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Töö tausta kirjeldus:  

Kopra urgude mõju kallastele ja Tartu linnale varasemalt uuritud ei ole. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärk oli teada saada, milliseid koprakahjustusi on Tartu linnas  

ilmnenud ja prognoositi, milliseid võib veel lisanduda. Anti soovitused koprakahjustuste 

ennetamiseks.  Tartu linna välitööde andmed pärinevad ajavahemikust 2016-2017. 

Välivaatluste käigus vaadeldi Tartu linna veekogude kaldaid kokku 30 kilomeetri ulatuses. 

Selle käigus sisestati Loodusvaatluste andmebaasi 67 kopra tegevusjälge, mis on 

keskmiselt 2,2 tegevusjälge läbikäidud kilomeetri kohta. Kobraste poolt urgude 

kaevamisest tingitud mõju veekogu kallastele avaldub eelkõige läbikaevatud kallaste 

kaudu. See mõjutab kaldanõlva püsivust, veejuhtme looklevust ning kui veekogu kõrval 

kulgeb inimeste poolt käidav tee, siis kahjustab kopraurgude võrk oluliselt ka seda ja lõhub 

pinkide all olevat pinnast. Sissevarisenud urud halvendavad  inimeste ja mehhanismide 

ligipääsu, liikumist kallastel ja võib põhjustada õnnetusi, avaldades mõju otseselt rajal 

liikuvatele inimestele, kallastel kala püüdvatele kalameestele ja inimestega kaasas 

käivatele lemmikloomadele.  

Märksõnad: Euroopa kobras (Castor fiber L.), Tartu, metsloomade linnastumine, erosioon, 

urg 

 



3 

 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master´s Thesis 

Author: Margit Midro Specialty: Applied Biology of Aquatic and 

Terrestrial Ecosystems (377) 

Title: TARTU CITY BEAVERS (Castor fiber L.) 

Pages: 30 Figures: 8 Tables: 0  Appendixes: 0 

Department: Limnological Station 

 

Field of research: Animal ecology 

Supervisor: Tiit Randveer 

Place and date: Tartu 2017 

 

The impact of beaver dens on the riverbanks and the city of Tartu has previously not been 

researched. This Bachelor’s thesis aimed to find out what kind of beaver damage has 

occurred in Tartu, and tried to predict other damages that might occur in the future. 

Recommendations were made to prevent beaver damage. The fieldwork data in Tartu were 

gathered in 2016 and 2017. During the field study, the banks of the water bodies were 

examined, 30 kilometres in total. In the course of the study, 67 traces of beaver activity 

were inserted into the Nature Observation Database, which makes 2.2 traces of activities 

per kilometre walked. 

The effect of beavers building their dens and digging big holes in the riverbanks is 

negative. It affects the stability of the bank slopes and the winding of the riverbed. The 

network of beaver dens may also damage the hiking trail and break the surface under the 

benches. Collapsed dens prevent access for people and mechanisms, traffic on the 

riverbanks, and may lead to accidents, affecting directly people, who hike on the trail, 

fishermen on the riverbanks, and pets walking with people. 
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SISSEJUHATUS 

Kaasajal on paljud loomaliigid, kes siiani asustanud metsabiotoope, valinud uueks 

elupaigaks asulad ja linnad, mis tekitab probleeme inimeste ja loomade suhetes (Soulsbury, 

White 2015). Üheks niisuguseks ulukiliigiks on kobras (Castor fiber L.) (Vaiksoo 2016), 

kes on kohastunud eluga veekogude kaldabiotoopides (Laanetu 2001). Leides oma 

elutegevuseks vajalikke ressursse asulaist, võib ta asuda elama inimeste vahetusse 

lähedusse ja seal segadust põhjustada (Vaiksoo 2016).  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on asjakohase kirjanduse põhjal anda ülevaade 

põhjustest, miks koprad aeg-ajalt linnadesse elama satuvad, millised probleemid seetõttu 

esile kerkivad/ilmnevad ja kuidas neid lahendada.  Välitööde käigus tehti kindlaks kobraste 

poolt asustatud piirkonnad Tartus ja kanti need kaardile. Ühtlasi selgitati milliseid 

koprakahjustusi on juba ilmnenud ja prognoositi, milliseid võib veel lisanduda. Anti 

soovitused koprakahjustuste ennetamiseks.   

Usun, et antud teema on nii Eestis kui ka mujal maailmas aktuaalne ja sellega tegelemine 

tähtis, kuna kobraste arvukus linnades ja asulates on kõrge ning pidevalt kasvab. Olukorra 

parandamiseks peab hoidma kobraste arvukust optimaalsel tasemel ja kahjustusi ennetama. 

Sellest lähtuvalt valisingi töö teemaks linnakoprad, kuna tahan tööga tõestada, et Tartu 

linna koprad mõjutavad veekogu kaldaid ja sellega kaasnevad mõjud ka inimtegevusele. 

Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas annan ülevaate kirjandusest, kus kirjutan 

üldiselt metsloomade linnastumisest ning kobraste ökoloogiast, milles tutvustan ka nende 

elupaigatüüpe ning levikut. Lisaks kirjeldan, milline on kobraste mõju veekogule ja 

majandustegevustele ning kuidas annaks kahjustusi linnas ennetada. Teises osas tutvustan 

lühidalt metoodikat, milles toon välja vaatluste käigus üles loetletud tegevusjäljed ning töö 

kolmandas osas kirjutan välja tulemused, kus saab teada, kui suur on kobraste 

asustustihedus Tartu linnas ning kuidas hoida nende arvukust optimaalsel tasemel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Metsloomade linnastumine 

Üha rohkem loomaliike, kelle looduslik elukeskkond on mets, valivad oma püsielupaigaks 

asulad või linnad. Seda tingib asjaolu, et linnapiirkondade kasv toimub enneolematu 

kiirusega ja linnakeskkond pakub suuremat toidubaasi. Ennustatakse, et aastal 2030 elab 

umbes 80% maailma elanikkonnast linnapiirkondades. Selle tagajärjel jääb linna 

ökosüsteem ainsaks, millega inimesed kokku puutuvad (Soulsbury, White 2015). Selline 

inimeste arvukuse tõus linnades põhjustab linnade laienemise äärealadele ja metsloomade 

elupaigad vähenevad (Tammemägi 2014). Linnaosade laiendamisel peaks rohkem 

arvestama loomade elupaikade ja liikumisradadega (Aitsam 2012). Linnade olemasolevas 

