus? 

3) Millistest Eesti piirkondadest ja millistel kasvukohtadel on antud liike Eestist leitud? 

 

Soovin tänada Merle Ööpikut, kelle headele nõuannetele ja suunamisele sai võimalikuks 

selle töö valmimine. Ühtlasi tahan tänada Thea Kull´i, kes andis nõu ning oli suureks abiks 

Eestit puudutava levikuinfo koondamisel.  
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1. PEREKOND AMBROOSIA (Ambrosia spp. L.) 
 

Korvõieliste sugukonda (Asteraceae) kuuluva ambroosia perekonna (Ambrosia L.) liigid on 

ühe- või mitmeaastased rohttaimed (Eichwald et al. 1978), põõsad või poolpõõsad  (Kazinczi 

et al. 2008a: 56). Antud perekonna liikidel on kas painduv sammasjuur või roomav risoom 

(Kazinczi et al. 2008a: 56). Perekonna liikide põhjalikum bioloogiline iseloomustus on 

toodud Eichwald et al. (1978) järgi. Ambroosia perekonda kuuluvate liikide lehed on 

sulgjagused, paiknedes varrel vahelduvalt või vastakuti. Neil on väikesed ja ühesugulised 

korvõisikud. Isas-korvõisikud asetsevad varre ja okste tippudes, koondudes tähk- või 

kobarõisikuteks, mis on 5-18 cm pikkused. Emas-korvõisikud asuvad allpool isas-

korvõisikuid asetsedes ülemiste lehtede kaenlas üksikult või 2-5 kaupa moodustates seeläbi 

tihedaid liitõisikuid. Isas-korvõisikud on kausja või poolkeraja üldkatisega, mis on 

moodustunud 5-12 kokku kasvanud lehekesest. Üldkatise lehekesed on 5-12 hõlmase või 

terve servaga. Isas-korvõisik koosneb 5-16 valgest või helekollasest isas-putkõiest, mis on 

lehterja või kellukja viiehambulise krooniga. Emas-korvõisikud koosnevad ühest õiest, mis 

on kroonita. Harjaskarvane üldkatis on kuni tipuni kinni kasvanud ja pikliku, munaja või 

ümarmunaja kujuga ning emas-korvõisikud paiknevad sellel üksikult. Lehekesed 

moodustavad üldkatise ülemises osas nokakese, kuid alusel on nokalaadsed kandelehekesed 

kokku kasvanud. Seemnete valmides üldkatis kõvastub. 

Ambroosia perekonna liigiarv jääb erinevate allikate väitel 40 piiresse (Gajić 1975 ref 

Maksimović 2008: 356; Eichwald et al. 1978; Chauvel et al. 2006: 666; Eek, Kukk 2013). 

Ambroosia perekonda arvatud liigid pärinevad Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikast 

(Eichwald et al. 1978), kuid valdav osa neist kasvab siiski Põhja-Ameerikas (Payne 1964 ref 

Chauvel et al. 2006: 666; Bessett, Crompton 1975: 466-469).  Perekonna kümme liiki kasvab 

Ameerika Ühendriikides California lahe põhja- ja läänerannikul ning Arizonases asuvas 

Sonora kõrbes (Bohár 1996 ref Makra et al. 2014: 490). Perekonna üks liik, Ambrosia 

maritima L., on arvatud Euroopa pärismaiseks liigiks (Gajić 1975 ref Maksimović 2008: 

356). Lisaks pärineb Ambrosia senegalenis Dc. Aafrikast (Béres et al. 2005 ref Makra et al. 

2014: 490). Enamik ambroosia perekonda kuuluvatest liikidest on siiski ülemaailmselt 

levinud (Gaudeul et al. 2011: 1-2).  
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Võõrliikidena kasvavad Euroopas pujulehine ambroosia (Ambrosia artemisiifolia L., sün. 

Ambrosia elatior L.), kare ambroosia (Ambrosia coronopifolia Torr. & Gray., sün. Ambrosia 

psilostachya DC.), kolmehõlmane ambroosia (Ambrosia trifida L.),  ja Ambrosia 

tenuifolia Spreng. Eelpool nimetatud liigid on Põhja-Ameerikast Euroopasse levinud koos 

põllumajandussaadustega (Makra et al. 2005: 57). Neid on introdutseeritud näiteks kartuli- 

ja maisisaagiga (Chauvel et al. 2006: 668-669), aga ka aasristiku ehk punase ristiku 

(Trifolium pratense L.) seemnetega ning teraviljasaagiga (Makra et al. 2005: 57).  

Eestist on leitud kolm ambroosia perekonna liiki. Kõige rohkem on täheldatud pujulehise 

ambroosia (A. artemisiifolia L.) isendeid, kuid leitud on ka kolmehõlmast ambroosiat (A. 

trifida L.) ja karedat ambroosiat (A. coronopifolia Torr. & Gray.) (Eek, Kukk 2013). 

 

Paljud perekonda kuuluvatest liikidest on kohanenud kuivade poolkõrbeliste 

kasvukohtadega (Bohár 1996 ref Kazinczi et al. 2008a: 59). Kazinczi et al. (2008a: 59) on 

ühtlasi ka lisanud, et ambroosia perekonnas on liike, mis eelistavad parasvöötmelise 

kliimaga alasid.  

 

Ambroosia perekonna liigid on eelkõige tervistkahjustavad umbrohud (Makra et al. 2005: 

58). Perekonna liigid on nüüdseks enim tuntud õieolmuallergeenidena (Béres 2003 ref 

Makra et al. 2014: 490). Neid võib leida näiteks põllumaadelt, teeäärtest, jäätmaadelt ja 

põllusöötidelt, mille mullad on tugeva inimmõju tõttu häiritud (Mark 1983: 212; Kazinczi et 

al. 2008a: 59; 2008b: 107). 

 

 

1.1 Pujulehise ambroosia (Ambrosia artemisiifolia L.) liigikirjeldus  
 

Looduslikult on pujulehine ambroosia levinud Põhja- ja Kesk-Ameerikas. Lisaks sellele 

esineb teda ka Lõuna-Ameerikas nagu näiteks Argentiinas, Peruus, Boliivias ja Paraguais. 

Pujulehine ambroosia on ka Mehhikos, Kuuba saarel ja Bermuda saarestikus. Võõrliigina 

võib antud liiki kohata kõikides maailmajagudes (Eichwald et al. 1978). Väljaspool oma 

looduslikku leviala esineb pujulehist ambroosiat näiteks nii Euroopas, Aasias (täpsemalt 

Hiinas, Jaapanis, Taiwanis ((DAISIE (b), (EPPO 2016a), Indias, Kazakhstanis ja Korea 

Vabariigis (EPPO 2016a) aga ka Austraalias (DAISIE (b)). 

 

Pujulehine ambroosia on üheaastane rohttaim (Eichwald et al. 1978; Irwin, Aarssen 1996: 

125). Eichwald et al. (1978) järgi jääb pujulehise ambroosia kasv vahemikku 20-200 cm, 

kuid on ka välja toodud kasvuvahemik 10-250 cm (Karrer et al. 2011 ref Essl et al. 2015: 
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1074). Ühtlasi on pujulehisele ambroosiale iseloomulik sammasjuurestik (Bessett, 

Crompton 1975: 463). 

Antud liik on püstise harunemata (Bessett, Crompton 1975: 463) või ülalt tugevalt 

harunenud varrega (Eichwald et al. 1978; Irwin, Aarssen 1996: 125). Vars on kandilise 

ristlõikega (Eichwald et al. 1978) ning kaetud hõredalt (Eicwald et al. 1978) või tihedalt 

(Bessett, Crompton 1975: 463) karvadega. Lisaks sellele on õõnsate sõlmevahede tõttu 

pujulehise ambroosia vars kergesti murduv (Nitzsche 2010 ref Essl et al. 2015: 1073).  

Antud liigil on kaheli-sulgjagused lehed (Eichwald et al. 1978) (joonis 1), mis paiknevad 

varre alumises osas vastakuti (Bessett, Crompton 1975: 463), kuid varre ülaosas asetsevad 

vahelduvalt (Eichwald et al. 1978; Bessett, Crompton 1975: 463). Lisaks sellele on ülemised 

lehed rootsuta. Lehed on pealt tumerohelist värvi ja peaaegu paljad. Lehe alumine pool on 

hallikasroheline seda eelkõige tihedalt paiknevate lühikeste harjaskarvade tõttu (Eichwald et 

al. 1978).  

 

 

Joonis 1. Pujulehine ambroosia Iisraelis (Foto: Merike Linnamägi) 

 

Pujulehine ambroosia on ühekojaline taim (Kazinczi et al. 2008a: 70). Ühtlasi kuulub antud 

liik lühipäevataimede hulka, mis tähendab, et taime õitsemine algab päeva pikkuse 

lühenedes (Allard 1945: 388; Dickerson, Sweet 1971: 65). Pujulehine ambroosia alustab 

õitsemist juuli lõpus või augusti alguses (Brandes, Nitzsche 2006: 287) ning see kestab 
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septembri lõpuni, oktoobrini (Brandes, Nitzsche 2006: 287; Ziska et al. 2011: 4248) või isegi 

novembrini (Eichwald et al. 1978). 

Igal liigi isendil on isas- ja emas-korvõisikud (Kazinczi et al. 2008a: 70). Isas-korvõisikud 

on paljad, 4-5 mm läbimõõduga, munaja või poolkeraja kujuga. Lisaks sellele paiknevad nad 

longus asendis 2-3 mm pikkustel raokestel. Isas-korvõisikud koosnevad omakorda 10-15 

(Eichwald et al. 1978) või 10-100 (Bessett, Crompton 1975: 463) helekollase värvusega 

isasõiest, mis on 2 mm pikkused (Eichwald et al. 1978). Isas-korvõisikud koonduvad 

peajateks liitõisikuteks, mis paiknevad varre ja selle külgmiste okste tippudes (joonis 2) 

(Eichwald et al. 1978). Emas-korvõisikud asuvad allpool isas-korvõisikuid (Eichwald et al. 

1978; Kazinczi et al. 2008a: 70). Täpsemalt paiknevad emas-korvõisikud üksikult või 

mitmekesi ülemiste lehtede kaenaldes (Bessett, Crompton 1975: 463; Eichwald et al. 1978; 

Kazinczi et al. 2008a: 70). Eichwald et al. (1978) on lisanud, et emas-korvõisikud võivad 

olla kahe, või maksimaalselt kolme kaupa koos. Iga emas-korvõisik koosneb vaid ühest õiest 

(Bessett, Crompton 1975: 463; Eichwald et al. 1978; Kazinczi et al. 2008a: 70).   

 

 

Joonis 2. Pujulehise ambroosia isas-korvõisikutest moodustunud liitõisikud varre ja selle 

külgmiste okste tippudes (Foto: Sarah Brunel) 

 

Pujulehine ambroosia on tuultolmleja (Payne 1964 ref Essl et al. 2015: 1071). Kõige 

intensiivsem tolmlemise aeg algab augustist ning kestab oktoobri lõpuni. Ühe tolmutera 

läbimõõt on 18 kuni 22 µm (Taramarcaz et al. 2005: 539). Lisaks sellele on pujulehine 

ambroosia suuteline tootma suurtes kogustes õietolmu. Näiteks võib üks taim toota 0,1 kuni 
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2,5 miljardit õietolmutera, kuid kogused sõltuvad eelkõige taime suurusest ning aastast 

(Fumanal et al. 2007: 233).  

 

Pujulehine ambroosia levib seemnetega (Bessett, Crompton 1975: 468). Näiteks üks taim on 

võimeline neid tootma umbes 300 (Fumanal et al. 2008a: 102; Fumanal et al. 2007: 233) 

kuni 60 000 (Makra et al. 2005: 58) maksimaalselt isegi 62 000 (Dickerson, Sweet 1971: 

66). Katsete käigus on tõestatud, et pujulehise ambroosia seemned suudavad säilida mullas 

soikeseisundis kuni 35 (Brandes, Nitzsche 2006: 287) või isegi 39 aastat oodates sobivaid 

tingimusi idanemiseks (Bessett, Crompton 1975: 471). 

Pujulehisel ambroosial võib esineda seemnis, viljakattega seemne või õiekattelehe külge 

kinnitunud seeme. Munaja kujuga seemet kattev viljakesta värvus võib varieeruda rohelisest 

kuni tumepruunini (Kazinczi et al. 2008a: 74). 

 

 

1.2 Kareda ambroosia (Ambrosia coronopifolia Torr. & Gray.) 

liigikirjeldus 
 

Kare ambroosia on kodumaiseks liigiks USA-s, Kanadas ja Mehhikos. Võõrliigina esineb 

antud liiki Euroopas, Austraalias (Eichwald et al. 1978; Prasad et al. 2013: 295), aga ka 

Aafrikas (Eichwald et al. 1978) ja Lõuna-Ameerikas (Prasad et al. 2013: 295). Karedat 

ambroosiat on introdutseeritud ka Aasia aladele (Eichwald et al. 1978), täpsemalt Taiwani, 

Indiasse ja Jaapanisse (Prasad et al. 2013: 295).  

 

Kare ambroosia sarnaneb oma väljanägemise poolest pujulehisele ambroosiale (Bessett, 

Crompton 1975: 464; Prasad et al. 2013: 294), kuid on ka tunnuseid, mis aitavad antud liiki 

eristada nii pujulehisest ambroosiast kui ka kolmehõlmasest ambroosiast.   

Erinevalt pujulehisest ambroosiast ja kolmehõlmasest ambroosiast on antud liigi puhul 

tegemist mitmeaastase taimega. Lisaks sellele on karedale ambroosiale iseloomulik roomav 

risoom (Bessett, Crompton 1975: 464; Eichwald et al. 1978; Prasad et al. 2013: 294), mis 

on horisontaalse suunaga (joonis 3) (Bessett, Crompton 1975: 464; Prasad et al. 2013: 294) 

samal ajal kui pujulehisel ambroosial ja kolmehõlmasel ambroosial on sammasjuurestik 

(Bessett, Crompton 1975: 464; Bessett, Crompton 1982: 1003; CABI 2016a).  

Kasvultki on kare ambroosia pujulehisest ambroosiast väiksem (Bessett, Crompton 1975: 

464; Eichwald et al. 1978; Prasad et al. 2013: 294). Näiteks Eichwald et al. (1978) kohaselt 

jääb antud liigi kõrgus 50-180 cm piiresse. Bessett, Crompton (1975: 464) järgi on kareda 



14 

 

ambroosia minimaalseks kasvuks 3 cm, kuid antud liigi kasv võib küündida ka 105 cm-ni. 

Prasad et al. (2013: 294) on välja toonud, et kare ambroosia kasvab kuni 60 cm kõrguseks.  

 

 

Joonis 3. Kareda ambroosia koos roomava risoomiga (Foto: Mario Lešnik) 

 

Kareda amrbroosia vars on püstine (Bessett, Crompton 1975: 464; Eichwald et al. 1978; 

Prasad et al. 2013: 294), rulja ristlõikega ja vaoline. Vars on harunenud (Eichwald et al. 

1978), kuid võib esineda ka harunemata vartega isendeid (Bessett, Crompton 1975: 464; 

Prasad et al. 2013: 294). Lisaks sellele on kareda ambroosia vars tihedalt kaetud hallide 

(Eichwald et al. 1978) ja jäikade, lühikeste karvadega, mis omakorda muudavad varre 

karedaks (Bessett, Crompton 1975: 464; Eichwald et al. 1978).  