ökosüsteemis on liigirikas taimestik, järvestik ja jõestik ning hoonestatud ala koos üldsuse 

taimede, loomade ja inimestega. Hoolimata teema tähtsusest, jääb linna ökosüsteem üheks 

maailma vähemuuritumaks ökosüsteemiks (Soulsbury, White 2015). Urbaniseerunud 

metsloomade elamatulek tiheasustusaladele tekitavad probleeme inimeste ja loomade vahel 

(Vaiksoo 2016). Inimese ja eluslooduse konfliktid põhinevad suuresti osapoolte 

kokkupuudetest. Tõenäoliselt on enamik negatiivseid tagajärgi elusloodusele tekitanud 

inimene ise oma mõtlematusest looduse vastu (Soulsbury, White 2015).  

Üheks põhjuseks, miks metsloomad linnadesse tulevad, on sobivate elupaikade 

vähenemine looduslikus elukeskkonnas (Vaiksoo 2016), mis kahjustab populasioonide 

elujõulisust (Ditchkoff 2006). “The boundary between rural and urban is becoming 

blurred. We cannot just look at animals in pristine areas. We have to learn what our urban 

centers mean for wildlife” (Cohn 2005:201).  Linnaloomastiku uurijad Eestis ja mujal 

maailmas on välja toonud, et metsloomi ja linde meelitab linnakeskkonda soojem kliima, 

aga peamiseks põhjuseks on inimene. Linnametsloomade arvu tõusu põhjustab ka linna 

laienemine metsloomade elupaikadesse, kus loomad üritavad edasi elada. Asustustiheduse 

laienemine võimaldab loomadel ja lindudel valida uueks elupaigaks linnalähedased pargid 

või aedlinnad (Aitsam 2012). 

Urbaniseerunud metsloomad ei pea saagi otsimiseks ja  püüdmiseks nägema vaeva,  kuna 

linn pakub võrreldes metsaga rikkalikumat toidulauda (Vaiksoo 2016). Toidujäägid, 

lemmikloomade toidukausid ja lisatoitmine on meelitamise teguriteks, seega ei tohiks 

inimeste poolt jäetud toit olla kättesaadav . Oluline on seegi, et inimesed liiguvad looduses 
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rohkem kui varem, mistõttu metsloomad on inimestega harjunud ja oskavad inimesi 

toitumisvõimalustega seostada (Aitsam 2012).  

Linnades üheks uustulnukaks on kobras. See on tingitud sellest, et kobraste populatsioon 

on kasvanud ja nad vajavad uusi elupaiku (Vaiksoo 2016). Häirivateks kahjudeks kobraste 

elutegevuses võib olla nende poolt viljapuude hävitamine (Vaiksoo 2016), veekogude 

paisutamine ja kallaste uuristamine (Laanetu 2001). Eestis on linnaelustikku kõige rohkem 

uuritud Tallinnas. Suuremat tähelepanu peab pöörama uute metsloomaliikide tõrjumisele, 

kuna elama asunud liike on raskem välja tõrjuda (Aitsam 2012) ja kahjude vältimiseks 

tuleks tõsta inimeste teadlikkust (Soulsbury, White 2015). 

1.2 Kopra arvukus Eestis 

Kobras taasasustati 1957. aastal, mil Venemaalt toodud koprad lasti lahti Põhja-Eestis 

asuvasse Jägala jõgikonda. Samal ajal aga asustasid koprad ka Lõuna-Eestis asuvat 

Mädajõge (Laanetu 2001). Praeguseks on Eestis kobras levinud peaaegu kõikjal. Suurim 

arvukus on Kagu-Eestis ja väikseim saartel (Väisanen 2016). Kobraste pesakondade 

paiknemine Eestis 2015ndal aastal on näha joonisel 1. Alates 2015 jaanuarist viiakse kopra 

pesakondade kontroll-loendust läbi iga 3 aasta tagant. (Jõgisalu 2013). 

 

Joonis 1: Kopra pesakondade paiknemine jahimeeste kogutud andmete järgi (Männil, 

Veeroja 2016) 
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Isendite arvu on hinnatud 13 475 isendini ning see on tõusnud eelkõige vähese küttimise ja 

väheste looduslike vaenlaste tõttu ( Männil, Veeroja 2015).  Kõrget arvukust soodustab 

sobilike veekogude olemasolu, toiduvarude piisav kättesaadavus veekogudel (Väisanen 

2016). Eestis elavate kobraste arvukuse juurdekasv aastatel 1960 - 1980 oli 5-15%. 

Arvukuse juurdekasv oli tingitud kobraste hõredast asustusest , mille tõttu pesakonna 

formeerumisele kulus rohkem aega. Formeerumisaeg lühenes asustustiheduse suurenemisel 

ja seetõttu hoogustus asurkonna juurdekasv. Alates 1980. aastast on kobraste arvukus 

loendusandmete põhjal pidevalt tõusnud, kuigi antud aastast on kopraid ka iga-aastaselt 

kütitud (Pärkson 2016). Alates 1970ndatest aastatest, mil alustati metsakuivendustöödega 

Eestis, on koprad rohkesti suurenenud arvukuse tõttu asustanud maaparanduskraave ja 

kanaleid väheste sobivate elupaikade tõttu. Võrreldes Eesti maakondi on Lõuna-Eesti Tartu 

ja Põlva maakondade kuivenduskraavides suurim arvukus (Väisanen 2016).  

Kobrastele sobivad veekogud elamiseks on näiteks Emajõgi koos lisajõgedega ning 

Võhandu ja Pärnu jõe ülemjooksu alad (Väisanen 2016). Levikut soodustab sobilike 

veekogude ja toiduvaru olemasolu. Määramaks kopra levikut ja arvukust Eestis, peaks 

kobraste inventuuri teostajateks olema jahimehed ja kontroll-loendust läbi viima 

liigispetsialistid (Prii, Meel 2008). Joonisel 2 on kujutatud ja võrreldud graafiliselt Eesti ja 

Tartumaa kobraste arvukuse muutuseid aastatel 2007-2015 (Männil, P., Veeroja, R. 2010-

2015, Prii, Meel 2008. 

 

Joonis 2: Kopra arvukus Eestis ja Tartumaal (Männil, P., Veeroja, R. 2010-2015, Prii, 

Meel 2008) 
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Graafikul on näha , et arvukus on pidevas languses. Aastal 2007 on kopra arvukus Eestis 

18 600 isendit ja Tartumaal 3150 (Prii, Meel 2008). Aastaks 2015 on Eestis kopraid 13 475 

ja Tartumaal 1303 isendit, mis teeb 9,7 % kogu Eesti arvukusest ( Männil, Veeroja 2010-

2015). Võrreldes 2007 ja 2015 aastat on Eesti kobraste arvukus muutunud 5125 isendi 

võrra vähemaks. Tartumaal vähenes kobraste arvukus 1847 isendi võrra ( Männil, Veeroja 

2010-2015). 

1.3 Kopra ökoloogia 

Kobras on poolveelise eluviisiga tegutsev imetaja, kes on kohastunud elama veekogude 

kaldabiotoopides (Laanetu 2001), kus on neil sobival määral elutegevuseks vajalikke 

ressursse (Fryxell 2001). Lehtpuude kättesaadavus on oluline faktor, mis määrab kobraste 

leviku ning asustustiheduse veekogul (Pärkson 2010). Lehtpuude oksad ja koor on kobraste 

peamine talvevaru (Laanetu 2001). Aastatel 2007-2010 Nízký Jeseník jõel läbi viidud 

uuringud näitavad, et kobras tarbib peamiselt  viie puu perekonna liiki, milleks on  paju 

(Salix) 42,2%, haab (Populus) 28%, kondipuu (Cornus) 15,5%, kask (Betula) 7,4% ja lepp 

(Alnus) 6,9% (Dvořák 2013).  

Elupaigana eelistavad koprad aeglase vooluga veekogusid (Slough, Sadleir 1977), mille 

kõrgematele kallastele rajatakse urud ning madalamale kaldale ehitatakse kuhilpesad 

(Müller-Schwarze 2011). Kui kobraste asustustihedus on väike, eelistavad koprad elupaiga 

valikul jõgesid ja ojasid (Pärkson 2010). Maaparanduse käigus kaevatud kraavid loovad 

peale võsastumist kobrastele sobilikke elupaiku ja tingimusi (Laanetu, 2001). 

Puidu vette vedamisega kulutavad koprad taimestikku ja tekivad rajad, mis hiljem tasasel 

pinnal ehitatakse ümber kanaliteks, mida nad kasutavad toiduvarude ja ehitusmaterjalide 

transportimiseks pesapaigani (Müller-Schwarze 2011). Selle protsessi käigus kanalid 

pikenevad ja täidavad ka varjumise funktsiooni (Väisanen 2016). Selleks, et koprad 

muutuva veetasemega veekogus kuivale ei jääks, ehitavad nad vooluveekogudele tamme. 

Ehitamiseks langetatud puude tüved, oksad ja risu seotakse savi ja mudaga (Laanetu 2001). 

Koprad võivad 10- 20 diameetriga puu langetada ühe ööga, kui puu on jämedam, kulub 

neil selleks mitmeid öid (Święcicka, Bernacka, Durawa, Misrzak 2014). 

Koprad võivad mõjutada ümbritsevat keskkonda ja ka teisi liike, kuid see sõltub 

pesakonnas olevate kobraste arvust, sobivatest puittaimede ligidusest ja liigilisest 
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koosseisust (Knudsen 1962), kisklusest ning haiguste levikust (Naiman, Johnston, Kelley, 

1988). Mida paremad on tingimused kopra elutegevuseks, seda suuremat mõju ta teistele 

liikidele avaldab ( John, Kostkan 2009). 

1.3.1 Elupaigatüübid ja levik eri tüüpi veekogudel 

Koprad eelistavad väikeseid ja keskmise suurusega vaikse vooluga veekogusid (Laanetu 

2001)  ja suure asustustiheduse korral asustavad koprad erinevamaid veekogusid suurtest 

järvedest kuni väikeste kraavideni (Collen, Gibson 2001). Kobrastele sobivad elupaigad 

jagatakse kolme rühma: 1) jõed ja järved; 2) kraavid ja kanalid; 3) tiigid ja paisjärved. 

Mõju inimestele on kõige suurem punktides 2 ja 3, kuna kraavid, kanalid, tiigid ja 

paisjärved on inimtekkelised. Koprad väldivad elupaigana laiu ja kiire vooluga veekogusid, 

millele nad ei suuda tammi ehitada, samuti talvel põhjani jäätuvate veekogude äärde 

koprad elupaika ei raja (Laanetu 2001). Leedus 2008. aastal läbi viidud uuringud näitavad, 

et suurem osa kobraste elukohtadest asus maaparanduskanalites (36%), kopra elukohti 

jõgedes oli umbes 18%, järvedes umbes 17%, soodes ja rabades 15%, ojades umbes 12%, 

ja muud elupaigad 2% (Ulevičius, Kisielytė,  Jasiulionis 2011). 

1.3.2 Kopra tegevusjälgede tundmine linnakeskkonnas  

Kopra kohalolekut on lihtne määrata, sest tema tegevusjälgi on kerge näha ja ära tunda 

(Prii, Meel 2008). Kopra elupaigas on liigile iseloomulikud tegevusjäljed ja ehitised. 

Suurimaks tegevusjäljeks saab pidada kuhilpesa, mida ehitavad koprad madalate kallastega 

veekogudele ja paikadesse, kus on kestvad üleujutused. Koonusja kujuga ehitis on rajatud 

okstest, puutüvedest, mudast ja taimejäänustest, mille mõõtmed olenevad vanusest ja 

pesakonna suurusest. Nooremates kopraasundustes on kuhilpesi tavaliselt üks. Vanemates 

ja madalate kallastega veekogudel kaks kuni viis, harva rohkem. Kui veekogul on järsud 

kaldad, uuristab kobras uru. Pinnasesse kaevatud urud paiknevad kõikidel koprapesakonna 

territooriumitel. Urge võib nende funktsiooni järgi eristada varje-, toitumis- ja 

pesaurgudeks (Laanetu 1996). 