Kareda ambroosia lehed on 4-15 cm pikkused (Eichwald et al. 1978). Antud liigil esinevad 

nii sulgjagused kui ka kaheli-sulgjaguse lehed (Bessett, Crompton 1975: 464; Eichwald et 

al. 1978). Varre alumises osas paiknevad lehed vastakuti, kuid varre ülemises osas asetsevad 

need vahelduvalt (Bessett, Crompton 1975: 464; Eichwald et al. 1978; Prasad et al. 2013: 

294).  

Lehtede värvus võib varieeruda rohelisest hallikaroheliseni (Bessett, Crompton 1975: 464). 

Antud liigi puhul on lehed pealt enam-vähem paljad. See-eest lehe alumine osa on kaetud 

tihedalt karvadega, mis on karedad ja halli värvusega (Eichwald et al. 1978; Prasad et al. 
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2013: 294). Kareda ambroosia lehtedele on iseloomulik hambuline leheserv (Bessett, 

Crompton 1975: 464; Prasad et al. 2013: 294).  

Võrreldes pujulehise ambroosiaga on kareda ambroosia lehed paksemad ja karedamad 

(Bessett, Crompton 1975: 464).  

Karedal ambroosial on ühesugulised õied. Isas-korvõisikud on koondunud peajateks 

liitõisikuteks, mis paiknevad varre ja külgmiste okste tippudes (Bessett, Crompton 1975: 

464; Eichwald et al. 1978) longus asendis. Õisikud on 7-15 cm pikkused. Isas-korvõisikud 

koosnevad minimaalselt 5 (Prasad et al. 2013: 295) või kuni 20 isasõiest (Eichwald et al. 

1978). Bessett, Crompton (1975: 464) põhjal võib isas-korvõisik koosneda maksimaalselt 

ka 40 isasõiest ning nende värvus varieeruda helekollasest kuni rohekaskollaseni (Prasad et 

al. 2013: 295). Ühes isas-korvõisikus on neli (Prasad et al. 2013: 295) kuni kuus tolmukat 

(Eichwald et al. 1978). 

Emas-korvõisikud on äraspidimunaja kujuga (Eichwald et al. 1978) ning asetsevad 2-5 

kaupa allpool isas-korvõisikuid või ülemiste lehtede kaenaldes. Emas-korvõisik koosneb 

vaid ühest emasõiest (Bessett, Crompton 1975: 464; Eichwald et al. 1978; Prasad et al. 2013: 

295).  

Kare ambroosia on tuultolmleja (Bessett, Crompton 1975: 464). Antud liik levib peamiselt 

risoomi abil. Seemnetega levik on kareda ambroosia puhul teisejärgulise tähtsusega ning 

seetõttu ei tooda antud liik neid ka suurtes kogustes. Kareda ambroosia viljaks on seemnis. 

Vili on munaja kujuga. Värvuselt võib seemnekate olla rohekaspruun või hallist tumehallini. 

Seemis on umbes 3,5 mm laiune ja pikkus võib küündida kuni 6 mm-ni (Bessett, Crompton 

1975: 464; CABI 2016a). Seemnekatte sees olev seeme on samuti munaja kujuga. Seemne 

laius on 1,8-2,5 mm ja pikkus 2-3 mm. Lisaks sellele on seeme läikiv ja sile (CABI 2016a).  

Kareda ambroosia õitsemise periood algab juulis ning kestab septembrini või isegi 

oktoobrini (Eichwald et al. 1978).  
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1.3  Kolmehõlmase ambroosia (Ambrosia trifida L.) liigikirjeldus 
 

Kolmehõlmane ambroosia (joonis 4) on kodumaiseks liigiks Põhja-Ameerikas, Kanadas ja 

Mehhikos (EPPO 2016c) ning tema levila on sarnane eelkõige pujulehise ambroosia omaga 

(Buttenschøn et al. 2009: 15). Võõrliigina võib teda kohata Euroopas ja Aasias (täpsemalt 

Jaapanis, Hiinas ja Korea Vabariigis (EPPO 2016c)).  

 

 

Joonis 4. Kolmehõlmase ambroosia poolt saastatud ala (Foto: Swen Follak) 

 

Bessett, Crompton (1982: 1003) järgi on kolmehõlmase ambroosia puhul tegemist 

üheaastase rohttaimega. Sarnaselt pujulehisele ambroosiale on kolmehõlmasel ambroosial 

samuti sammasjuurestik. Antud liigil on peajuur lühike ning juured on kiulised. 

Kolmehõlmase ambroosia kasv jääb peamiselt 1,5 m kõrguse piiresse, kuid niisketel ja 

viljakatel muldadel võib antud liigi kasv küündida isegi 4-6 meetrini (CABI 2016b).  

Kolmehõlmase ambroosia vars on püstine. Vars on harunenud, kuid võib esineda 

harunemata varrega isendeid. Vars on kaetud jäikade karvadega (Bessett, Crompton 1982: 

1003), mis on iseloomulik eelkõige täiskasvanud isenditele (CABI 2016b).  

Kolmehõlmase ambroosia lehed on 15 cm pikkused ja 10-20 cm laiused (CABI 2016b) ning 

need erinevad kujult pujulehise ambroosia ja kareda ambroosia omadest. Antud liigile on 

iseloomulikud kolmetised lehed (joonis 5), kuid harvematel juhtudel võivad esineda ka 

viietised või jagunemata lehed (CABI 2016b). Lehe kuju on nooljas või munajas (CABI 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
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2016b) ning leheserv on hambuline (Bessett, Crompton 1982: 1003; CABI 2016b). Lehtedel 

on pikad leherootsud (Bessett, Crompton 1982: 1003) ning nad on varrele kinnitunud 

vastakuti (Bessett, Crompton 1982: 1003; CABI 2016b).  

 

 

Joonis 5. Kolmehõlmane ambroosia enne õitsemist (Foto: Swen Follak). 

 

Kolmehõlmasel ambroosial nagu ka pujulehisel ja karedal ambroosial on ühesugulised õied 

(Bessett, Crompton 1982: 1003). Õied on väikesed, silmatorkamatud ja värvuselt rohekad 

kuni kollakad. Isas-korvõisikud on koondunud kitsastesse kobarõisikutesse, mis paiknevad 

okste tippudes. Kobarõisikute pikkus võib ulatuda 30 cm-ni (CABI 2016b).  

Emas-korvõisikud paiknevad ühe kuni kolmekaupa (Bessett, Crompton 1982: 1003) allpool 

isas-korvõisikuid või ülemiste lehtede kaenaldes (Bessett, Crompton 1982: 1003; CABI 

2016b).  

Kolmehõlmase ambroosia viljaks on seemnis. Viljakesta sees paikneb vaid üks seeme 

(CABI 2016b). Seemnis on 6-8 mm (Bessett, Crompton 1982: 1003) või kuni 12 mm 

pikkune. Seemnis on kroonikujuline. Nendele on iseloomulik keskel paiknev terav ning pikk 

tipp, mis on omakorda ümbritsetud 5 lühema tipuga. Seemnete hulk on üldiselt väike ning 
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seemnete arv jääb peamiselt 275 juurde (CABI 2016b), kuid see võib küündida mõnedel 

juhtudel 500 seemneni (EPPO 2016c). 

Kolmehõlmane ambroosia on tuultolmleja. Sarnaselt pujulehisele ambroosiale levib ka 

kolmehõlmane ambroosia vaid seemnete abil. Põhja-Ameerikas algab õitsemine juulis ja 

kestab septembrini ning seemned hakkavad valmima augusti keskpaigas (CABI 2016b).  
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2. PUJULEHISE AMBROOSIA (Ambrosia artemisiifolia L.) 

ÜLDISELOOMUSTUS 
 

2.1 Pujulehise ambroosia ökoloogia  
 

Pujulehine ambroosia on laia ökoloogilise amplituudiga liik (Fumanal et al. 2008b: 349, 

357; Kazinczi et al. 2008b: 96). Seetõttu on ta ka suuteline asustama erinevaid kasvukohti 

hoolimata sealsest mullatüübist, liigilisest koosseisust või taimkattest (Fumanal et al. 2008b: 

349). Inimtegevusest tugevalt mõjutatud tüsedad mullad (Fumanal et al. 2008a: 111), 

pujulehise ambroosia seemnete olemasolu (Skjøth et al. 2010: 1206) ning soe mandriline 

(Fumanal et al. 2008a: 103; Bessett, Crompton 1975: 467-468)  parasvöötme kliima (Bessett, 

Crompton 1975: 467-468) on need neli komponenti, mis tagavad antud liigi eduka levimise 

erinevatel aladel (Fumanal et al. 2008b: 357). Just tänu kiirele kohanemisele piirkondades, 

mis on inimtegevuse poolt ulatuslikult häiritud, muudab see pujulehise ambroosia 

mõjuvõimsaks umbrohuks ka põllumajanduses. Ühtlasi pakub antud liik seetõttu tugevat 

konkurentsi eelkõige teistele üheaastastele kultuurtaimedele (Kazinczi et al. 2008b: 96; 

Makra et al. 2005: 58). Lisaks muudab pujulehise ambroosia laialdaselt levinuks kõrge 

viljakus (Fumanal et al. 2008b: 356-357; Makra et al. 2005: 58; Dickerson, Sweet 1971: 66), 

ning antud liigi seemnetel esineb ka sekundaarne idanemine (Kazinzie et al. 2008a: 74). 

Ühtlasi suudab pujulehine ambroosia toota tähelepanuväärse koguse biomassi (Szentey et 

al. 2004 ref Kazinczi et al. 2008b: 96).  

Pujulehise ambroosia eduka ja laiaulatusliku leviku taga on ka liigi märkimisväärne 

vastupidavus erinevatele keskkonnatingimustele. Näiteks suudab antud liik edukalt toime 

tulla erinevates stressiseisundites, mida võib põhjustada näiteks põuaperiood (Szentey et al. 

2004 ref Kazinczi et al. 2008b: 96). Kuna pujulehine ambroosia kasvatab külgmisi võsusid 

ja õisikuid jättes tahaplaanile kõrguskasvu ehk apikaalse kasvu ja muudab antud liigi 

niitmise osas palju vastupidavamaks (Bullock et al. 2010: 51). Brandes, Nitzsche (2006: 

287) on lisanud, et pujulehine ambroosia on suuteline peale varte tipmiste osade ja lehtede 

eemaldamist need taas uutega asendama, kuid seda juhul kui taime on kahjustatud enne 

õitsemist. Kahjustuste tekitamine taime õitsemise ajal võib suuresti mõjutada ka antud liigi 

taastootmist. Lehtede kaotust võivad tekitada ka näiteks rohusööjad loomad. Lehtede 

eemaldamise järel juhib pujulehine ambroosia suuremas koguses toitaineid taime varde, mis 

omakorda aitab kiirendada lehtede asendamist uutega (Gard et al. 2013: 32). Pigem ollakse 
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seisukohal, et pujulehise ambroosia vastupidavus tallamisele on väike ning seda eelkõige 

kergesti murduva varre tõttu (Bullock et al. 2010: 51).   

DiTommaso (2004: 1005) on jõudnud järeldusele, et teeäärtes kasvavad pujulehise 

ambroosia isendid kohanevad isegi soolaga, mida kasutatakse hooajaliselt teehoolduses 

jääsulatamise eesmärgil. Siiski võib soolsuse osakaalu kasv avaldada teatavat mõju antud 

liigi seemnete idanemisele, kahandades selle edu.  

 

Pujulehisele ambroosiale sobilikud kasvukohad on näiteks teeäärsed, aga ka veekogu 

ääresed alad, ruderaal kasvukohad ning inimtegevuse poolt häiritud põllu- ja rohumaad 

(Kazinczi et al. 2008a: 59; 2008b: 107; Skjøth et al. 2010: 1206). Pujulehise ambroosia jaoks 

sobilikud kasvukohad paiknevad ka linnaaladel, kuhu antud liik on nüüdseks peamiselt 

jõudnud poes müüdava linnutoidu kaudu. See on ka üheks põhjuseks, miks liiki leidub aina 

enam eraaedades ja parkides (Bullock et al. 2010: 32-33). Lisaks sellele võib antud liiki 

kohata hooldatud metsades aga ka kuivanud jõesängides (Maskell et al. 2006: 506). 

Euroopas on pujulehise ambroosia poolt kõige enam asutatud kasvukohtadeks siiski 

haritavad põllumaad ning teeäärsed alad (Essl et al. 2009: 119). Haritavatest aladest 

eelitatumad on päevalillepõllud ning seda nii Põhja-Ameerikas kui ka Euroopas. Tihedalt 

asustab antud liik ka põlde, kus kasvatatakse sojauba ja maisi (Bessett, Crompton 1975: 468; 

Fumanal et al. 2008b: 358; Bullock et al. 2010: 30). Riikides, kus pujulehine ambroosia pole 

nii sage, on eelistatuimad kasvukohad siiski raudteetammid, ehitusplatsid, tühermaad ja 

prügilad (Bullock et al. 2010: 145-147).  

Pujulehine ambroosia on pioneerliik ja eelistab kasvukohti, kus esinevad suured häiringud 

(ulatuslik põleng või erosioon) ning suktsessioon on varjases staadiumis. Nendele aladele 

levides suudad pujulehine ambroosia alguses teistele liikidele konkurentsi pakkuda, kuid 

hiljem jääb ta mitmeaastastele taimedele siiki alla (Kazinczi et al. 2008b: 94; Fumanal et al. 

2008b: 357).  

 

Kui oma kodumaal Põhja-Ameerikas eelistab antud liik pigem savi- või liivmuldasid 

(Bessett, Crompton 1975: 468), siis Euroopas on pujulehine ambroosia suuteline asustama 

enamikke mullatüüpe. See tähendab, et antud liik on võimeline kohanema ka väga 

happelistel ja aluselistel muldadel (Fumanal et al. 2008b: 357), kuid eelistatuimateks on 

kujunenud siiski neutraalse või happelise pH-ga toitaineterikkaid mullad (DAISIE (b)). 

Lisaks sellele uurisid Leiblein, Lösch (2011: 513) katsetingimustes pujulehise ambroosia 

vastupidavust liigniiske (mullavee sisaldus 39%), niiske (mullavee sisaldus 22%) ja kuiva 
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(mullavee sisaldus 5%) mulla tingimustes ning jõudsid järeldusele, et antud taime tolerantsus 

erinevatele niiskutingimustele on samuti kõrge. Siiski välitingimustes olevatelt liigniisketelt 

kasvukohtadelt pujulehist ambroosiat pigem ei kohta. Kasvukohad, mis on või jäävad 

klimaatiliste tingimuste tõttu liiga kuivaks, pidurdavad pujulehise ambroosia kasvu. Sellistes 

tingimustes suudab antud liik toota küll elujõulisi seemneid, kuid toodetavate seemnete hulk 

on väike. 

Lisaks sellele omab pujulehine ambroosia kõrget tolerantsust ka valgustingimuste suhtes, 

suutes seetõttu kohaneda ka avatud põllumaadel esineda võiva väga intensiivse valgusega 

(Bazzaz 1974: 117). Siiski kehvemad valgustingimused võivad tugevalt mõjutada pujulehise 

ambroosia kasvu, mida esineb näiteks varjus kasvavatel taimedel (MacDonald 2009: 70). 

Valguse olemaolu on samuti üheks oluliseks faktoriks seemnete idanemise 

protsessis (Brandes, Nitzsche 2006: 287;  Kazinczi  et  al.  2008a: 84). 