Kanalid ja rajad on kopraasunduse territooriumi iseloomulikeks tegutsemisejälgedeks, mis 

tekivad pehmel pinnasel liikudes. Sügavad kanalid tekivad vanemate urgude 

sissevarisemise tagajärjel, sest koprad kannavad varisenud kohtadest oksarisu ja pinnase 

välja.  Mõnikord kobras rajav kanaleid, mida mööda saab parvetada suuremaid maha 

langetatud puitu  (Laanetu 1996). 
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Kobras muudab enda tegevuse mõjul loodust kõige rohkem tammide ehitamisega. Tammid 

on nende elutegevuse üks omapärasemaid väljendusi, mis ehitatakse veekogudele, kus vee 

tase on madal, põhjustades metsamassiivide ja põldude üleujutusi. Selline tegevus toob 

kaasa suuri kahjusid maaomanikele. Tegelikkuses vajab kobras tamme eelkõige selleks, et 

kergendada ligipääsetavust toiduvarudeni ja tagamaks urgu sissepääsu vee alt ka kuival 

perioodil. Kõige iseloomulikumaks toitumisjälgedeks on langetatud puud ja põõsad ning 

näritud koor. Soodsates toitumiskohtades kujunevad puutüvedest ja okstest söögijääkide 

kogumid. Talvevarusid hakkavad koprad koguma septembris- oktoobris,  peale esimesi 

öökülmi. Talvevarude järgi saab iseloomustada pesakonna suurust: mida rohkem on 

talvevarusid kogutud, seda suurem on pesakond. Oksad ja puu tüved  kuhjatakse vette, 

paigutades varud pesaurgude lähedale. Territooriumitähiseks on uriini ja nõrenäärmete 

vedelikuga immutatud pinnasest ja taimedest väikesed mättad, mis on kuhjatud 

kaldaservale. Jäljed ja territooriumitähised on liigispetsiifilised (Laanetu 2005). 

1.3.3 Kobras Eesti linnades  

Kõige sagedamini satuvad koprad linnadesse jooksuajal. Sel perioodil ajavad vanemad 

loomad noored territooriumilt minema ja aetud kobrastel ei jää muud üle, kui leppida linna 

piiridesse jäävate aladega (Ilisson 2000). Kuna Tartu ümbruskonnas on kobraste arvukus 

kõrge, siis see viib loomad selleni, et nad on sunnitud elupaigaks otsima kohta linnas (BNS 

2002). Kaheaastaselt ema hoole alt lahkunud noorkobraste jaoks pakub just Tartu linnast 

läbivoolav Emajõgi sobivaid tingimusi (Ilisson 2000).  

Tartu linnas tegutses kobras lühiajaliselt 2002. aastal kahel korral botaanikaaias kus ta 

võttis maha tiigi kaldal olevaid remmelgaid (BNS 2002). Kolm kuud hiljem avastati taas 

kopra tegevusjälgi botaanikaaias linnarahva vaatamiseks mõeldud puudel (Nuust 2002). 

Taimekollektsioonide uurijad ja hooldajad kartsid, et kobras võib haruldasemate puude 

kallale minna (BNS 2002). Aktiivne tegutsemine kopra poolt toimub ka Otepää piirkonnas. 

Sealses sihtkaitsevööndis asuvas looduspargis jahipidamine puudub ja kahjusid ei ole 

võimalik jahimeestel reguleerida. Samas olukorras on ka Karula rahvuspark ja paratamatult 

tuleb leppida kopra tegevusega, kuna küttimine ja tammide lõhkumine on raskendatud 

(Ploom 2016). Olustvere asulas elavad koprad toimetavad kõrgestes kaldavallides ja 

õõnestavad väikest sõiduteed (Valdaru 2015). 2016 aastal oli Maanteeamet sunnitud 

sulgema Viljandi vallas Viiratsi ja Mustapali vahelise kruusatee, kuna kobraste ja vihma 

koostöös uhtus pool teest veega minema. Tee üleujutamise ja lagunemise põhjus oli 



12 

 

kobraste poolt ummistatud truup (Koitmäe 2016). Elva linnavalitsuse keskkonnaspetsialist 

on kirjeldanud, kuidas Elva linnas Arbi järve ääres on kobraste elutegevuse jälgi näha pea 

igal sammul (Kohler 2017). 

1.4 Kopra mõju veekogu ja selle kalda ökosüsteemidele 

Ükski liik pole võimeline oma elukeskkonda muutma nii suures ulatuses, kui seda teeb 

kobras: ta ehitab kuhilpesi ja tamme, kaevab  kanaleid ja urge, langetab põõsaid ja puid. 

Kopra ehitustegevuse tulemusena muutub veekogu ja kaldaala taimkate ning tekivad uued 

elupaigad (Laanetu 2001). Koprad mõjutavad oma ehitus- ja elutegevusega veekogude 

morfoloogiat, veekeemiat ja veerežiimi (Väisanen 2016). Elutegevuse tulemusena 

moodustunud paisjärved, kaevatud kanalid ja urgude süsteemid põhjustavad 

mitmesuguseid muutusi veekogu hüdroloogilistes tingimustes, pinnase ja kaldavalli 

iseloomus ja vee kvaliteedis (Laanetu 2001). 

Kuna koprad on võrdlemisi suured loomad, siis nad kaevavad laiad urud ja kannavad 

sellega vette rohkesti pinnast, mis kandub allavoolu ja suur osa setetest kuhjub 

urusuudmete piirkonda. Selline tegevus suurendab kallaste erosiooni ning muudab setete 

koormust veekogus. Urgude kaevamine lõhub kaldaid, mis muudavad need liikujaile 

ebamugavaks ning nii vähenevad kaldaalade kasutamisvõimalused majanduslikel 

eesmärkidel. Urgude mõõtmine näitas, et õõnsused olid enamasti 40 cm kõrged ja 

keskmiselt 50 cm laiad. Enamus urge polnud pikad, ulatudes keskmiselt kaheksa meetrit 

maa alla. Kõige pikem urg oli peaaegu 20 m pikkune. Urud läbivad suhteliselt sügava 

pinnasekihi. Uru põranda keskmiseks sügavuseks oli 70 cm ja uru lae kaugus maapinnast 

oli umbes 30 cm. Maapinna kaugus uru laest oli enamasti ühtlane kogu uru pikkuses. Need 

mõõdud näitavad, et kobras on võimeline vabastama suure osa pinnasest kuni 0,16 m
3
 

pinnast iga meetri kohta. Näiteks keskmisest urust on koprad võimelised vabastama 1,3 m
3
 

pinnast ja kopra pesitsuspaigas võib vabastatud pinnase hulk ulatuda kümnetesse 

kuupmeetritesse. Vabastatud pinnas settib veekogu põhja (Ulevičius, Jasiulionis, Jakštienė, 

Žilys 2009). 

Kanaleid võib leida soostunud või madalate kaldaaladega veekogude kallastel elavate 

kobraste territooriumilt, mis tekivad kaevamisest, loomade regulaarsest liikumisest pehmel 

pinnasel või pinnasesse kaevatud urgude sissevarisemisest (Pärkson 2010). Kopraaukudest 

ja -kanalitest võib tekkida uus jõesäng, kui neid suurvee aegu laiendada. Eriline mõju 
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koprakanalitel ja -urgudel on vanajõgede piirkonnas, kus nad parandavad ühendust 

peajõega. Kui veetase muutub piisavalt madalaks, saavad kalad rännata mööda 

koprakanaleid vanajõgedest välja, parandades nii veevahetust. Kaevatud kopraurud 

muudavad tugevasti kallaste iseloomu ja kaldaservade vee süvist (Laanetu, 2001). Pidev 

kanalites liikumine suurendab vee liikumist ja seeläbi paneb toitained liikuma (Hood, 

Larson 2014). Kopra tiigid toimivad kui setete lõksud, koondades samuti orgaanilist ainet. 

Leedus tehtud uuringu „Morphological alteration of land reclamation canals by beavers 

(Castor fiber) in Lithuania“ käigus dokumenteeriti kopraurgude tegevus kahel viisi:  

1) urgude tihedus kanalis 

2) kanalis asuvate urgude morfoloogia (Ulevičius, Jasiulionis, Jakštienė, Žilys 2009) 

Urutihedust uuriti, lugedes kokku urgude sissepääsud mõlemal pool kanalit, mis oli 

kobraste poolt asustatud. Kokku uuriti 9,4 km pikkust ala kaheksa kanali peale. Urgude 

kuju ja teisi morfoloogilisi parameetreid uuriti, kasutades metallvarrast, mis suruti läbi 

pinnase urgudesse. Urgude diameeter, sügavus ja suund mõõdeti punktidest, mis asusid 50 

cm kaugusel uru sissepääsust. Sellise protseduuriga saab hinnata urgude kuju, pikkust, 

kõrgust ja laiust, vertikaalset tõusu ja langust. 261 urust uuriti lähemalt 17 uru 

siseparameetreid. Uuringu tulemusena leiti, et kobraste urutihedus oli 36,4 urgu km kanali 

kohta ja urgude tihedusel ja setete ladestumisel on seos, kuna tihedamate urgudega 

asustatud kanaliosades oli setteid rohkem. Uuritud 261-st  urust eristati nelja tüüpi urge 

(joonis 3) ja määrati nende esinemise sagedus (Ulevičius, Jasiulionis, Jakštienė, Žilys 

2009). 
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Joonis 3: Maaparanduskanalites olevad neli põhilist uru tüüpi: (a)- lihtne, (b)- 

lisakanalitega, (c)- U-kujuline, (d) kombineeritud (Ulevičiu, Jasiulionis, Jakštienė, Žilys 

2009) 

Hargnemata urge leiti 37%, hargnevaid 23%, U-kujulisi 22% ja segatüüpi urge 18% 

(Ulevičiu, Jasiulionis, Jakštienė, Žilys 2009). 

Mõõtmed  näitavad, et koprad on võimelised vallandama suure hulga pinnast, mis võib olla 

kuni 0,16 m
3
 alates iga meetri uru kohta, mis ladestub veekogu põhja. Ühe kopra elupaiga 

kohta võib see teha kümneid kuupmeetreid setteid (Ulevičius, Jasiulionis, Jakštienė, Žilys 

2009). 

Suurimat mõju veekogu hüdroloogilistele tingimustele ja vee kvaliteedile avaldavad siiski 

kopratammid. Tammidest üle voolav ja kaldavalli uuristav vesi võib uhtuda ära kaldaalasid 

ja muuta voolusängi. Kopratammide kestva mõju tõttu muutuvad nii pinnase iseloom kui 

ka pinnavormid (Laanetu 2001). 

1.5 Mõju majandustegevusele  

Kobraste mõju hindamine on komplitseeritud, piisavate andmete puudumise tõttu pole 

väärtushinnanguid määratletud (Laanetu 2001). Mõju inimese majandustegevusele avaldub 

ressursside kaudu, mida inimene kasutab ja kobras mõjutab, näiteks mets ja 
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põllumajanduses kasutatavad maad. Koprakahjustus on kopra elutegevuse tagajärg, mis 

mõjub inimesele või tema majandustegevusele negatiivselt. (Laanetu 2001) 

Kahjustuse ulatus sõltub veekogu tüübist, esinemissagedusest ja koprapopulatsiooni 

asustustihedusest. Kobraste mõju kaldaalale on väike või puudub seal, kus üles paisutatud 

vesi voolusängi piiridesse jääb või kus voolusängi langus on suur. Madalate kallastega ja 

väikese langusega veekogudel tekivad ulatuslikud üleujutused. Kaitsekorraldusest lähtuvalt 

on vajalik teada kopra poolt tekitatud kahjustuste keskmist väärtust ühe pesakonna ja ühe 

isendi kohta, mis annab ligikaudse hinnangu kogu Eesti koprapopulatsioonile. Oluline on 

hinnata kahjustuste jaotumist erinevate veekogude vahel ja kopra poolt asustatud veekogu 

kaldabiotoopide majanduslikku väärtust (Laanetu 2001). 