 

Kuna pujulehine ambroosia on üheaastane taim, siis liigi peamine elutsükkel õitsemisest 

kuni seemnete valmimiseni saab alguse suve teisest poolest ja kestab esimeste sügiseste 

külmade saabumiseni (Bullock et al. 2010: 45). Seetõttu on antud liigi arengus kesksel kohal 

temperatuur, mida ühtlasi peetakse pujulehise ambroosia leviku üheks peamiseks 

limiteerivaks faktoriks (Chauvel et al. 2006: 672). Näiteks ei suuda pujulehine ambroosia 

lõpetatada oma elutsüklit Kesk-Euroopa aladel (Chapman et al. 2014: 194), kus 

suveperioode iseloomustavad madalamad keskmised temperatuurid (Essl et al. 2009: 129). 

Näiteks Austrias on kindlaks tehtud, et pujulehise ambroosia edukaks naturaliseerumiseks 

peab sealne juulikuu madalaim keskmine temperatuur jääma vahemikku 15- 20°C (Essl et 

al. 2009: 126). Lisaks sellele viis Reznik (2009) Põhja-ja Kesk-Venemaal 2005.-2007. aastal 

läbi vaatluse, mille tulemusena tehti kindlaks, et teede ja raudteede äärsetel aladel kasvanud 

pujulehise ambroosia isenditel polnud seemned jõudnud valmida sealsete klimaatiliste 

tingimuste tõttu. Temperatuur on limiteerivaks faktoriks ka näiteks Norras. Sealse kliima 

tõttu jõuab pujulehine ambroosia harva oma aregus õitsemiseni. Ühtlasi pole antud liik seal 

võimeline andma ka valminud seemneid (Kazinczi et al. 2008a: 64). Lisaks sellele on 

pujulehise ambroosia levik klimaatiliste tingimuste tõttu problemaatiline ka mõningates 

Lõuna-Euroopa piirkondades. Seal takistab pujulehise ambroosia kohanemist näiteks 

Vahemere kliimale iseloomulik madal sademetehulk, mis omakorda võib muutuda taime 

kasvule pärssivaks (Chapman et al. 2014: 199). Ühtlasi on sealsed talvetemperatuurid taime 

idanemisele ebasobivad (Shrestha et al. 1999: 557). 
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Tõenäoliselt on temperatuur ka üheks põhjuseks miks pujulehist ambroosiat ei esine 

suuremas osas Euroopa kõrgendike aladel (Chapman et al. 2014: 196).  

Temperatuur muutub oluliseks teguriks juba enne taime seemnete idanemist. Ühtlasi on 

temperatuur üheks tähtsaimaks faktoriks, mis mõjutab pujulehise ambroosia seemnete 

idanemist (Bessett, Crompton 1975: 468). Selleks, et pujulehine ambroosia suudaks alustada 

edukat idanemist, vajavad taime seemned kõigepealt madala temperatuuriga külmaperioodi 

(Pickett, Baskin 1973: 166). Eelpool nimetatud tingimus võib muutuda pujulehisele 

ambroosiale limiteerivaks faktoriks ning seda ennekõike merelise kliimaga riikides. Sealsed 

pehmed talved ei suuda pujulehisele ambroosiale tagada eelpool nimetatud vajalikke 

tingimusi idanemise eelseks ajaks ning seetõttu on antud liigil püsivate populatsioonide 

loomine seal raskendatud (Pickett, Baskin 1973: 170). See on ka üheks peamiseks põhjuseks, 

miks pujulehine ambroosia pole siiani suutnud naturaliseeruda Suurbritannias (Rich 1994: 

39).  

Pujulehise ambroosia idanemine algab kevadel. Idanemiseks sobilikke 

temperatuurivahemikke on välja toodud mitmeid. Näiteks  Brandes, Nitzsche (2006: 287) 

kohaselt on pujulehise ambroosia seemnete idanemiseks sobilik temperatuurivahemik 7–

28°C, millest kõige edukam idanemine esineb 15°C juures.  Sang et al. (2011: 127) on aga 

seisukohal, et pujulehise ambroosia seemnete idanemiseks sobilik temperatuurivahemik on 

palju laiem saades alguse 5°C ning ulatudes 40°C.  

Pujulehine ambroosia on üsna külmaõrn nii kevadisel kui ka sügiselel perioodil. Näiteks ei 

sobi pujulehisele ambroosiale kevadel esineda võivad madalad temperatuurid, mis lükkavad 

pujulehise ambroosia idanemist edasi ning see omakorda mõjutab taime nii vegetatiivset kui 

ka generatiivset arengut (Kazinczi et al. 2008a: 74, 75). Kevadiste külmadega võivad 

kaasnevad ka pöördumatud kahjustused. Näiteks hiliskevadel esinevad külmad hävitavad 

taime tõusmed (Leiblein-Wild et al. 2014: 740). Siiski võrreldes oma päritolumaaga on 

märgitud, et pujulehise ambroosia tõusmed Euroopa alal on palju suurema külmataluvusega 

(Leiblein-Wild et al. 2014: 740). Vähem tähtis pole taime arengule ka esimesed sügisesed 

külmad, mille tagajärjel peatub koheselt taime kasvuperiood (Ziska et al. 2011: 4248).  

Lisaks temperatuurile täidab pujulehise ambroosia kasvus ja fenoloogilises arengus väga 

olulist rolli ka fotoperiood (Allard 1945: 393). 
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 2.2 Pujulehise ambroosia leviku ajalugu 
 

Essl et al. (2009: 127-128); Csontos et al. (2010: 76-77) on Post hoc analüüsi kasutades 

leidnud, et pujulehise ambroosia levikut Kesk- ja Ida- Euroopasse saab klassifitseerida 

neljaks eraldi perioodiks:  

1) pujulehise ambroosia vähene levik (19. sajandist-1930. aastani); 

2) leviku kujunemine ja lokaalne naturaliseerumine (1930. aastast- 1960. aastani); 

3) leviku ja naturaliseerumise kasv (1960. aastast-1990.aastani); 

4) leviku kiirenemine ja pujulehise ambroosia levikuulatuse kasv (1990. aastast kuni 

praeguse hetkeni). 

 

Pujulehine ambroosia oli Euroopa botaanikaaedades 18. sajandi teisest poolest (Chauvel, et 

al. 2006: 667; Vogl et al. 2008: 168; Bullock et al. 2010: 86). Herbaariumi andmetele 

tuginedes võis näiteks eelpool nimetatud ajajärgul pujulehist ambroosiat leida vähemalt 

kolmest Prantsusmaa botaanikaaiast. 19. sajandi teiseks pooleks võis antud liiki kohata lisaks 

veel viies botaanikaaias (Chauvel et al. 2006: 667; Bullock et al. 2010: 86).  

Ollakse arvamusel, et pujulehise ambroosia levik Kesk-Euroopasse sai alguse 19.sajandi 

lõpul (Chauvel et al. 2006: 667). Samuti on märgitud, et liigi levik toimus esialgu Põhja-

Ameerikast imporditavate põllumajandssaadustega Prantsusmaale ja Saksamaale (DAISIE 

(b)). Eelpool nimetatud riigid polnud siiski Euroopa esimeste seas, kuhu pujulehine 

ambroosia jõudis. Näiteks Poola puhul arvatakse, et antud liik introdutseeriti riigi 

edelaosasse 1873. aastal. Samal ajal pole välistatud ka see, et liik jõudis Poola juba 1613. 

aastal (NOBANIS (a); Tokarska-Guzik 2005: 47). Lisaks sellele registreeriti Suurbritannias 

pujulehise ambroosia esimene isend juba 1836. aastal (Casarini 2002 ref Makra et al. 2014: 

498, Bullock et al. 2010: 86) ja Šveitsis fikseeriti antud liik 1850-ndatel aastatel ( NOBANIS 

(a); Bohren et al. 2006: 500).  

Sellegipoolest on Prantsumaa ja Saksamaa pujulehise ambroosia leviku ajaloo käsitlemises 

olulisel kohal. Chauvel et al. (2006: 667-669) on herbaariumi andmetele tuginedes välja 

toonud, et Prantsusmaal avastati esimene selle liigi isend 1863. aastal. 19. sajandil leitud 

isendid pärinesid eelkõige haritavatelt aladelt, kus kasvavatati liblikõielisi taimi nagu näiteks 

ristikut (Trifolium spp.) ja lutserni (Medicago spp.). Lisaks sellele ollakse seisukohal, et 

pujulehine ambroosia on Prantsusmaale jõudnud ka kartuli (Solanum esculentum L. cvs.) 

ning maisiga (Zea mays L.), mis omakorda kinnitab teooriat, et pujulehine ambroosia toodi 

tõesti Euroopasse peamiselt koos teiste liikide seemnetega.  
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Saksamaa kohta käivatest allikatest leiab pujulehise ambroosia esmaseks leiuajaks erinevaid 

aastaarve. Esiteks on välja toodud 1860. aasta, mil esimene leid registreeriti Hamburgis. Ka 

siinkohal ollakse arvamusel, et liik introdutseeriti USA-st koos teraviljaga ning teiste liikide 

seemnetega (Alberternst et al. 2006 ref Makra et al. 2014: 498). Samuti on märgitud, et 

esimesed Euroopasse jõudnud liigi isendid on leitud Saksamaalt 1863.aastal Branderburgis 

(Priszter 1960 ref Makra et al. 2005: 57; Béres et al. 2006 ref Hodişan, Morar 2008: 712) ja 

Pfaffendorfis ( Hegi 1906 ref Kazinczi et al. 2008a: 63; Béres et al. 2006 ref Hodişan, Morar 

2008: 712). Eichwald et al. (1978) järgi aga toodi pujulehine ambroosia Põhja-Ameerikast 

Saksamaale 1879. aastal koos tehniliste kultuuride ning punase ristiku seemnetega. 

Peale 1863. aastat on esimesed liigi isendid jõudnud ka Taani (NOBANIS (a); Bullock et al. 

2010: 88), Rootsi (NOBANIS (a)), Hollandisse (NOBANIS (a)), Tšehhi (Slaví, Štěpánková 

2004 ref Makra et al. 2014: 497; Bullock et al. 2010: 88), Belgiasse (Martin, Lambinon 2008 

ref Makra et al. 2014: 498), Austriasse (Essl et al. 2009: 119) ja Leetu (NOBANIS (a)).  

Sarnaselt Saksamaaga ei olda ühel meelel pujulehise ambroosia Ungarisse saabumise ajas. 

Esiteks arvatakse, et pujulehine ambroosia jõudis Orsova linna 20. sajandi alguses, täpsemalt 

1908 (Jávorka 1910 ref Kazinczi et al. 2008a: 64) või isegi 1907. aastal (Csontos et al. 2010: 

77). Siinkohal tuleb täpsustada, et Orsova linn paikneb nüüdse Rumeenia riigi aladel, kuid 

tollal kuulus see Austria-Ungari riigi koosseisu ning eelpool nimetatud aastat tuuakse välja 

ka Rumeenias pujulehise ambroosia esmaseks leiuks (Jávorka 1910 ref. Makra et al. 2014: 

64; Csontos et al. 2010: 76). Teisalt on Ungari puhul ka välja toodud, et pujulehist 

ambroosiat märgati Budapestis juba 1888. aastal, kuid liigi isend kadus oma esmasest 

leiukohast kiiresti (Thaisz 1910 ref Kazinczi et al. 2008a: 64). 20. sajandi esimestel aastatel 

jõudis pujulehine ambroosia ka Itaaliasse (Zanon et al. 1998 ref Makra et al. 2014: 498).  

Pujulehise ambroosia levikut mõjutas ka Esimene Maailmasõda, mille tõttu elavnes 

märgatavalt toiduainete ja sõjavarustuse tarnimine USA-st Euroopasse (Kazinczi et al. 

2008a: 55). Näiteks jõudis Esimese Maailmasõja käigus pujulehise ambroosia liigid 

Prantsusmaale koos hobusesöödaga (Martin 1929 ref Chauvel et al. 2006: 671) ning antud 

taime leiti ka Põhja-Ameerika väosade ladude juurest (Chauvel et al. 2006: 669).  

Tõenäoliselt toimus liigi peamine levik Euroopa riikidesse erinevate sadamate kaudu. 

Näiteks Rijeka sadamast levis pujulehine ambroosia Ungari läänepoolsetele aladele ja 

Horvaatiasse, Tieste ja Genoa sadamatest liikus antud liik Põhja-Itaalia suunas ning 

Marseille sadamast kulges levik Rhône jõeorgu Prantsusmaal (Makra et al. 2005: 58; 

Comptois 1998 ref Kazinczi et al. 2008a: 63). Samuti ollakse arvamusel, et Lõuna- ja Ida-

Ukrainasse jõudis antud liik Odessa sadama kaudu (Rodinkova et al. 2012 ref Makra et al. 
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2014: 495). Venemaal leiti esimene pujulehise ambroosia isend 1918. aastal ning on 

tõenäoline, et liigi edasine juhuslik levimine toimus Musta mere sadamate kaudu (Reznik 

2009).  

Alles peale Esimest Maailmasõda algas taime naturaliseerumine Euroopas (Comptois 1998 

ref Kazinczi et al. 2008a: 63). Näiteks 1920-ndate alguses klassifitseeriti pujulehine 

ambroosia Ungari aladel juba põlluumbrohtude hulka (Tímár 1955 ref Kazinczi et al. 2008a: 

65). Just sellel kümnendil toimus antud liigi märkimisväärne levik Ungari teistessegi 

piirkondadesse (Kazinczi et al. 2008a: 64-65; Csontos et al. 2010: 76). Ühtlasi kirjeldati 

pujulehist ambroosiat 1925. aastal esmakordselt Ukrainas Kiievi regioonis. Sellegipoolest 

on andmeid, et pujulehine ambroosia toodi riiki juba 1914. aastal, kuid seda eelkõige taime 

raviomaduste tõttu (Rodinkova et al. 2012 ref Makra et al. 2014: 495).  

Pujulehise ambroosia levik ja naturaliseerumine muutus Euroopas intensiivsemaks pigem 

peale Teist Maailmasõda (Kazinczi et al. 2008a: 65) ning 20. sajandi esimesest poolest alates 

suurenes antud liigi leviku ulatus Euroopas märgatavalt (Chauvel et al. 2006: 665; Bullock 

et al. 2010: 54). Lõpuks muutus pujulehine ambroosia laialdaselt levinud liigiks nii Kesk- 

kui ka Ida-Euroopas (Kazinczi et al. 2008a: 63-69). Näiteks üheks pujulehise ambroosia 

leviku põhjuseks peale Teist Maailmasõda peetakse Euroopas nii mõnegi riigi puhul 

kommunistliku režiimi tulekut ja 20. sajandi lõpus ka selle lagunemist. Peale sõda tehti 

algust ühismajandite rajamisega kommunismile allutatud maades, mille käigus täheldati ka 

pujulehise ambroosia levikut mitmetele põldudele (Béres 2003 ref Kazinczi et al. 2008a: 64). 

Üsna pea hakkas liigi levik edasi kulgema mööda teedevõrgustikku, mille kaudu toimus 

põllumajandussaaduste transport (Kazinczi et al. 2008a: 65). Antud liigi levikule andis 

veelgi suurema tõuke aga Nõukogude Liidu lagunemine. Selle tulemusena jaotati erastamise 

käigus suured ühismajandistele kuulunud põllumaad väikesteks maatükkideks. Kõiki 

põllumaid aga enam regulaarselt ei haritud ning need asustati pujulehise ambroosia poolt 

üsna kiiresti (Makra et al. 2005: 58). Näitena võib tuua Venemaad, kus 20. sajandi lõpuks 

oli pujulehise ambroosia poolt saastunud 50 000 km2 riigi aladest (Moskalenko 2001 ref  Essl 

et al. 2015: 1071).  