Koprale eluliselt tähtsateks toiminguteks on kanalite, urgude kaevamine ja puude 

langetamine, mis toob kaasa märkimisväärsed muutused kaldaala iseärasustes (Laanetu, 

2001). Koprad oma suhteliselt suured loomad ja nad kaevavad laiu urge (Ulevičius, 

Jasiulionis, Jakštienė, Žilys 2009). Sissevarisenud urud halvendavad inimeste ja 

mehhanismide ligipääsu, liikumist kallastel ja võib põhjustada õnnetusi. Läbikasvanud 

kopra urud põhjustavad põllutöömasinate sissevajumist ning tööseisakut. Sissevajunud 

urud ja urgudest läbivoolav vesi põhjustab teede kahjustusi, mille remont on kallis. Kopra 

poolt tekitatud kahjustuste likvideerimine on aeganõudev ja kulukas töö (Laanetu 2001). 

1.6 Kopra kahjustuste ennetamine linnas 

Olles kohakuti kobraste tekitatud probleemidega arvavad paljud, et kui hävitada 

kopratamm siis koprad lahkuvad. Tegelikkuses see meetod enamasti ei toimi. Koprad 

suudavad oma tammi uuesti üles ehitada vähem kui 24 tunniga. Koprad võivad küll 

lahkuda pärast tammi purustamist, kui leiavad kohe uue sobiliku elupaiga kas siis üles- või 

allavoolu. Koprad võivad ühele pesitsuspaigale ka mitu tammi rajada. Vahetevahel võib 

uusi koprakolooniaid eemaldada tammide ja kuhilate põletamise ja rasketehnikaga 

lammutamise teel. Kui aga ihaldusväärne pesitsuspaik on eelmistest asukatest vabanenud, 

võivad selle koheselt hõivata uued koprad. Seega pole soovituslik pelgalt kopra arvukust 

piirata või tammesid ja pesitsuspaiku lõhkuda (McPeake 2013). 

Efektiivsemaks lahenduseks on peetud tammidele ja kuhilatele paigaldatud veetaseme 

reguleerimissüsteemid. Kasutusel on kaks põhilist veetaseme reguleerimise viisi, mis 
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töötavad põhimõttel, et kobras ei vaja vee voolu kui see toimub allapoole veetaseme piiri. 

Esimese meetodiga paigaldatakse suure mõõtmeline PVC materjalist toru, mille ees on 

võrk tammi või kuhila all võimalikult põhja lähedal ja teise meetodina tehakse äravool 

kolmest tugevast puulatist, näiteks tamm, kuna koprad närivad harva sellist tugevat puitu 

(McPeake 2013). 

Elupaiga muutmine võib osutada üpriski efektiivseks meetodiks probleemsete kobraste 

ümberpaigutamiseks. Paljudes kanalites ja kraavides piisab kobraste ümberpaigutamiseks 

kraaviäärte puhastamine võsast ja puudest. Sellega võetakse ära kobrastele hädavajalikud 

ehitusmaterjalid ja toit. Samas võib puude ja võsa eemaldamine häirida teiste loomade 

elutegevust ja sammuti suurendada kaldaerosiooni (McPeake 2013). 

Aedade ehitamine võib olla lahenduseks väikestel aladel, näiteks teetruupide või 

äravoolutorude kaitseks. Kuid selline meetod võib ka pigem kahjulik olla, kuna tara võib 

kobrastele anda piisavalt materjali tammi ehitamiseks. Tarastamisega on edu saavutatud 

üksikute olulisemate puude kaitseks.  Elektrikarjus on alternatiiv väiksemate alade kaitseks 

kobraste ja teiste loomade eest. Elektrikarjust kasutatakse suletud süsteemina ja tavaliselt 

kindla puugrupi kaitseks. Vähem aktiivsust on näidanud kobraste kahjustuste ennetamiseks 

üles seatud peletajad. Kui kobrastel pole palju toiduallikaid, siis tihtipeale tarbivad nad 

taimi, mida on peletajaga töödeldud. Mürkide ja kemikaalide kasutamine kobraste 

peletamiseks on keelatud (McPeake 2013).  

Kobraste puhul on mõjuvamad visuaalsed peletid kombineerituna helilise peletajaga. 

Sellised seadmed koosnevad sireenidest, valgustitest, paugutitest ja raadiotest. Samuti on 

täheldatud, et efektiivsemad on juhuslikud või liikumise peale aktiveeritud peletajad 

(McPeake 2013). 

Üks olulisemaid võimalusi kobraste põhjustatud negatiivsete mõjude vähendamiseks ning 

ennetamiseks on kopra arvukuse piiramine (Pärkson 2010). Majanduslikult optimaalse  

arvukuse saavutamiseks tuleb kopra toidubaasi vähendada või arvukus reguleerida 

küttimise teel (Midro 2014), kuid pole efektiiv kõikide kobraste hävitamiseks.  

Koprakahjustuste vähendamine ja ennetamine eeldab liigi pidevat jälgimist ja 

jahimajandusliku kasutamise ratsionaalset korraldamist (Laanetu 2001). 1991- 2015 aastate  
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arvukust ja kütitud isendite arvu saab näha jooniselt 4.  

 

 

Küttimismahu suurenemine aastal 2014 on tingitud RMK suurenenud survest kopraid 

kahjustuskohtadest küttida ja maaomanike õigusest omal maal väikeulukitele jahti pidada 

ja vastutuse kaasnemine kopra kahjude eest (Männil, Veeroja 2015). 

Arvestades kopra suhteliselt kõrget arvukust ning vähendamaks kopra tekitatud kahjustusi, 

tuleks jätkata küttimist möödunud aastaga sama intensiivsusega. Suuremat tähelepanu 

tuleks panna neile pesakondadele, kes elavad väiksemates vooluveekogudes, kus kaasneb 

metsa- või põllumaade üleujutus (Männil, Veeroja 2015). 

 

 

 

 

Joonis 4: Kopra küttimine aastatel 1991 – 2014 ning jahipiirkondade kasutajate 

hinnang arvukusele ajavahemikus 1991– 2015. (Männil, P., Veeroja, R. 2015) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

Selgitamaks välja kobraste elutegevuse mõjusid Tartu linna veekogu kallastele, viidi 2016. 

aasta sügisel ja 2017. aasta talvel ja kevadel läbi välivaatlused Tartu linna veekogudel. 

Vaatluskohtadeks valiti erinevat tüüpi veekogud, milleks oli Emajõgi, Anne kanal, Tartu 

linna tiigid ja suuremad maaparanduskraavid. Vaatluste põhjal loetleti kokku 67 suuremat 

tegevusjälge erinevate veekogude kallastel. Vaatluskohtade asupaigad on toodud järgneval 

joonisel. 

 

              Joonis 5: Vaatluskohad Tartu linnas 

Vaatluste käigus loetleti üles järgmised tegevusjäljed: 

 kopra poolt kaevatud urud ja kanalid 

 kopra ehitatud tammid 

 kopra poolt ehitatud kuhilpesad 

 kopra toitumiskohad ja suuremad langetatud puud 

Saadud tulemused kanti Loodusvaatluste andmebaasi nutirakenduse abil, mis on loodud 

igale loodushuvilisele oma loodusvaatluste registreerimiseks. 
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Töö eesmärgiks on välja selgitada välitööde käigus kopra poolt asustatud piirkonnad 

Tartus. Saadud tulemuste põhjal koostada kopra levikut iseloomustav kaart Tartu linna 

piires ning analüüsida urgude rajamisega kaasnevat mõju.  

Vaatlused on läbi viidud erinevatel aegadel, sest mittekandev jää ja vesi piirasid osaliselt 

kallastele juurdepääsu. Selle tulemusena võib vaatlustulemuste osas olla kajastamata 

jäänud urge,  mis jäid piiratud liikumise tõttu märkamatuks või uru avasust pole maa pealt 

märgata. 

Välivaatlustel kogutud andmeid analüüsin, võttes alusesse Leedu maaparandussüsteemidel 

läbi viidud uuringu. Kallastesse kaevatud urgude mõjusid on kirjeldatud, tuginedes 

erinevatele eesti- ja inglisekeelsetele allikatele. Negatiivsete mõjude vähendamise ja 

ennetamise meetodite kirjeldamisel on aluseks võetud kirjandusallikad.  
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3. TULEMUSED 

Tartu linna välitööde andmed pärinevad ajavahemikust 2016-2017. Välivaatluste käigus 

vaadeldi Tartu linna veekogude kaldaid kokku 30 kilomeetri ulatuses. Selle käigus sisestati 

Loodusvaatluste andmebaasi 67 kopra tegevusjälge, mis on keskmiselt 2,2 tegevusjälge 

läbikäidud kilomeetri kohta.  

67-st tegevusjäljest 25 olid toitumisjäljed, 19 pinnasesse kaevatud kanalid, 16 maapinda 

uuristatud urgu, 4 kuhilpesa ja 3 tammi. Saadud tulemusi näeb jooniselt 6. 

 

Joonis 6: Kopra levikut iseloomustav kaart Tartu linna piires 

 

Suurimaks leiuks saab lugeda nelja kuhilpesa leidmist. Üks kuhilpesadest, mis asub 

Ropka-Ihaste looduskaitsealal oleval 2,1 ha suurusel järvel, on leitud pesadest väikseim. 
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Ülejäänud kolm suuremat kuhilpesa asuvad looduskaitsealalt väljaspool, paiknedest 1,2 ha 

suurusel tehisjärvel (joonis 7)  ja kaks kuhilpesa kraavil.  

 

 

Inimeste poolt kaldaalal käidaval rajal loetleti kokku 10 

urgu, mis olid kas juba sisse kukkunud (joonis 8) või 

oli näha, et maapind on pealt lohku vajunud. Kuna 

keskmiselt kobras kaevab urust välja  1,3 m
3
 pinnast ja 

kopra pesitsuspaigas võib vabastatud pinnase hulk 

ulatuda kümnetesse kuupmeetritesse, siis sellise koguse 

pinnase väljakaevamisel võib uru kogupikkuseks tulla 

kuni 20 m.   

 

 

 

 

Joonis 8: Sisse varisenud urud Emajõe kaldal 

Joonis 7: Kopra kuhilpesa Ihaste tehisjärvel.  
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ARUTELU 

Loomaliigid, kelle looduslikuks koduks on metsabiotoobid on kaasajal valinud uueks 

elupaigaks tiheasustusalad, mis tekitavad probleeme inimeste ja loomade suhetes 

(Soulsbury, White 2015). Üheks ulukiliigiks, kes asulatesse ja linnadesse elama trügib on 

kobras (Castor fiber L.) (Vaiksoo 2016).  Koprad on ökosüsteemide ümberkujundajad, kes 

loovad  paljudele liikidele oma elutegevusega uusi elupaiku (Laanetu 2001). Kobraste 

levikuga tuleb arvestada, et nende elutegevus ei too endaga alati kaasa positiivseid 

tagajärgi (Vaiksoo 2016). 

Linnapiirkondade kasv toimub enneolematu kiirusega, laienedes äärealadele ja 

metsloomade elupaigad selle tulemusena vähenevad (Tammemägi 2014). Üheks 

põhjuseks, miks metsloomad linnadesse tulevad, on tingitud loodusliku keskkonna 

tingimuste halvenemisest ja sobilike elupaikade vähenemisest. Linnaloomastiku uurijad on 

uuringuid tehes välja toonud, et metsloomi ja linde meelitab linnakeskkonda võrreldes 

metsaga soojem kliima ja toidu kergem kättesaadavus (Vaiksoo 2016).  

Ehitustegevusega mõjutavad koprad veekogude morfoloogiat, veekeemiat ja veerežiimi 

(Väisanen 2016). Elutegevuse tulemusena moodustunud paisjärved, kaevatud kanalid ja 

urgude süsteemid põhjustavad mitmesuguseid muutusi veekogu hüdroloogilistes 

tingimustes, pinnase ja kaldavalli iseloomus ja vee kvaliteedis (Laanetu 2001). Rohkesti 

pinnast vette kraapides kandub allavoolu suur osa setteid, mis kuhjub urusuudmete 

piirkonda. Selline tegevus suurendab kallaste erosiooni ning muudab setete koormust 

veekogus. Urgude kaevamine lõhub kaldaid, mis muudavad need liikujaile ebamugavaks 

ning nii vähenevad kaldaalade kasutamisvõimalused majanduslikel eesmärkidel (Laanetu, 

2001). 