Pujulehise ambroosia levik jätkub nüüdki, kuid seda juba erinevate levikuteede kaudu. Juba 

20. sajandil levis antud liik Suurbritanniasse koos linnutoiduga, mis olid saastunud 

pujulehise ambroosia seemnetega (Hanson, Mason 1985: 238). 21. sajandi alguses täheldati 

ka Prantsusmaal, et pujulehise ambroosia levik riiki toimub peamiselt kauplustes müüdava 

linnutoiduga (Chauvel et al. 2004 ref Chauvel et al. 2006: 672).  
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2.3 Pujulehise ambroosia positiivsed ja negatiivsed mõjud 
 

Pujulehisel ambroosial on mitmeid positiivseid mõjusid. Kazinczi et al. (2008b: 110) 

kohaselt on üheks oluliseks positiivseks mõjuks võimalus antud liiki kasutada 

fütoremediatsiooni otstarbel. Pujulehine ambroosia on suuteline vähendama raskmetallide 

sisaldust mullas. Kõige tõhusamalt suudab pujulehine ambroosia näiteks siduda pliid (Pb). 

Võime siduda suurtes kogustes raskmetalle mullas aitab omakorda vähendada selle sisaldust 

ka põhjavees (Taylor 2005).   

Ühtlasi võib pujulehine ambroosia olla oluline toit mitmetele liikidele. Näiteks sisaldavad 

antud liigi seemned rohkelt õlisid ning nende toiteväärtus on võrreldav sojaoa omaga. 

Pujulehise ambroosia seemnetest toituvad näiteks faasanid (Phasianus spp. L.) ja nurmkanad 

(Perdix perdix L.) kasutades seda eelkõige täiendava toiduna talve üleelamiseks. Seemneid 

söövad meelsasti ka erinevad laululindude alamseltsi (Passeri) kuuluvad liigid (Baldwin, 

Handley 1976). 

Pujulehisest ambroosiast toituvad meelsasti ka lambad ja kitsed. Samuti on märgitud, et 

valkude olemasolu tõttu ning hästi seeditava taimena sobib antud liik loomadele hästi 

söödaks (Husvéth et al. 1999 ref Makra et al. 2014: 493).  

 

Negatiivselt kõige enam mõjutab pujulehine ambroosia põllumajandust ning inimeste 

tervist.  

Pujulehise ambroosia puhul on tegemist tülika tervistkahjustava umbrohuga, mis on eelkõige 

levinud haritavatel aladel. Antud liigi esinemine põllumaadel võib endaga kaasa tuua põllu 

saagikuse märgatava vähenemise (Makra et al. 2005: 58) ning seda eelkõige kevadel 

ridadena külvatavate põldude puhul (Kazinczi et al. 2008b: 96; Bullock et al. 2010: 13), 

millest olulisemad on maisi-, päevalille- ja sojaoapõllud. Seejärel vallutab pujulehine 

ambroosia aga kartuli- suhkrupeedi-, õlikõrvitsapõllud ning antud liigi poolt ei jää 

puutumata ka erinevad juurvilja-ja kaunviljapõllud (Essl et al. 2015: 1088). Tihti ilmub 

pujulehine ambroosia ka viljapõldudele (Makra et al. 2005: 58). Põldude saagikust vähendab 

pujulehine ambroosia eelkõige allelopaatilise mõju abil (Kazinczi et al. 2008b: 109). Lisaks 

sellele saab antud liik saagikust vähendada ka valgustingimuste muutmise teel (Xie et al. 

2001: 1336). Näiteks Ungaris on täheldatatud, et maisipõldudel, kus on suur pujulehise 

ambroosia osakaal võib saagi kadu ulatuda lausa 70%-ni (Balogh et al. 2008: 77-78). Lisaks 

sellele suudab pujulehine ambroosia täielikult välja tõrjuda hariliku lutserni 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Phasianus&action=edit&redlink=1
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(Medicago sativa L.) ja punase ehk aasristiku ning tekitab olulist kahju ka kartulipõldudel 

(Makra et al. 2005: 58).  

 

Pujulehist ambroosiat saab ohjes hoida kasutades erinevaid herbitsiide. Kõige efektiivsem 

on tõrjet teha koheselt sellele materjalile, mis jääb pärast saagikoristus maha (Kazinczi et al. 

2008b: 95-96), kuna just seal ilmub pujulehist ambroosiat kõige enam (Xie et al. 2001: 

1336). Siiski ei aita keemilised vahendid alati antud liigi üle kontrolli saavutada. Palju 

komplitseeritum on pujulehist ambroosiat välja tõrjuda päevalillepõldudelt. Nii ambroosia 

liigid kui ka päevalille liigid kuuluvad korvõieliste sugukonda, mistõttu pole keemilisi 

vahendeid, mis suudaksid ambroosia liike päevalillepõldudel kontrolli all hoida ilma, et 

saaki kandvad taimed kahjustada saavad (Fumanal et al. 2008b: 358). Lisaks selle on 

täheldatud pujulehise ambroosia resistentsust teatavate herbitsiidide vastu (Kazinczie et al. 

2008b: 96). Pujulehise ambroosiaga võitlemise teeb keeruliseks ka see, et Euroopas pole 

antud liigil loodusliku vaenlast, mis aitaks levikut ohjes hoida (MacKay, Kotanen 2008: 1160). 

Lisaks sellele on pujulehine ambroosia suure tootlikusega liik, mis suudab võimalikult 

tõhusalt ära kasutada suurel hulgal väetist ning kohaneda küllaltki äärmuslike tingimustega 

näiteks toitainetevaeste ja kuivade muldadega (Xie et al. 2001: 1336).   

 

Pujulehist ambroosiat esineb ka rohumaadel (Bullock et al. 2010: 151). Analüüside abil on 

tõestatatud, et pujulehine ambroosia omab teatavat toiteväärtust. Näiteks varjajases 

kasvustaadiumis oleva pujulehine ambroosia toiteväärtus on võrreldav hariliku lutserni 

omaga  (Marten, Anderson 1975 ref Bullock et al. 2010: 140). Hoolimata sellest faktist on 

ühtlasi USAs ka kindlaks tehtud, et kariloomad pigem väldivad pujulehise ambroosia 

söömist (Payne 2009). Nad söövad antud liigi isendeid vaid juhul, kui eelistatumad 

söödataimed on põua või ülekarjatamise tõttu märkimisväärselt vähenenud 

(Marten, Anderson 1975 ref Bullock et al. 2010: 141), kuid on ka erandeid. Näiteks söövad 

lambad ja kitsed pujulehist ambroosiat meelsasti (Husvéth et al. 1999 ref Makra et al. 2014: 

493). Ühtlasi on Eichwald et al. (1978) lisanud, et pujulehise ambroosia söömine võib 

kariloomadele põhjustada seedehäireid. See-eest on Euroopas aga suhteliselt vähe andmeid 

pujulehise ambroosia allergilise mõju kohta kariloomadele (Bullock et al. 2010: 143). 

Pujulehise ambroosia näol on tegemist tervistkahjustava taimega (Fumanal et al. 2007: 233). 

Nimelt antud liigi poolt toodetav õietolm on tugevalt allergeenne (Essl et al. 2015: 1089). 

Pujulehine ambroosia on kujunenud väga tõsiseks allergeeniks nii oma kodumaal kui ka 

Euroopas (Smith et al. 2013: 119) ning seda eelkõige kahel põhjusel. Esiteks, üks taim on 
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suuteline tootma soodsates tingimustes lausa üle 3 miljardi õietolmutera (Fumanal et al. 

2007: 233). Lisaks sellele on välja toodud, et pujulehise ambroosia isendid, mis paiknevad 

ühe hektari suurusel alal on võimelised tootma kokku isegi 66 kg õietolmu kasvuperioodil 

(Šikoparija et al. 2009: 266-267). Teiseks on pujulehise ambroosia õietolm suuteline levima 

õhuga väga pikki vahemaid. Näiteks on antud liigi õietolm võimeline kanduma 60 km kuni 

üle 200 km (Cecchi et al. 2007: 146-148) ekstreemsetel juhtudel isegi 1000 km kaugusele 

oma tekkekohast (Belmonte et al. 2000: 96). Pujulehise ambroosia õietolmu leviku ulatus 

sõltub eelkõige aga ilmastikutingimustest (Cecchi et al.  2007: 148). Nii võib pujulehine 

ambroosia avaldada negatiivset mõju riikidele, kus antud liik pole suutnud luua püsivaid 

populatsioonegi. Siinkohal võib näitena tuua Eestit, kus Venemaa Euroopa osast ja Ukrainast 

saabub riigi territooriumile õhuvoolude abiga suurtes kogustes pujulehise ambroosia 

õietolmu. Just nendelt aladelt jõub märkimisväärne kogus õietolmu ka Leedu territooriumile 

(Saar et al. 2000: 106). 

 

Pujulehise ambroosia õietolm võib põhjustada tundlikel inimestel enamasti kolme allergilist 

reaktsiooni, milleks on heinapalavik, allergiline nohu ja astma. Pujulehise ambroosia poolt 

tekitatud allergilise reaktsiooni sümptomiteks on aevastamine, nohu, sügelev või kinnine 

nina, punsunud või ärritunud silmad ja sügelus kurgus (Matyasovszky et al. 2011: 4158).  

Allergiliste reaktsioonide esinemine inimestel sõltub pujulehise ambroosia õietolmuterade 

sisaldusest õhus. Näiteks võivad inimestel allergilised reaktsioonid avalduda siis, kui 

õietolmu sisaldus õhus on 12 õietolmutera m3 õhu kohta päevas (Zink et al. 2012: 675-677). 

Samalajal on Ungaris selleks määraks seatud 30 õietolmutera m3 õhu kohta päevas (Mányoki 

et al. 2011 ref Makra et al. 2014: 493). Kesk-Doonau madalike aladele jäävates riikides 

võivad inimestel esineda esimesed kergemad allergiale viitavad sümptomid juba siis, kui 

õietolmu sisaldus õhus on kõigest 1-2 õietolmutera m3 õhu kohta päevas (Déchamp et al. 

1997: 179).  

 

 

2.4 Pujulehise ambroosia kasutamise võimalused 
 

Pujulehise ambroosia puhul on tegemist ravimtaimega, mis sisaldab fungitsiidse ja 

bakteritsiidse toimeainega eeterlikke õlisid (Chalchat et al. 2004: 272). Näiteks saab 

pujulehise ambroosia õitest valmistada teed, mille abiga on võimalik peatada verejooksu 

ning ravida erinevaid kõhuhädasid (Bausor 1937: 53). Bremness (1998 ref Kazinczi et al. 

2008b: 110) on lisanud, et pujulehisest ambroosiast valmistatud teed saab kasutada pleuriidi, 
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gripi ja oksendamise vastaseks raviks. Ühtlasi on raviomadustega ka pujulehise ambroosia 

lehed. Näiteks kasutasid neid indiaanlased põletike ravimiseks ning putuka hammustuste 

leevendamiseks. Pujulehise ambroosia lehtedest valmistatud keedisega on soovitatud pesta 

juukseid ning see on erinevate nahahaiguste vastu. Keedisest tehtav kompress aitab ravida 

isegi silmapõletikku. Raviomadustega on ka antud liigi juur. Sellest valmistatud keedisega 

on võimalik leevendada menstruatsiooniga kaasnevaid vaegusi.  
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3. METOODIKA 
 

Antud töö üheks eesmärgiks on anda ülevaade pujulehise, kareda ja kolmehõlmase 

ambroosia levikust Euroopas ning analüüsida seda. Ühtlasi välja selgitada, milliseid 

invasiooni staatuseid on erinevates Euroopa riikides eelpool nimetatud liikidele omistatud.  

Lisaks situatsioonile Euroopas on eesmärgiks anda ülevaade ka eelpool nimetatud kolme 

liigi levikust Eestis ja välja selgitada, millisel aastal teadaolevalt esimesed isendid Eestisse 

jõudsid, millises piirkonnas ja kasvukohas on antud liike kõige enam leitud.  

 

 

3.1 Levikut Euroopas iseloomustavate andmete töötlemine 
 

Pujulehise ambroosia, kareda ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia levikut Euroopas uuriti 

NOBANIS-e (European Network on Invasive Species), DAISIE (Delivering Alien Invasive 

Species Inventories for Europe) ja EPPO (European and Mediterranean Plant Protection 

Organization) andmebaaside abil. Põhjalikuma ülevaate saamiseks kasutati lisaks veel 

teaduslikest artiklitest saadud informatsiooni antud liikide leviku kohta erinevates riikides.  

 

Esmalt koguti kolme liigi kohta andmed eelpool nimetatud andmebaasidest vastavate 

päringute (liikide ladinakeelsete nimetuste) abil. Saadud andmete põhjal koostati iga liigi 

kohta eraldi Microsoft Excel tabel (lisa 1, 2, 3). Tabelitesse kanti Euroopa riigid, kus 

pujulehine ambroosia, kare ambroosia ja kolmehõlmane ambroosia esinevad ning neile 

vastavates andmebaasides omistatud invasiooni staatused. NOBANISE andmebaasi puhul 

on lisaks staatusele tabelisse kantud ka antud liikide invasiivsuse olemus erinevates Euroopa 

riikides.  

Pujulehise ambroosia levikut Euroopas käsitleva tabeli koostamisel (lisa 1) on aluseks 

võetud printsiip, mille puhul on selle etteotsa seatud riigid, kus antud liik on probleemseim 

ning tabeli tagumises osas on riigid, kus antud liik pole nii probleemne.  

 

Kareda ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia levikut iseloomustavates tabelites (lisa 2 ja 

3) on riikid järjestatud vastavalt invasiooni staatusele. Sellest lähtuvalt on tabeli etteotsa 

seatud riigid, kus antud liigid on invasiivid. Nendele järgnevad riigid, kus antud liigid on 

naturaliseerunud. Tabeli tagumises osas on riigid, kus antud liigid on juhuslikud või 

esinevad, kuid täpsem staatus on teadmata. 
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Invasiooni staatust kirjeldavate mõistete seletused erinevates andmebaaside (DAISIE, EPPO 

ja NOBANIS) põhjal ei kattu omavahel üks-ühele.  

Mõistete käsitlus DAISIE järgi: 

Võõrliik- liik, alamliik või muu madalama taksoni esindaja, mis on levinud oma looduslikust 

levialast väljapoole. Siia hulka kuuluvad ka selliste liikide osad, mis võivad ellu jääda ning 

edasi paljuneda nagu näiteks sugurakud, munad, seemned või muud levised.  

Juhuslik liik- liik, mis pole suuteline moodustama iseseisvalt paljunevaid populatsioone.  

Naturaliseerunud liik- liik, mis on moodustanud iseseisvalt edasi paljunevaid populatsioone.  

Mõistete käsitlus EPPO järgi:  

Juhuslik liik/hävitamisel- liigid, mis on avastatud ja need võivad uutes tingimustes 

lähitulevikus ellu jääda ja naturaliseeruda juhul kui ei rakendata fütosanitaarseid abinõusid 

liigi hävitamiseks või on sobivad fütosanitaarsed abinõud liigi hävitamiseks juba 

rakendatud.  