Kopra urgude mõju kallastele ja Tartu linnale varasemalt uuritud ei ole. Teada ei ole ka 

Tartu linna täpsed kobraste elupaigad ja pesakondade arv. Töö hüpotees oli analüüsida 

Tartu linnakobraste urgude rajamisega kaasnevat mõju. Käesoleva tööga tahetakse 

tõestada, et Tartu linna koprad mõjutavad veekogu kaldaid  ja sellega inimtegevust. 

Antud töö uurimisaladeks oli Tartu linna veekogud. Uurides kobraste kahjustusi Välitööde 

käigus loetleti kokku 16 maapinda kaevatud urgu, millest 10 asub inimeste poolt rajatud 

veekogu kaldaäärsel inimeste poolt sisse tallatud rada. Peamiselt kasutavad kaldal olevat 
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rada sporti tegemiseks, lemmikloomadega jalutamiseks ja on kalameeste jaoks tee jõeni. 

Kalda ääres on ehitatud mitmeid pinke, kus matkajad istuda saavad. 

Kobraste poolt urgude kaevamisest tingitud mõju veekogu kallastele avaldub eelkõige 

läbikaevatud kallaste kaudu. See mõjutab kaldanõlva püsivust, veejuhtme looklevust ning 

kui veekogu kõrval kulgeb inimeste poolt käidav tee, siis kahjustab kopraurgude võrk 

oluliselt ka seda ja lõhub pinkide all olevat pinnast. Sissevarisenud urud halvendavad  

inimeste ja mehhanismide ligipääsu, liikumist kallastel ja võib põhjustada õnnetusi, 

avaldades mõju otseselt rajal liikuvatele inimestele, kallastel kala püüdvatele kalameestele 

ja inimestega kaasas käivatele lemmikloomadele.   
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KOKKUVÕTE 

Tänapäeval satuvad mitmed metsloomad linna elama ning selle peamiseks põhjuseks on 

sealne soojem kliima ning inimese olemasolu. Metsloomad ei pea saagi püüdmiseks vaeva 

nägema,  kuna linn pakub võrreldes metsaga rikkalikumat toidulauda. 

Antud tööd kirjutades valisin uurimisobjektiks kopra, et teada saada, kuidas ja miks koprad 

satuvad linna elama, millised on nende linnas elamise tagajärjed ja probleemid ning kuidas 

annab neid parandada. Uurimise käigus sain teada, et kobraste põhiline linnatulemise 

põhjus on nende populatsiooni kasv ning linnast otsivad nad vaid uusi elupaiku. Kuid 

sellega kaasnevad ka mitmed probleemid. Kopra ehitustegevuse tulemusena muutub 

veekogu ja kaldaala taimkate, toimuvad muutused vee kvaliteedis ja pinnase iseloomus. 

Lisaks suurendab nende tegevus kallaste erosiooni ning muudab veekogus setete koormust. 

Koprad mõjuvad negatiivselt ka majandustegevusele. Nimelt sissevarisenud urud 

halvendavad inimeste ja mehhanismide ligipääsu, liikumist kallastel ja põhjustavad teede 

kahjustusi. Läbikasvanud kopra urud põhjustavad aga põllutöömasinate sissevajumist ning 

tööseisakut. 

Kuid  kopratammisel võib olla ka positiivne mõju pinnase iseloomule ja pinnavormidele. 

Peale selle on eriline mõju koprakanalitel ja -urgudel vanajõgede piirkonnas, kus nad 

parandavad ühendust peajõega ning pidev kanalites liikumine suurendab vee liikumist ja 

seeläbi paneb toitained liikuma. 

Täpsemalt püstitasin ülesandeks uurida Tartu linna koprad, mille jooksul selgitasin 

välitööde käigus välja, millised piirkonnad on Tartus kobraste poolt asustatud ning 

analüüsisin, milline on urgude ja kanalite rajamisega tekkinud mõjud.  

Antud töös jõuti tulemusteni, et Tartu linna veekogudes on keskmiselt iga kilomeetri kohta 

2,2 tegevusjälge. Suurema asustustihedusega piirkonnad on Ihaste ja Tähtvere piirkond, 

kus urgude järjestikune esinemine oli suurem.  
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SUMMARY 

Today, a number of wild animals choose to live in the city, the main reasons being a 

warmer climate, and the presence of people. In that way, wild animals do not have to 

bother about catching food, as the city offers a richer choice if compared to the forest. 

The author of the paper chose activities of beavers as the research subject to find out how 

and why beavers happen to live in the city, what are the consequences of living in the city, 

the problems involved, and how to improve the situation. The research found out that the 

main reason for beavers to live in the city is the growth of their population, and in the city, 

they just look for new habitats. However, it causes plenty of problems. Beaver activities 

result in changes in the vegetation in water bodies and on their banks, changes may also 

occur in the quality of the water and the nature of the soil. In addition, their activity causes 

erosion in unwanted areas, and changes water sediment load in water bodies. Besides, 

beavers have a negative effect on economic activity. Namely, their collapsed dens hinder 

access of people and mechanisms, traffic on the banks, and cause damage to roads. Hollow 

beaver dens cause sinking of agricultural vehicles and work stoppages. 

But dams built by beavers may also have a positive impact on the nature of the soil and 

landforms. Furthermore, the beaver canals and dens have a special effect on the area of old 

rivers, where they improve the contact with main rivers, and the constant movement in the 

canals increases the flow of water, and thereby, puts nutrients in motion. 

Specifically, the author set the purpose to explore beaver activities in Tartu. During the 

field studies the author uncovered which areas are inhabited by beavers in Tartu, and 

analysed the effects caused by dens and canals built by beavers. 

The results of the research revealed that on the banks of the water bodies in Tartu there are 

67 traces of beaver activity, which makes 2.2 traces per kilometre on average. Most 

densely populated areas are Ihaste and Tähtvere districts where beaver homes occur more 

frequently. 
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