Invasiiv- võõrliik, mis levib edasi loomulikul teel (ilma inimese otsese kaasabita) 

looduslikele ja poollooduslikele kasvukohtadele tuues kaasa märkimisväärseid muutusi 

sealses koosseisus, struktuuris ning ökosüsteemides toimuvates protsessides.  

Mõistete käsitlus NOBANISE järgi: 

Juhuslik liik- liik, mis pole suuteline moodustama iseseisvalt edasi paljunevaid 

populatsioone. 

Naturaliseerunud liik- liigid, mis suudavad moodustada looduslikel ja poollooduslikel aladel 

iseseisvalt edasi paljunevaid populatsioone.  

Arvatav liik- liik, mille puhul kahtlustatakse, et riigis on teda leitud, kuid pole avaldatud 

teaduslikku materjali, mille abil saab seda tõestada.  

Invasiiv- liik, mis ohustab bioloogilist mitmekesisust. 

Potentsiaalne invasiiv- liik, mis kujutab endast potentsiaalselt ohtu kohalikule bioloogilisele 

mitmekesisusele.  

Pole invasiiv- liik, mis ei kujuta endast ohtu kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele.  
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3.2 Levikut Eestis iseloomustavate andmete töötlemine 
 

Pujulehise ambroosia, kareda ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia levikut Eestis uuriti 

NATARC andmebaasis olevate herbaariumieksemplaride abil. Lisaks sellele uuriti 

herbaariumieksemplaride ja kartoteegi andmeid ka Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi botaanika osakonna herbaariumis (töös edaspidi TAA kartoteek) koha 

peal.  

 

NATARC andmebaasi on koontatud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi botaanika osakonna herbaariumist (TAA), Tallinna Botaanikaaia 

rohttaimede herbaariumist (TALL), Eesti Loodusmuuseumi herbaariumist (TAM) ja Tartu 

Ülikooli Loodusmuuseumi Botaanika- ja Mükoloogiamuuseumi herbaariumist (TU) pärit 

eksemplarid.  

 

Kõige pealt koguti andmed NATARC andmebaasist taimekogude alt kasutades otsinguks 

liikide ladinakeelseid nimetusi. NATARC andmebaasis olevate andmete ja TAA kartoteegi 

andmete põhjal koostati iga liigi kohta eraldi Microsoft Excel tabel (lisa 4; tabel 1, 2). 

Tabelisse kanti eksemplaride ID, kogude lühendid, asukoht, kust antud liikide isendid 

korjati, leiukoht, aasta, kuna isend korjati ning leidja ja määraja. Seejuures ei lisatud 

tabelitesse NATARC andmebaasides eraldi välja toodud herbaariumieksemplaride 

dublikaate.  

 

Pujulehise ambroosia geograafilise leviku iseloomustamiseks Eestis võeti aluseks 34 

herbaariumieksemplari (lisa 4). Nendest EMÜ PKI botaanika osakonna herbaariumist 

(TAA(B)) pärinevad 3 herbaariumieksemplari (TAA0004823; TAA0076876; TAA(B)) ning 

kaks sissekannet TAA kartoteegist. Nendest kõige uuem herbaariumieksemplar, mis pärineb 

2014. aastast on NATARC andmebaasi sisestamata ning nii tabelis kui ka töös kasutatakse 

antud herbaariumieksemplarile viitamisel NATARC andmebaasis kasutatavat kogu lühendit 

TAA(B). Tallinna Botaanikaaia rohttaimede herbaariumist (TALL) kasutati 10 

herbaariumieksemplari (TALL C003738- TALL C003741; TALL C003743- TALL 

C003745; TALL C003747; TALL C008300; TALL C008811). Eesti Loodusmuuseumi 

herbaariumist (TAM) kasutati 2 herbaariumieksemplari (TAM0004257; TAM0004258) ja 

Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi Botaanika- ja Mükoloogiamuuseumi herbaariumist 

(TU(B)) kasutati 18 herbaariumieksemplari (TU267707- TU267714; TU267716- 

TU267718; TU267721; TU267723; TU267725- TU267728; TU270250). 
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Kareda ambroosia geograafilise leviku analüüsimiseks Eestis võeti aluseks 4 

herbaariumieksemplari (tabel 1). Siinkohal tuleb lisada, et NATARC andmebaasis on kareda 

ambroosia herbaariumieksemplaride lisamine hetkel veel pooleli ning seal puuduvad Tartu 

Ülikooli Loodusmuuseumi Botaanika- ja Mükoloogiamuuseumi herbaariumist (TU(B)) 

pärit eksemplarid. EMÜ PKI botaanika osakonna herbaariumist (TAA(B)) pärinevad 3 

herbaariumieksemplari (TAA0004824; TAA0004826; TAA0004829) ning üks TAA 

kartoteegi sissekanne. Eesti Loodusmuuseumi herbaariumist (TAM) kasutati 1 

herbaariumieksemplari (TAM0004256).  

 

Kolmehõlmase ambroosia leviku iseloomustamiseks Eestis kasutati 4 

herbaariumieksemplari (tabel 2) (TALL C003748; TALL C003749; TALL C003750; TALL 

C003751), mis on pärit Tallinna Botaanikaaia rohttaimede herbaariumist (TALL). Lisaks 

sellele on tabelisse kantud ka 1 sissekanne TAA kartoteegist. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

4.1 Levik Euroopas 
 

4.1.1 Pujulehise ambroosia levik Euroopas 

 

Andmete analüüsi tulemusena ilmneb, et Euroopa piirkondades on pujulehise ambroosia 

levik erinev ja antud invasiooni staatused pole sarnased. Erisusi võib olla ka ühe riigi kohta 

käivates andmetes (lisa 1). Andmete analüüsimise järel selgus, et pujulehine ambroosia 

esineb 34 Euroopa riigis.  

Kõige laialdasemalt on pujulehine ambroosia levinud (joonis 6) peamiselt Kesk- ja Ida-

Euroopa lõunaosas (Kazinczi et al. 2008a: 64-69). Ühtlasi on Euroopas pujulehise ambroosia 

levikuga seoses välja kujunenud kolm kõige problemaatilisemat piirkonda: Prantsusmaa 

(Rhône jõeoru aladel), Põhja-Itaalia ja Kesk-Doonau madaliku alad (Juhász 1998 ref 

Kazinczi et al. 2008a: 55, 63). Eelpool nimetatud piirkonnad muudab problemaatiliseks 

eelkõige see, et seal on mõõdetud pujulehise ambroosia õietolmuhulk, mis on osutunud 

kõrgeks või väga kõrgeks (Kazinczi et al. 2008a: 63). 

 

 

Joonis 6. Pujulehise ambroosia levik 2008. aasta seisuga. Ruudustik märgib taime täpsemat 

levimist ning joontega on näidatud regionaalne levik (Bretagnolle, Chauvel 2009: 343)  
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Nendest üks olulisemaid alasid pujulehise ambroosia leviku puhul on Kesk-Doonau 

madalik, mis ulatub Ungari, Ukraina, Serbia, Slovakkia, Austria, Sloveenia, Horvaatia ja 

Rumeenia aladele. Ühtlasi paiknevad Kesk-Doonau madaliku aladel pujulehise ambroosia 

suurimad populatsioonid (Kazinczi et al. 2008a: 55, 63).  

Euroopa kõige suuremad populatsioonid paiknevad eelkõige Ungaris. Seal on antud liik 

laialdase levikuga invasiiv (EPPO 2016a), mida tõestab ka fakt, et tänapäevaks on pujulehine 

ambroosia kujunenud Ungaris kõige harilikumaks umbrohuks (Makra et al. 2005: 58), võttes 

enda alla 90% riigi põllumajanduslikus kasutuses olevatest maadest (Bohren et al. 2006: 

499). Eelpool nimetatud tõsiasjast hoolimata on DAISIE (b) kohaselt pujulehine ambroosia 

Ungaris klassifitseeritud üksnes naturaliseerunud liikide hulka. Lisaks Ungarile on antud liik 

laialt levinud invasiiv ka Ukraina aladel (EPPO 2016a).  

Kesk-Doonau madalike aladele jäävatest piirkondades on pujulehine ambroosia invasiivseks 

liigiks ka Serbias ja Slovakkias (EPPO 2016a). Sarnaselt Ungarile jäävad ka Serbia aladele 

Euroopa ühed suurimad pujulehise ambroosia populatsioonid (Kazinczi et al. 2008a: 67). 

Tänaseks on antud liik Serbias levinud suurtel aladel üle riigi. Näiteks Serbia põhjaosas 

paiknevas Vojvodina piirkonnas on pujulehisest ambroosiast kujunenud laialdaselt levinud 

umbrohi, mis on võimeline moodustama just ruderaalsetes ja liivastel kasvukohtadel 

tihedaid ja arvukaid kooslusi (Konstantinović 2004 ref Makra et al. 2014: 497). Slovakkias 

on pujulehine ambroosia aga kõige enam levinud Csallóközi ja Ida-Slovakkia piirkondades 

(Makovcová et al. 1998 ref Makra et al. 2014: 497; Kazinczi et al. 2008a: 67). 

Eelpool nimetatud riikides on pujulehine ambroosia invasiivi staatuses, kuid Rumeenias 

(EPPO 2016a) on antud liik klassifitseeritud naturaliseerunud liikide hulka (DAISIE (b)). 

Lisaks sellele jätkub pujulehise ambroosia levik Rumeenias praegugi, ulatudes nüüdseks üle 

kogu riigi (Hodişan, Morar 2008: 712).  

 

Kui Ukraina, Serbia, Slovakkia ja Rumeenia korral on pujulehisele ambroosiale omistatud 

üheselt mõistetav staatus, siis Austria, Sloveenia ja Horvaatia puhul seda öelda ei saa. 

Näiteks Austrias peetakse antud liiki naturaliseerunuks, kuid potentsiaalseks invasiiviks 

(NOBANIS (a)) aga ka invasiiviks (EPPO 2016a). See, et antud liik on sealsete tingimustega 

kohanenud tõestab fakt, et esimesed naturaliseerunud populatsioonid Austrias registreeriti 

20. sajandi keskpaigas. Lisaks sellele on viimaste aastakümnetega pujulehise ambroosia 

levik riigis laienenud ja liik on naturaliseerunud aina suurematel aladel riigi madalikel (Essl 

et al. 2009: 119, 128).  



36 

 

Kui Austrias on pujulehisele ambroosiale omistatud mitmeid staatusi, siis DAISIE (b) ja 

EPPO (2016a) annavad antud liigi levikust Sloveenias üsna pinnapealse ülevaate. Näiteks 

on pujulehist ambroosiat Sloveenia puhul nimetatud võõrliigiks, kelle täpne staatus pole 

teada (DAISIE (b)). EPPO (2016a) kinnitab vaid pujulehise ambroosia esinemist antud alal.  

Kofol Seliger (1998 ref Makra et al. 2014: 497) siiski täpsustab, et pujulehine ambroosia on 

sealsetes tingimustes suutnud naturaliseeruda ning levib kiiresti ja ulatuslikult riigi 

madalikele. 

Sarnaselt Sloveeniale on ka Horvaatias pujulehist ambroosiat peetud selgema staatuse 

puudumise tõttu lihtsalt võõrliigiks (DAISIE (b)), kuid erinevalt Sloveeniale on liigile seal 

antud ka teine ning veelgi täpsem invasiivi staatus (EPPO 2016a). Samuti on Horvaatia 

aladele koondunud märkimisväärselt suured pujulehise ambroosia populatsioonid (Kazinczi 

et al. 2008a: 66-67). Liik on suutnud nüüdseks vallutada Horvaatia kogu sisemaal olevad 

alad, samas kui rannikualadel on liigi isendid koondunud pigem kindlatesse piirkondadesse 

ning taime levik seal pole muutunud nii ulatuslikuks. Liigi levik jätkub praegugi ning 

laineneb eelkõige läänepoolsete alade suunas (Galzina et al. 2010: 77). Pujulehise ambroosia 

poolt on asustamata jäänud vaid riigi mägised piirkonnad (Pandza et al. 2001 ref Kazinczi et 

al. 2008a: 67). 

 

Lisaks Kesk-Doonau aladele jäävatest maadest on oluline Euroopa riikidest eraldi välja tuua 

ka Prantsusmaa ning Itaalia, kus antud liik on samuti muutunud väga problemaatiliseks. 

Pujulehine ambroosia on Prantsusmaal ja Itaalias piirkondlikult levinud invasiivne liik 

(EPPO 2016a). Näiteks Prantsusmaal on antud liik enamlevinud Rhône jõeoru aladel 

(Kazinczi et al. 2008a: 63,68; Chauvel, Dessaint 2005 ref Bohren 2008) eelkõige Burgundias 

(Chauvel, Dessaint 2005 ref Bohren 2008). Põhja-Itaalias on pujulehise ambroosia 

invasiivne Po jõeoru piirkonnas, eriti Lombardias paiknevatel aladel (Bottero et al. 2006 ref 

Bohren 2008). DAISIE (b) andmetel peetakse antud liiki eelpool nimetutud riikides üksnes 

naturaliseerunud liigiks. 

 

Pujulehine ambroosia on levinud ka teistesse Euroopa riikidesse. Näiteks on antud liik 

tunnistatud invasiiviks Gruusias, Hollandis (NOBANIS (a)) ja Luksemburgis (EPPO 

2016a).  

 

Mitmetes Euroopa riikides peetakse pujulehist ambroosiat invasiivsete, kuid ka 

naturaliseerunud liikide hulka. Näiteks on seda tehtud Taani, Soome ja Norra puhul 

(NOBANIS (a), EPPO 2016a, DAISIE (b)). Bullock et al. (2010: 88) täpsustab, et Taanis on 
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pujulehine ambroosia naturaliseerunud vaid piiratud alal ning nüüdseks on antud liik oma 

levikut ka laiendanud. Soomes esineb antud liiki vaid riigi lõunaosas (Eek, Kukk 2013). 

Norraski on pujulehine ambroosia pigem naturliseerunud liik (NOBANIS (a); DAISIE (b)) 

kui invasiiv (EPPO 2016a). Vastukaaluks eelpool nimetatule on Kazinczi et al. (2008a: 64) 

välja toonud, et pujulehine ambroosia pole suutnud sealsetes tingimustes veel 

naturaliseeruda.  

 

Venemaa Euroopa osas, Saksamaal ja Poolas on antud liiki klassifitseeritud piiratud alal 

levinud invasiivide hulka (EPPO 2016a), kuid ka naturaliseerunud liigiks (DAISIE (b)). 

Näiteks Venemaa Euroopa osas on pujulehise ambroosia poolt kõige enam saastunud alad 

Krasnodari krai (Moskalenko 2002 ref Reznik 2009; Makra et al. 2014: 499), aga ka 

Stavropoli krai piirkond, Rostovi oblast ning Põhja-Kaukasuse alad (Reznik 2009).  

Saksamaal jääb pujulehise ambroosia levik riigi lõuna- ja idaosasse (Alberternst et al. 2006 

ref Makra et al. 2014: 489) ning eelkõige aladele, kus inimtegevus on ulatuslik (Bullock et 

al. 2010: 88). 

Poolas levib pujulehine ambroosia eelkõige riigi lõuna-, kesk- ja idapoolsetel aladel 

(Chłopek et al. 2011: 52). Samuti on Poola puhul Tokarska-Guzik (2005: 40) kinnitatud 

tema naturaliseerunud liigi staatust.  

 

Sarnaselt Poolale on pujulehine ambroosia naturaliseerunud liik ka Hispaanias (DAISIE 

(b)). Seal võib pujulehist ambroosiat kohata näiteks Põhja-Hispaanias (EPPO 2016a) 

Baskimaal ja Kantaabria ranniku aladel ning riigi loodeosasse jäävas Galicias. Hetkel 

laieneb liigi levik peamiselt riigi keskossa (Amor et al. 2006 ref Fernández-Llamazares et 

al. 2012: 440).  

 

Euroopas esineb ka riike, kus pujulehisele ambroosiale on antud enam kui kaks staatust. 

Nendeks riikideks on näiteks Tšehhi ning Rootsi.  

Tšehhi puhul on pujulehine ambroosia klassifitseeritud nii naturaliseerunud liikide hulka 

(DAISIE (b)), potentsiaalseks invasiiviks (NOBANIS (a)) aga ka piirkondlikult levinud 

invasiiviks (EPPO 2016a). Praegu on liik levinud piki Elbe orgu ning Lõuna- ja Kirde- 

Moravas asuvates madalikes (Slaví, Štěpánková 2004 ref Makra et al. 2014: 497).  

Rootsis pujulehine ambroosia esineb, aga piiratud alal. Näiteks on välja toodud, et antud liik 

on Rootsis juhuslik, kuid potentsiaalne invasiiv (NOBANIS (a)). Lisaks sellele on antud liiki 

nimetatud ka naturaliseerunuks (DAISIE (b)).  
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Andmete analüüsil ilmnes, et Euroopa riikidest on pujulehise ambroosia staatuse määramine 

üsna äärmuslik olnud näiteks Belgia, Šveitsi, Suurbritannia ja Portugali kohta, kuna seal on 

antud liik arvatud nii juhuslike (DAISIE (b)) kui ka invasiivsete liikide hulka (EPPO 2016a). 

Veelgi segasemaks jääb antud liigi staatus Moldovas. Eelpool nimetatud riigi kohta on 

märgitud, et pujulehise ambroosia staatus pole teada (DAISIE (b)). Samal ajal nimetatakse 

seda liiki sealseks invasiiviks ning seejuures tuuakse välja, et riigis on vaid üksikuid selle 

liigi esinemisi (EPPO 2016a). Moldova kohta on aga täheldatud, et liigi esimesed isendid 

leiti Nistru jõe alamjooksult ning tänaseks on antud liik levinud eelkõige riigi kaguosas 

(Marza 2010 ref Makra et al. 2014: 498; Bullock et al. 2010: 87).  

Belgiasse jõudsid esimesed pujulehise ambroosia isendid juba 19.sajandil ning on sestpeale 

ulatuslikult levinud. Kõige enam on liigiisendeid koondunud Sambre-Meuse jõe koridori 

põhjapoolsesse osasse, eelistades pigem linnastunud piirkondi (Bullock et al. 2010: 87; 

Martin, Lambinon 2008 ref Makra et al. 2014: 498). 

Šveitsis on antud liik kohanenud näiteks Geneva ja Ticino piirkondades (Peeters 2000: 295-

296). 

Suurbritanniasse on pujulehine ambroosia jõudnud 19. sajandil, kuid praegugi 

registreeritakse Suurbritannias pujulehist ambroosiat juhusliku liigina, kuigi liigi leviku 

ulatus aina suureneb nagu ka antud liigi isendite rohkus (Casarini 2002 ref Makra et al. 2014: 

498; Bullock et al. 2010: 86).  

Üheselt on pujulehine ambroosia klassifitseeritud juhuslike liikide alla näiteks 

Liechtensteinis. 

Eraldi on välja toodud ka Bulgaaria ja Valgevene. Nende riikide puhul klassifitseeriti 

pujulehist ambroosiat lihtsalt võõrliigiks, kuna antud liigi sealse leviku kohta täpsemad 

andmed puuduvad (DAISIE (b)). 
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4.1.2 Kareda ambroosia levik Euroopas 

 

Andmete analüüsil selgus, et kare ambroosia esineb 19 Euroopa riigis (vt. lisa 2; joonis 7). 

Erinevused staatuste osas esinesid näiteks Venemaa Euroopa osa, Norra, Saksamaa ja Eesti 

puhul.  

Kare ambroosia on nimetatud invasiiviks vaid Venemaa Euroopa osas (NOBANIS (b)) 

samas on antud liik seal arvatud ka naturaliseerunud liikide hulka (DAISIE (c)). Kesk- ja 

Lõuna-Venemaa puhul on välja toodud, et kare ambroosia on antud piirkonnas, kuid 

konkreetse liigi levik seal on piiratud (EPPO 2016b).  

 

 

Joonis 7. Kareda ambroosia levik Euroopas. Punasega on märgitud need riigid, kus antud 

liik esineb (DAISIE (c)) 

 

Kare ambroosia on naturaliseerunud näiteks Belgias, Prantsusmaal, Suurbritannias, Itaalias, 

Hispaanias (DAISIE (c)) aga ka Hollandis, Rootsis ja Poolas (DAISIE (c), NOBANIS (b)).  

Saksamaa ja Norra puhul on staatuse määratlemises teatavaid erinevusi (DAISIE (c); 

NOBANIS (b)). Ühelt poolt on mõlemates riikides kare ambroosia arvatud naturaliseerunud 

liikide hulka (DAISIE (c); NOBANIS (b)). Samal ajal on ka märgitud, et Saksamaal antud 
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liik küll esineb, kuid täpsem staatus pole teada (NOBANIS (b)). Norras on antud liiki 

nimetatud ka võõrliigiks, kelle täpsem staatus sarnaselt Sakasamaale pole samuti teada 

(DAISIE (c)).  

Juhusliku liigina esineb karedat ambroosiat Ungaris, Tšehhis, (DAISIE (c)) ja Austrias 

(DAISIE (c), NOBANIS (b)). 

Antud liiki nimetatakse võõrliigiks Horvaatias, Taanis ja Soomes, kuna seal pole liigi täpsem 

staatus teada (DAISIE (c)). 

 

 

4.1.3 Kolmehõlmane ambroosia levik Euroopas 

 

Andmete analüüsi järel selgus, et kolmehõlmast ambroosiat esineb 28 Euroopa riigis (joonis 

8). Sarnaselt pujulehisele ambroosiale esines kolmehõlmase ambroosia staatuste 

määratlemiseski teatavaid erinevusi ühe riigi kohta käivates andmetes (lisa 3).  

 

 

Joonis 8. Kolmehõlmase ambroosia levik Euroopas. Punasega on märgitud need riigid, kus antud 

liik esineb (DAISIE (d))  
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Karedale ambroosiale sarnaselt on ka kolmehõlmane ambroosia nimetatud invasiiviks vaid 

Venemaa Euroopa osas (NOBANIS (c)). Lisaks sellele on antud liik arvatud eelpool 

nimetatud piirkonnas naturaliseerunud liikide hulka (DAISIE (d)). EPPO (2016c) on välja 

toonud, et kolmehõlmane ambroosia on Venemaa Euroopa osas ja Kesk-Venemaal, kuid 

antud liigi levik seal on piiratud.  

Kolmehõlmane ambroosia on levinud veel Hollandisse Itaaliasse ja Prantsusmaale (EPPO 

2016c), kuid on lisatud, et antud liik on määratud seal ka naturaliseerunud liikide hulka 

(DAISIE (d)). Kolmehõlmane ambroosia on levinud ka Saksamaale (EPPO 2016c), kus 

antud liigi puhul on välja toodud, et tegemist on naturaliseerunud liigiga (DAISIE (d)). 

NOBANISE (c) kohaselt on antud liigi staatus riigis teadamata.  

Staatuse määratlemises esineb erinevusi ka Taani ja Norra puhul. Näiteks Taanis peetakse 

kolmehõlmast ambroosiat pigem naturaliseerunud liigiks (DAISIE (d); NOBANIS (c)), kuid 

on ka märgitud, et antud liik kuulub juhuslike liikide hulka, mis kuulub hävitamisele (EPPO 

2016c). Vastupidiselt Taanile on Norras kolmehõlmane ambroosia peamiselt 

klassifitseeritud juhuslike liikide hulka (EPPO 2016c; NOBANIS (c)) ning sarnaselt Taanile 

on lisatud, et antud liik kuulub samuti hävitamisele (EPPO 2016c). DAISIE (d) kohaselt on 

antud liik Norras siiski naturaliseerunud.  

Moldova, Valgevene ja Ukrainagi puhul lähevad samuti andmed lahku. Ühelt poolt on antud 

liik määratud hävitamisele kuuluvate juhuslike liikide hulka (EPPO 2016c), kuid teisalt on 

nende täpsema staatuse määratlemata jätmise tõttu neid nimetatud seal esinevateks 

võõrliikideks. Lisaks sellele on kolmehõlmase ambroosia staatus teadmata ka Soomes 

(DAISIE (d)).  

 

Kolmehõlmane ambroosia on juhuslik liik Austrias (DAISIE (d); EPPO 2016c; NOBANIS 

(c)), Belgias, Iirimaal, Suurbritannias, Tšehhis (DAISIE (d); EPPO 2016c), Slovakkias, 

Sloveenias (EPPO 2016c) ja Rootsis (DAISIE (d); NOBANIS (c)). EPPO (2016c) on 

nendegi riikide (v.a Rootsi) puhul lisanud, et antud liik kuulub sealgi hävitamisele.  

Kolmehõlmast ambroosiat on ka Hispaanias, Rumeenias, Serbias, Šveitsis ning antud liik 

kasvab ka Gruusias, kuid sarnaselt Kesk-Venemaale on kolmehõlmase ambroosia levik  seal 

piiratud (EPPO 2016c).  
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4.2 Levik Eestis 
 

4.2.1 Pujulehise ambroosia levik Eestis 

 

Pujulehine ambroosia on jõudnud Eestisse tahtmatu leviku kaudu. Peamiselt koos 

linnutoiduga, kuid ka teravilja- ja päevalilleseemnetega (Eek, Kukk 2013). Eek, Kukk (2013) 

ja Eichwald et al. (1978) põhjal märgati Eestis pujulehist ambroosiat võõrliigina esmaselt 

1954. aastal (TU267728). 1950. aastatest pärineb veel üks herbaariumieksemplar, mis leiti 

1958. aastal (TU267712). Kõige varasemad herbaariumieksemplaridega tõendatud leiud 

Eestist pärinevad tegelikult aga 1930. aastastest (lisa 4) (TAM0004258; TAM0004257). 

Nendest kõige vanem herbaariumieksemplar pärineb 1933. aastast ning see leiti Tallinnast 

Paldiski maantee viadukti lähedalt (TAM0004258). Sellele järgnes järgmine teadaolev leid 

1934. aastal samuti Tallinnast, kuid leiukoht on antud herbaariumieksemplari puhul 

täpsustamata jäänud (TAM0004257). Ühtegi leidu pole pujulehise ambroosia puhul 1940. 

aastatest. Kõige enam pujulehise ambroosia leide Eestis pärinevad 1960. aastatest. Antud 

perioodist on leitud 14 herbaariumieksemplari (TU267707-TU267711; TU267713; 

TU267714; TU267716; TU267717; TU267721; TU267723; TU267725- TU267727). Teine 

suurem periood antud liigi leidude arvu poolest jääb 1990. aastatesse, kust pärinevad 9 

herbaariumieksemplari (TALL C003739-TALL C003741; TALL C003743-TALL 

C003745; TALL C003747; TALL C008300; TALL C008811). Kõige uuem teadaolev 

pujulehise ambroosia leid jääb 2014. aastasse (TAA(B)). 

 

Käesoleva töö raames koondatud levikuandmete põhjal ilmnes, et pujulehist ambroosiat on 

leitud Harjumaalt (TAA kartoteek; TALL C003745; TU267711; TU267714; TU267716; 

TU267723; TU267726; TU267727, TU267708; TU267710; TU267721; TU267725; TALL 

C003747; TU267709), Läänemaalt (TALL C003743; TALL C008300; TALL C008811), 

Raplamaalt (TAA kartoteek), Ida-Virumaalt (TAA kartoteek; TALL C003738; TALL 

C003740), Viljandimaalt (TALL C003744), Jõgevamaalt (TAA0076876), Tartumaalt 

(TAA0004823; TU267707; TU267712; TU267713; TU267717; TU267728; TU270250; 

TAA(B)), Põlvamaalt (TALL C003739; TU267718) ja Võrumaalt (TALL C003741).  

 

Kõige enam leide on pärit Harjumaalt. Nendest 7 herbaariumieksemplari on leitud Tallinnast 

Kopli piirkonnast (TALL C003745; TU267711; TU267714; TU267716; TU267723; 

TU267726; TU267727) ning 4 herbaariumieksemplari Ülemiste piirkonnast (TU267708; 

TU267710; TU267721; TU267725). Mõlemad piirkonnad on välja toodud ka TAA 
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kartoteegis, mille põhjal on nii Koplist kui ka Ülemistelt leitud antud liigi üksikisendeid 

nagu ka Liivalt, Lagedilt ja Keilast. Lisaks sellele on leitud pujulehist ambroosiat ka 

Pääskülast (TALL C003747) ja Sakust (TU267709).  

 

Pujulehine ambroosia on võimeline kasvama väga erinevatel kasvukohtadel (vaata lisaks ptk 

2). Bullock et al. (2010: 145-147) kohaselt on riikides, kus antud liik pole nii sage, 

eelistatuimad kasvukohad raudteetammid, ehitusplatsid, tühermaad ja prügilad. See fakt 

ühtib teataval määral ka olukorraga Eestis. Nimelt herbaariumieksemparide leiukohtadeks 

on märgitud kõige sagedasemini raudteejaama alasid (TAA kartoteek, TALL C003738, 

TALL C003740, TALL C003741, TALL C003743, TALL C003744, TU267707, 

TU267710, TU267711, TU267712, TU267713, TU267716, TU267717, TU267723, 

TU267727, TU267728). Ühtlasi on teadaolevalt kolmel juhul Eestist antud liiki leitud 

kaubajaamade juurest (TALL C003745; TU267708; TU267721). Ühel juhul on pujulehist 

ambroosiat leitud ka pügimäelt (TALL C003747).   

Herbaariumieksemplaridele tuginedes on pujulehist ambroosiat Eestis veel leitud ka ladude 

territooriumilt (TU267714; TU267726), parkimisplatsilt (TU267718), jõusöödatehase alalt 

(TALL C008300). Ühel juhul on antud liigi isend Eestis leitud isegi rabast (TU267725). Üks 

herbaariumieksemplar on pärit põllult (TAA0076876).  

 

Eek, Kukk (2013) kohaselt on pujulehist ambroosiat Tartus leitud ka aiaumbrohuna. 

Herbaariumieksempalride analüüsil selgus, et üks eksemplar on leitud Tartust Taara 

puiesteel asuvast aiast 2003. aastal (TAA0004823). 2013. aastal leiti antud liigi isend ka 

Tartu Botaanikaaiast, täpsemalt kaheiduleheliste taimede osakonnast (TU270250). Kõige 

hiljutisem leid pärineb 2014. aastast (TAA(B)), kus liigi isend leiti Tähtverest Anna Haava 

tänavas asuvast aiast. Antud juhul on herbaariumiekseplari etiketile lisatud, et see 

konkreetne isend hakkas kasvama linnutoidust.  

 

 

4.2.1 Kareda ambroosia levik Eestis 
 

Herbaariumieksemplaride läbitöötamisel selgus, et praegu on kättesaadavad vaid kõige 

vanemad andmed antud liigi leidudest Eestist, kuna hetkel on NATARC andmebaasis kareda 

ambroosia andmete sisetamine veel pooleli. Seetõttu pole antud andmete põhjal võimalik ka 

edasi anda kareda ambroosia leviku hetkeolukorda Eestis (tabel 1).  
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Vanim kareda ambroosia herbaariumieksemplari leid pärineb sarnaselt pujulehisele 

ambroosialegi 1933. aastast (TAA0004826), kus antud liigi isend leiti Tallinnast Paldsiki 

maantee lähedalt. Kõige enam leide pärineb aga 1948. aastast (TAA kartoteek; 

TAA0004829; TAM0004256).  

 

Herbaariumieksemplaride levikuandmete koondamise järel selgus, et kõik leiud pärinevad 

Harjumaalt Tallinnast (TAA kartoteek; TAA0004824; TAA0004826; TAA0004829).  

Kare ambroosia on Eestist leitud eelkõige teede äärest või selle lähedalt  (TAA0004826; 

TAA0004829; TAM0004256), raudteelt (TAA0004824) ja raudteetammi nõlvalt (TAA 

kartoteek). Viimase leiu puhul on kartoteegis ka märkusena välja toodud, et 1953. aastal on 

seal tehtud keemilist tõrjet ning pärast seda pole kareda ambroosia isendit enam antud alal  

ka leitud.  

 

Tabel 1. Kareda ambroosia leiukohad ajavahemikul 1933-1948 (Allikas: TAA osakonna 

katroteek; NATARC) 

Jrk 

nr.  

Eksemplari 

ID Kogu Asukoht Leiukoht Aasta Leidja Määraja 

1. 

EMÜ PKI Botaanika 

osakonna (TAA) 

kartoteek 

Harjumaa, 

Lilleküla Raudteetammi nõlv 1948 Puudub Puudub 

2. TAA0004824 TAA(B) 

Harjumaa, 

Tallinn 

Kopli jaama juurest 

raudteelt 1939 

G. 

Vilbaste Ü. Reier 

3. TAA0004826 TAA(B) 

Tallinna-

Lilleküla 

vahel Paldiski mnt. lähedal 1933  S. Talts 

M. Leht 

(1982) 

4. TAA0004829 TAA(B) 

Harjumaa, 

Tallinn 

Paldiski mnt. ja Endla 

tn.  ülesõidu kohtade 

vahel 1948 A. Peike A.Peike 

5.  TAM0004256 TAM 

Harjumaa, 

Tallinn 

Paldiski mnt. Ja Endla 

tn. ülesõidu kohtade 

vahel 1948 E. Peikel E. Peikel 

 

 

4.2.3 Kolmehõlmase ambroosia levik Eestis 

 

Kolmehõlmase ambroosia geograafilist levikut Eestis iseloomustavaid andmeid on vähe 

ning herbaariumieksemplarid pärinevad 1989-1990. aastast, mis sarnaselt karedale 

ambroosiale ei kirjelda antud liigi praegust levikut Eestis (tabel 2). 

Herbaariumieksemplaride andmete koondamisel selgus, et kõige vanemad teadaolevad leiud 

pärinevad 1989. aastast, mis on leitud nii Hiiult kui ka Keilast (TAA kartoteek; TALL 
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C003748). Lisaks sellele on leitud kolm isendit 1990. aastal (TALL C003749; TALL 

C003750; TALL C003751). 

Käesoleva töö raames koondatud levikuandmete põhjal ilmnes, et kolmehõlmast ambroosiat 

on Eestis leitud Tallinnast Hiiult ja Harjumaalt (TAA kartoteek; TALL C003748), 

Läänemaalt (TALL C003750), Viljandimaalt (TALL C003751) ning Põlvamaalt (TALL 

C003749).  

Ühe herbaariumieksemplari puhul on leiukoht jäänud määramata (TALL C003749), kuid 

andmete analüüsil selgus, et leiud pärinevad raudteejaamade juurest (TAA kartoteek; TALL 

C003748; TALL C003750; TALL C003751).  

 

Tabel 2. Kolmehõlmase ambroosia leiukohad ajavahemikul 1989-1990 (Allikas: TAA 

katoteek; NATARC) 

Jrk 

nr.  Eksemplari ID Kogu Asukoht Kasvukoht Aasta Leidja Määraja 

1. 

EMÜ PKI Botaanika 

osakonna (TAA) 

kartoteek Hiiu ja Keila  

Hiiu ja Keila 

jaamade 

raudteel 1989 

T. 

Ploompuu 

T. 

Ploompuu 

2. TALL C003748 TALL 

Harjumaa, 

Keila Raudteejaam 1989 

T. 

Ploompuu 

T. 

Ploompuu 

3.  TALL C003749 TALL 

Põlvamaa, 

Põlva Täpsustamata 1990 

T. 

Ploompuu 

T. 

Ploompuu 

4.  TALL C003750 TALL 

Läänemaa, 

Haapsalu Raudteejaam 1990 

T. 

Ploompuu 

T. 

Ploompuu 

5.  TALL C003751 TALL 

Viljandimaa, 

Viljandi Raudteejaam 1990 

T. 

Ploompuu 

T. 

Ploompuu 

 

 

4.2.4 Ambroosiate invasiooni staatus Eestis ja antud liikide leviku 

ennetamisvõimalused 

 

Võõrliikide probleem on ennekõike rahvusvaheline. Seetõttu on võõrliikide leviku 

ennetamiseks olulisel kohal riikidevaheline koostöö. Esmalt võitluseks võõrliikide vastu on 

vaja kohaldada seadusi, mis aitavad võõrliikide sissevedu riikidesse reguleerida ning 

vajadusel isegi keelata. Teiseks on oluline tõsta inimeste teadlikkust teavitades ohtudest 

avalikkust ja tagada sellealane põhjalik teadustöö ( Eek, Kukk 2013).  

Ollakse seisukohal, et võõrliikide vastu võitlemisel on odavaim viis nende leviku 

ennetamine. Palju kulukam on riikides juba kohanenud võõrliikide leviku üle kontrolli 

saavutamine (Eek, Kukk 2013; Buttenschøn et al. 2009: 23). Praegune olukord on aga 

vastupidine, kuna võõrliikide puhul pannakse hetkel suuremat rõhku tagajärgede 

kõrvaldamisele, kui nende leviku ennetamisele (Eek, Kukk 2013). Näiteks pujulehine 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
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ambroosia on nüüdseks Euroopas kujunenud laialt levinud võõrliigiks, mistõttu on antud 

liigi täielik hävitamine võimatu. Lisaks sellele on see majanduslikult liiga kulukas. Seetõttu 

on hetkel palju olulisemaks eesmärgiks takistada pujulehise ambroosia levikut uutele aladele 

ennekõike ennetusmeetodite rakendamise abil (Buttenschøn et al. 2009: 23). Pujulehise 

ambroosia vastu võitlemise teeb eriti keeruliseks seemnete võime säilida soikeseisundis üle 

30 aasta (Brandes, Nitzsche 2006: 287; Basset, Crompton 1975: 471).  Lisaks selle on antud 

liik võimeline oma seemnepanka tekitama kõigest paari aastaga. Seetõttu on oluline peale 

antud liigi avastamist uutelt aladelt koheselt reageerida ning rakendada võimalikult vara ka 

kontrollmeetmed (Buttenschøn et al. 2009: 23). 

Esmased võimalused, mida kohaldatakse võõrliikide riiki toomise takistamiseks, on 

piirikontroll ja karantiini meetmed. Üheks ennetamismeetodiks on ka riskianalüüsi 

koostamine, kus tuuakse välja oht, mida konkreetne võõrliik endaga kaasa võib tuua. Lisaks 

sellele sisaldab riskianalüüs ka seda, et kui tõenäoline on võõrliigi riiki sisenemine ning 

sealsetes tingimustes kohanemine (Hulme 2003: 179). Buttenschøn et al. (2009: 23) järgi on 

näiteks pujulehise ambroosia ennetamise tõhusamaks muutmiseks vajalik võtta sihtmärgiks 

eelisjärjekorras just need alad, kus on antud liigile sobivaimad kasvukohad ning kuhu kõige 

tõenäolisemalt võivad liigi seemned ka levida. Siinkohal on kõige problemaatilisemaks 

aladeks kujunenud just transpordi koridorid, kuna need vallutatakse liigi isendite poolt 

esmases järjekorras. Seetõttu on tähtis viia sealsetel aladel läbi pidevat seiret 

(Buttenschøn et al. 2009: 23). 

Kuna ambroosia perekonda kuuluvate liikide puhul on tegemist õietolmuallergeenidega 

(Béres 2003 ref Makra et al. 2014: 490), siis on oluline tõsta inimeste teadlikust mõjudest, 

mis antud liikidega kaasnevad. Eelkõige mõjust inimese tervisele aga ka põllumajandusele. 

Teavitustöö eesmärgiks on tutvustada antud liike inimestele, mis omakorda tõstab uute 

leidude määra ja seeläbi teeb võimalikuks liikide hävitamise leviku varajases staadiumis 

(Buttenschøn et al. 2009: 23). 

Lisaks teavitustööle on oluline kohaldada meetmeid, mis viivad antud liikide tahtmatut 

leviku võimalused miinimumini (Buttenschøn et al. 2009: 23).  

 

Ennetusmeetmete rakendamine on oluline nii  Eesti kontekstis, kuid ka Lätis ja Leedus. Seda 

seetõttu, et andmebaaside olevate andmete analüüsimise järel selgus, et pujulehine 

ambroosia on klassifitseeritud juhusliku liigi alla  Baltimaades ehk Eestis (DAISIE (b)), 

Lätis (NOBANIS (a), DAISIE (b)) ja Leedus (NOBANIS (a), DAISIE (b), EPPO 2016a). 

Siiski on Leedus olukord palju keerulisem kui teistes Balti riikides. Nimelt on pujulehine 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2011.00879.x/full#b8
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ambroosia levinud seal küll piiratud alal, kuid on ka märgitud, et antud liik suudab sealsetes 

tingimustes juba seemnete abil viljuda ja paljuneda (Eek, Kukk 2013), mistõttu peetakse teda 

ka potentsiaalseks invasiiviks (NOBANIS (a)).  

Samuti on juhusliku liigina nii Eestis (DAISIE (d); EPPO 2016c), Lätis kui ka Leedus 

kolmehõlmane ambroosia (DAISIE (d); EPPO 2016c; NOBANIS (c)). Nende kolme riigi 

puhul on lisatud, et kolmehõlmane ambroosia kuulub sealsetel aladel likvideerimisele 

(EPPO 2016c).  

Kare ambroosia esineb vaid Eestis (DAISIE (c)) ja Lätis (DAISIE (c); NOBANIS (b)) ning 

sealgi on antud liik klassifitseeritud juhuslike liikide alla, kuid Eesti kohta NOBANISE (b) 

andmebaasis täpsem informatsioon antud liigi leviku kohta pole teada.  

 

Eestis on esmane ennetusmeede kohaldatud, nimelt kõik ambroosia perekonda kuuluvad 

liigid on Eestis kantud Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja (Looduslikku 

tasakaalu...2004). Eelpool nimetatud määrus keelab ambroosia perekonda kuuluvate liikide 

riiki sissetoomist, välja arvatud juhtudel, mis on teaduslikult põhjendatud ning seljuhul 

väljastatakse selleks vastav luba (Eek, Kukk 2013). 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade probleemsete võõrliikide pujulehise 

ambroosia, kareda ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia bioloogiast, ökoloogiat, 

ohtlikkusest ja kasulikkusest ning antud liikide leviku teedest. Samuti koondada 

informatsiooni antud liikide levikust ja invasiooni staatustest Euroopas ja Eestis ning tuua 

välja võimalikud meetodid antud liikide leviku ennetamiseks.  

 

Pujulehise ambroosia, kareda ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia puhul on tegemist 

tervistkahjustavate umbrohtudega, mis on Euroopasse levinud eelkõige tahtmatu leviku teel. 

Nendest kolmest liigist enamlevinud ja problemaatilisem on 34 Euroopa riigis esinev 

pujulehine ambroosia. Ühtlasi selgus levikuandmete koondamisel, et tegu on Euroopas 

tõsise invasiiviga, mis levib eelkõige inimtegevuse poolt tugevalt mõjutatud aladel. Liik on 

tülikas võõrliik, mis mõjub negatiivselt eelkõige põllumajandusele ja inimese tervisele.  

Pujulehisest ambroosiast on kujunenud Euroopas üks märkimisväärseim õietolmuallergeen. 

Antud taime üks isend on võimeline soodsates tingimustes tootma üle 3 miljardi 

õietolmutera. Pujulehise ambroosia õietolm võib tundlikel inimeste esile kutsuda peamiselt 

kolme allergilist reaktsiooni nagu heinapalavik, allergiline nohu või astma. 

Euroopas on vähem levinud liikideks aga kare ambroosia ja kolmehõlmane ambroosia, 

esinedes vastavalt 19 ja 28 Euroopa riigis. Eelpool nimetatud liike on inavsiiviks peetud vaid 

Venemaa Euroopa osas ning teistes riikides kuuluvad nad suuremas osas naturaliseerunud 

või juhuslike liikide hulka.  

 

Pujulehine ambroosia, kare ambroosia ja kolmehõlmane ambroosia on levinud tahtmatul teel 

ka Eestisse olles siin juhusliku liigi staatuses. Kõige enam herbaariumieksemplare oli 

pujulehisest ambroosiast, mis annab hea ülevaate antud liigi leviku hetkeolukorrast Eestis. 

Pujulehine ambroosia on teadaolevalt Eestis alates 1933. aastast. Kõige enam on antud liiki 

Eestis leitud Harjumaalt. Kõige sagedasemini esinenud leiukohaks on antud liigi puhul olnud 

raudteejaama alad. Kõige uuemate herbaariumieksemplaride põhjal saab väita, et pujulehine 

ambroosia levib hetkel Eestis ka aiaumbrohuna.   

Kareda ambroosia ja kolmehõlmase ambroosia puhul olid kättesaadavad vaid vanemad 

herbaariumieksemplarid, mille põhjal on keeruline iseloomustada leviku hetkeolukorda 

Eestis. Siiski saab herbaariumieksemplaridele tuginedes väita, et kareda ambroosia esimene 
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teadaolev leid Eestis pärineb 1933. aastast. Kolmehõlmane ambroosia esineb teadaolevalt 

Eestis alates 1989. aastast.  

 

Kuna kõik kolm liiki on Eestis juhuslikud liigid, siis on oluline võimalikult varakult 

rakendada meetmeid nende liikide leviku ennetamiseks. Vajalik on alustada teavitustööga, 

et seeläbi tõsta antud liikide leidude arvu, mis annab tulevikus veelgi parema pildi olukorrast 

Eestis. Ühtlasi peab antud liikide puhul viima nende tahtmatu leviku miinimumini. See on 

eriti tähtis näiteks pujulehise ambroosia puhul, kuna antud liigi seemned võivad mullas 

soikeseisundis püsida kuni 39 aastat, oodates õigeid klimaatilisi tingimusi idanemiseks. 

Olulisel kohal on ka seire ning seda tuleb rakendada eelkõige transpordikoridoride juures, 

kuna need on alad, mis vallutatakse antud liigi isendite poolt esmases järekorras. 
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SUMMERY 
 

The aim of this work is to focus material and analyse the existing data of the problematical 

alien plants like common ragweed, perennial ragweed and giant ragweed. The theoretical 

part provides an overview of species' biology, ecology, harmfulness and usefulness and 

distribution pathways. Also to focus information about distribution and invasion status of 

these tree species in Europe and Estonia and to bring out potential methods to prevent the 

further spreading of these species.  

 

Common ragweed, perennial ragweed and gaint ragweed are noxious weeds which have 

spread to Europe unintentionally. Of these three species common ragweed is the most 

widespread and problematic in Europe. Common ragweed has spread in 34 countries in 

Europe. By analyzing the spreading data about common ragweed, it showed that this specific 

species is seriously invasive in many European countries and it invades primarily in habitats 

which are strongly disturbed by humans' activity. Common ragweed is a troublesome alien 

species and it has a negative impact to agriculture and humans' health.  

Common ragweed has developed one of Europe's most significant pollen allergen. In 

favorable conditions, one specimen of the species can produce more than 3 billion 

pollengrains. The pollen of common ragweed can cause many allergical reactions to 

senstitive people, mostly hay fever, allergic rhinitis and astma.  

Perennial ragweed and giant ragweed are rarer than the common ragweed. Perennial ragweed 

is in 19 and giant ragweed is in 28 European coutries. They are called invasive only in 

European part of Russia, but in other countries they are considered to be casual species.  

 

Common ragweed, perennial ragweed and giant ragweed have also spread into Estonia by 

unintentional way and they are casual species in this country. Common ragweed has most 

herbarium specimens collected in Estonia which gives a good overview of the current 

situation of this species distribution over here. Common hogweed is known in Estonia from 

1933 onwards. Most of the species are found in Harjumaa. Common ragweed can be mainly 

found around railway station. The most recent herbarium specimens can be cleaned from the 

Common ragweed spreads currently in the private gardens as a weed. Perennial ragweed and 

giant ragweed were available only old herbarium specimens and basis of which it is difficult 

to characterize the spread of the current situation in Estonia. However, based on herbarium 
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specimens we can tell that perennial ragweed is in Estonia confessedly since 1933 and giant 

ragweed confessedly since 1989.  

 

All the three species are casual in Estonia and that is why it is important to implement 

measures as soon as possible to prevent the futher spread of these species. It is necessary to 

begin the work of outreach (teavitustöö), to thereby increase the number of species of the 

findings, which will give an even better picture of the situation in Estonia. It is also important 

to minimize the unintentional spreading. For example common ragweeds seeds can be 

dormant in the soil for 39 years, waiting for the right climatical contitions to start the 

germination. Monitoring is also an important method and it has to be done in trasport 

corridors because these are the areas that will firstly be invaded by these three species. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISAD 
 

Lisa 1. Pujulehise ambroosia levik erinevates Euroopa riikides ja antud liigile omistatud invasiooni 

staatused   

Jrk. nr 
RIIK 

DAISIE EPPO NOBANIS 

staatus staatus staatus invasiivsus 

1. UNGARI Naturaliseerunud Invasiiv (laialdase levikuga)     

2. UKRAINA Võõrliik Invasiiv (laialdase levikuga)     

3.  SERBIA   Invasiiv     

4. SLOVAKKIA   Invasiiv     

5. AUSTRIA   Invasiiv Naturaliseerunud 

Potentsiaalne 

invasiiv 

6. SLOVEENIA Võõrliik/staatus teadmata Esineb     

7. HORVAATIA Võõrliik/staatus teadmata Invasiiv     

8. RUMEENIA Naturaliseerunud Esineb     

9. PRANTSUSMAA Naturaliseerunud Invasiiv/piiratud levikuga     

10. ITAALIA Naturaliseerunud Invasiiv/piiratud levikuga     

11. GRUUSIA   Invasiiv     

12. HOLLAND     Naturaliseerunud Invasiiv 

13. LUKSEMBURG   Invasiiv     

14. TAANI Naturaliseerunud Invasiiv Naturaliseerunud Invasiiv 

15. SOOME Naturaliseerunud Invasiiv Naturaliseerunud Invasiiv 

16. NORRA Naturaliseerunud Invasiiv Naturaliseerunud Pole invasiiv 

17. LÕUNA-VENEMAA   Laialt levinud     
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Lisa 1. järg 

18. KESK-VENEMAA   Laialt levinud   
  

19. VENEMAA EUROOPA OSA Naturaliseerunud Invasiiv/piiratud levikuga Naturaliseerunud Invasiiv 

20. SAKSAMAA Naturaliseerunud Invasiiv/piiratud levikuga Pole teada Pole teada 

21. POOLA Naturaliseerunud Invasiiv/piiratud levikuga Naturaliseerunud Invasiiv 

22. HISPAANIA Naturaliseerunud Esineb/levinud piiratud alal     

23. TŠEHHI Naturaliseerunud Invasiiv/levinud piiratud alal Naturaliseerunud 

Potentsiaalne 

invasiiv 

24. ROOTSI Naturaliseerunud Esineb/levinud piiratud alal Juhuslik liik 

Potentsiaalne 

invasiiv 

25. BELGIA Juhuslik liik Invasiiv Arvatav Pole invasiiv 

26. ŠVEITS Juhuslik liik Invasiiv     

27. SUURBRITANNIA Juhuslik liik Invasiiv     

28. PORTUGAL Juhuslik liik Invasiiv     

29. MOLDOVA Võõrliik/staatus teadmata Invasiiv/üksikud esinemised     

30. LIECHTENSTEIN Juhuslik liik       

31. EESTI Juhuslik liik       

32. LÄTI Juhuslik liik   Juhuslik liik Pole invasiiv 

33. LEEDU Juhuslik liik Esineb/levinud piiratud alal Juhuslik liik 

Potentsiaalne 

invasiiv 

34. ISLAND     Juhuslik liik 

Potentsiaalne 

invasiiv 

35. BULGAARIA Võõrliik/staatus teadmata       

36. VALGEVENE Võõrliik/staatus teadmata       
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Lisa 2. Kareda ambroosia levik erinevates Euroopa riikides ja antud liigile omistatud invasiooni staatus 

Jrk. nr RIIK 
DAISIE EPPO NOBANIS 

Staatus Staatus Staatus Invasiivsus 

1. VENEMAA EUROOPA OSA Naturaliseerunud   Naturaliseerunud Invasiiv 

4. BELGIA Naturaliseerunud       

5. HISPAANIA Naturaliseerunud       

6. HOLLAND Naturaliseerunud   Naturaliseerunud Pole invasiiv 

7. ITAALIA Naturaliseerunud       

8. POOLA Naturaliseerunud   Naturaliseerunud   

9. PRANTSUSMAA Naturaliseerunud       

10. ROOTSI Naturaliseerunud   Naturaliseerunud Pole invasiiv 

11. SAKSAMAA Naturaliseerunud   Teadmata Teadmata 

12. SUURBRITANNIA Naturaliseerunud       

13. AUSTRIA Juhuslik liik   Juhuslik liik Teadmata 

14. EESTI Juhuslik liik   Teadmata Teadmata 

15. LÄTI Juhuslik liik   Juhuslik liik Teadmata 

16. TŠEHHI Juhuslik liik       

17. UNGARI Juhuslik liik       

2. LÕUNA-VENEMAA   Esineb/levinud piiratud alal     

3. KESK-VENEMAA   Esineb/levinud piiratud alal     

18. NORRA Võõrliik/staatus teadmata   Naturaliseerunud Pole invasiiv 

19. HORVAATIA Võõrliik/staatus teadmata       

20. SOOME Võõrliik/staatus teadmata       

21. TAANI Võõrliik/staatus teadmata   Staatus teadmata Pole invasiiv 
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Lisa 3. Kolmehõlmase ambroosia levik erinevates Euroopa riikides ja antud liigile omistatud invasiooni staatused  

Jrk nr.  RIIK 
DAISIE EPPO NOBANIS 

staatus staatus staatus invasiivsus 

1. VENEMAA EUROOPA OSA Naturaliseerunud Esineb/piiratud levikuga Naturaliseerunud Invasiiv 

2. HOLLAND   Esineb Naturaliseerunud Pole invasiiv 

3. ITAALIA Naturaliseerunud Esineb     

4. PRANTSUSMAA Naturaliseerunud Esineb     

5. SAKSAMAA Naturaliseerunud Esineb Teadmata Teadmata 

6. TAANI Naturaliseerunud Juhuslik liik/hävitamisel Naturaliseerunud Pole invasiiv 

7. NORRA Naturaliseerunud Juhuslik liik/hävitamisel Juhuslik liik Pole invasiiv 

8. AUSTRIA Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel Juhuslik liik Teadmata 

9. BELGIA Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel     

10. EESTI Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel Staatus teadmata 

Invasiivsus 

teadmata 

11. IIRIMAA Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel     

12. LEEDU Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel Juhuslik liik Teadmata 

13. LÄTI Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel Juhuslik liik Teadmata 

14. POOLA   Juhuslik liik/hävitamisel Teadmata Teadmata 

15. ROOTSI Juhuslik liik   Juhuslik liik Pole invasiiv 

16. SLOVAKKIA   Juhuslik liik/hävitamisel     

17. SLOVEENIA   Juhuslik liik/hävitamisel     

18. SUURBRITANNIA Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel     

19. TŠEHHI Juhuslik liik Juhuslik liik/hävitamisel     

20. HISPAANIA   Esineb     

21. RUMEENIA   Esineb     

22. SERBIA   Esineb     

23. ŠVEITS   Esineb     

24. GRUUSIA   Esineb/piiratud levikuga     
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25. KESK-VENEMAA   Esineb/piiratud levikuga     

26. MOLDOVA Võõrliik/staatus teadmata Juhuslik liik/hävitamisel     

27. SOOME Võõrliik/staatus teadmata       

28. VALGEVENE 

Võõrliik/ staatus 

teadmata Juhuslik liik/hävitamisel     

29. UKRAINA Võõrliik Juhuslik liik/hävitamisel     
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Lisa 4. Pujulehise ambroosia leiukohad ajavahemikul 1933-2014 (Allikas: EMÜ PKI Botaanika osakonna herbaarium ja kartoteek; NATARC) 

Jrk 

nr.  Eksemplari ID Kogu Asukoht Leiukoht Aasta Leidja Määraja 

1. 

EMÜ PKI Botaanika 

osakonna kartoteek  Liiva, Keila, Rapla, Narva Üksikisenditena raudteel 1988 T. Ploompuu   

2. 

EMÜ PKI Botaanika 

osakonna kartoteek  Kopli, Ülemiste, Lagedi Üksikisenditena raudteel 1989 T. Ploompuu   

3.    TAA(B) 

Tartumaa, Tartu, Tähtvere, Anna Haava tn. 

32 

Aed, linnutoidust kasvama 

hakanud 2014 L. Paaver 

V. Kuusk; T. 

Kukk 

4.  TAA0004823 TAA(B) Tartumaa, Tartu, Taara pst. Lia Paaveri aed Aed 2003 L. Paaver 

V. Kuusk; T. 

Kukk 

5.  TAA0076876 TAA(B) 

Jõgevamaa, Saare vald, Odivere küla, Elia 

talu Põld 2009 M. Ivask T. Kukk 

6. TALL C003738 TALL Ida-Virumaa, Kiviõli Raudteejaam 1989 T. Ploompuu T. Ploompuu 

7. TALL C003739 TALL Põlvamaa, Põlva Täpsustamata 1990 T. Ploompuu T. Ploompuu 

8.  TALL C003740 TALL Ida-Virumaa, Kohtla Raudteejaam 1990 T. Ploompuu T. Ploompuu 

9.  TALL C003741 TALL Võrumaa, Võru Raudteejaam 1990 T. Ploompuu T. Ploompuu 

10.  TALL C003743 TALL Läänemaa, Haapsalu Raudteejaam 1990 T. Ploompuu T. Ploompuu 

11. TALL C003744 TALL Viljandimaa, Viljandi Raudteejaam 1990 T. Ploompuu T. Ploompuu 

12.  TALL C003745 TALL Harjumaa, Tallinn, Kopli Kaubajaam 1990 T. Ploompuu T. Ploompuu 

13.  TALL C003747 TALL Harjumaa, Tallinn, Pääsküla Prügimägi 1997 T. Ploompuu T. Ploompuu 

14.  TALL C008300 TALL Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Taebla Jõusöödatehas 1995 T. Ploompuu T. Ploompuu 

15.  TALL C008811 TALL Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Taebla Elevaatori juures 1995 T. Ploompuu T. Ploompuu 

16.  TAM0004257 TAM Harjumaa, Tallinna Täpsustamata 1934 A. Üksip A.Üksip 

17. TAM0004258 TAM Harjumaa, Tallinn Paldiski mnt. viadukti lähedal 1933 J. Rebane J. Rebane 

18. TU267707 TU(B) Tartumaa, Tartu Raudteejaama ala 1967 A. Remmel A. Remmel 

19.  TU267708 TU(B) Harjumaa, Tallinna, Ülemiste Kaubajaama territoorium 1967 A. Remmel A. Remmel 
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Lisa 4. järg 

20. TU267709 TU(B) Harju rajoon, Saku 

Maaparanduse jaama 

katseaias 1967 A. Remmel A. Remmel 

21.  TU267710 TU(B) Harjumaa, Tallinna, Ülemiste Raudteejaama ala, laoplatsil 1968 A. Remmel A. Remmel 

22.  TU267711 TU(B) Harjumaa, Tallinn, Kopli Raudteejaama ala 1969 A. Remmel A. Remmel 

23.  TU267712 TU(B) Tartumaa, Tartu, Ropka Raudteel 1958 A. Remmel A. Remmel 

24.  TU267713 TU(B) Tartumaa, Tartu 

Raudteejaama ala, 

kaubaaitade juures 1963 A. Remmel A. Remmel 

25.  TU267714 TU(B) Harjumaa, Tallinn, Kopli Toornahkade lao territoorium 1967 A. Remmel A. Remmel 

26.  TU267716 TU(B) 

Harjumaa, Tallinn, Kopli, Heina tn. poolsel 

serval Raudteejaama ala 1966 A. Remmel A. Remmel 

27.  TU267717 TU(B) Tartumaa, Tartu Raudteejaama ala 1968 A. Remmel A. Remmel 

28.  TU267718 TU(B) Põlva rajoon, Saverna kolhoos Parkimisplats 1989 K. Kapp M. Leht 

30. TU267721 TU(B) Harjumaa, Tallinn, Ülemiste Kaubajaam, perrooni ääres 1966 A. Remmel A. Remmel 

31.  TU267723 TU(B) Harjumaa, Tallinn, Kopli Raudteejaama ala 1969 A. Remmel A. Remmel 

32. TU267725 TU(B) Harjumaa, Tallinn, Ülemiste Raba 1967 A. Remmel A. Remmel 

33.  TU267726 TU(B) Harjumaa, Tallinn, Kopli Toornahkade laoplats 1968 A. Remmel A. Remmel 

34. TU267727 TU(B) Harjumaa, Tallinn, Kopli Raudteejaama ala 1968 A. Remmel A. Remmel 

35. TU267728 TU(B)  Tartumaa, Tartu 

Raudteejaama ala, 

kaubaaitade juures 1954 A. Remmel A. Remmel 

36. TU270250 TU(B) 

Tartumaa, Tartu, Tartu Ülikooli 

Botaanikaaed 

Kaheiduleheliste taimede 

osakonnast 2013 K. Orav K. Tambets 
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