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Ahtalehine kareputk on kaheaastane taim, mis on hiljuti hakanud kasvama Kabinas, endisel 

põllumaal, mida pole sihtotstarbeliselt kümmekond aastat kasutatud. Tegemist on 

kultuuripelgliku liigiga (Enari 1944), mis on nüüd tulnud otse inimtegevuse keskele kasvama.  

Töö eesmärgiks on uurida liigi käitumist just nendel kultuurmaadel, püüda leida üles kõik 

taimed ja ka kaardistada need, jälgida õitsemist ja viljumist ning seemnete idanemist.  

Andmeid koguti töö eesmärkide täitmiseks  suvel. Suve alguses loeti kokku kõik uurimisalal 

leiduvad ahtalehised kareputked, võeti GPS-iga koordinaadid, mõõdeti pikkused, loeti 

õisikud ning määrati taime ümbruses olevad kaaslevad liigid. Sügise alguses koguti taimedelt 

seemneid, mis loeti, kaaluti ja mõõdeti ning talvel tehti nendega idanemise katseid 

laboratoorsetes tingimustes.  

Alal, kus uurimustöö toimus, kasvab koos ahtalehise kareputkega veel teisigi kaitsealuseid 

liike, näiteks nõmmnelk ja niidu-kuremõõk. Sellele alale on plaanis lähemas tulevikus 

moodustada püsielupaik. 

Ahtalehise kareputke säilimine on tähtis looduskaitselistel alustel ning võimalikult suure 

bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks. 

 

Märksõnad: Ahtalehine kareputk, laserpitium prutenicum, I kaitsekategooria, haruldane 
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Laserpitium prutenicum is a biennial plant, which has recently started growing in Kabina on 

a former farmland which hasn't been used for that purpose for decades. It is a culture timid 

plant which has now started to grow in the midist of human activity.  

The subject of this thesis is to research the behaviour on these cultivated lands, find all the 

plants and map them, follow their flowering and fruition and the germination of the seeds.  

The data for the thesis was gathered over summers. At the beginning of the summer all of the 

plants were counted, their GPS coordinates were written down as well as their length, their 

inflorescences and the plants around them. At the beginning of autumn seeds were gathered 

from the plants which were counted, weighed and measured and germination lab tests were 

run on them.  

More plants other than Laserpitium prutenicum grow on the researched area such as Dianthus 

arenarius and Gladiolus imbricatus. It is planned to use this area as a permanent growth area.  

The survival of this plant is important from a conservationist and ethical point of view for 

the preservation of such biological diversity. 

 

Keywords: Laserpitium prutenicum, protegee, uncommon. 
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Sissejuhatus 
 

Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum L.) on kaheaastane Eestis haruldane kõikuva 

arvukusega I kaitsekategooria taimeliik, mis esineb siin  ainult Tartu ümbruses. Eestis jõuab 

ahtalehine kareputk oma levila põhjapiirile. Ahtalehise kareputke arvukuse kõikumine ja 

levikumustri muutlikkus kasvukohtades on tingitud suurel määral sellest, et tegemist on 

kaheaastase seemneliselt paljuneva taimega (Leht 2015). 

Ahtalehine kareputk on hemerofoob (Enari 1944), mis on hakanud kasvama Kabina ümbruses 

endistel põllumaadel (EELIS 2019). EELISe andmebaasi kantud vaatluste alusel jõudis 

ahtalehine kareputk Kabina ümbruse looduslikest leiukohtadest metsas maantee äärde  2006. 

a., sealt edasi endiste põldude peale, kust on mitmeid leide  aastast 2009, ja alates 2010. a. on 

taimi leitud ka tagumiselt põllualalt  uute majade lähedal elektriliini all (joonis 2). 

Taimede suhtumist inimtegevusse ehk hemeroobsust saab määratleda mitmeti, klassikaline on 

hemerofiilide, hemerofoobide ja hemeradiafooridc eristamine. Hemerofoob ehk kultuuripageja 

on takson, mida inimtegevus häirib, st sellised taimed kaovad tavaliselt kultuurmaastikust või 

neil esinevad tugevad stressinähud, nt ei õitse, ei vilju jne.  (Kukk 1999). Tavaliselt seostuvad 

hemerofoobsuse põhjused keskkonnatingimuste inimmõjust tingitud järsu  muutumisega. 

Eestis on ahtalehise kareputke ohutegurid liiklus, tallamine ja ehitustegevus (Ü.Kukk 2008). 

Ahtalehine kareputk on I kaitsekategooria taimeliik ning suure teadusliku väärtusega, sellesse 

kategooriasse kuuluvad väga haruldased ja enamasti otseselt ohustatud liigid, kokku kuulub 

Eestis siia 22 liiki (Kukk 1999).  

Ahtalehise kareputke  kaitse eesmärgiks on tagada, et populatsioonide arvukus ei väheneks ning 

populatsioonid säiliksid elujõulistena. Liigil peab olema võimalik levida talle sobivates 

looduslikes kooslustes, samas tuleb säilitada populatsioonid ka inimtekkelistes kasvukohtades, 

nagu teeservad ja endised kultuurmaad, sest neist on saanud liigile olulised kasvukohad vahetult 

looduslike alade naabruses (Leht 2015). 

Magistritöö eesmärgiks on uurida taime käitumist endistel kultuurmaadel. Kaardistades taimi, 

jälgides õitsemist, viljumist ja seemnete idanemist on võimalik teha esialgseid järeldusi taime 

levimise edukuse kohta Kabina endisel põllumaal ja mõista, miks hemerofoob on hakanud 

kasvama kultuurmaal.  
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1. Perekond kareputke (Laserpitium) tutvustus 
 

Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum) on sarikaliste (Apiaceae) sugukonda, kareputke 

perekonda kuuluv kaheaastane taim (joonis 1). Kareputke (Laserpitium) perekonda kuulub 

ligikaudu 30 liiki rohttaimi, mis on enamasti mitmeaastased või harvem kaheaastased (Talts 

1969, Schischkin 1951). Kaheaastased taimed kasvavad kahe vegetatsiooniperioodi jooksul, 

õitsevad ning annavad seemneid teisel aastal peale tärkamist  (Trass 1965). Kuna ahtalehine 

kareputk on  monokarpne, siis peale viljumist taim sureb (Tutin 1968). Perekond on levinud 

Euroopas ja Kanaari saartest Iraanini (Talts 1969). 

Eestis esineb kaks liiki kareputki: laialehine (Laserpitium latifolium L.) ja ahtalehine (L. 

prutenicum L.) kareputk. Laialehine kareputk on mitmeaastane taim, mis kasvab hajusalt 

Lääne-Eestis (Kukk, Kull 2005), eelistades lubjarikast, parasniisket pinnast.  

 

 

Joonis 1. Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum)  

Foto: Raivo Leht 
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Joonis 2. Ahtalehine kareputk Eestis, Tartu ümbruses, Kabinas 

Foto: Raivo Leht 

 

 

Joonis 3: Ahtalehise kareputke osapopulatsioonid Tartu lähedal Kabina ja Veibri piirkonnas 

(EELIS 2019) 
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1.1. Ahtalehise kareputke (Laserpitium prutenicum) kirjeldus ja 

süstemaatika 
 

Ahtalehise kareputke õied on sarikõisikuna (joonis 1) nagu kõigil putkedel, sarikalised on 

enamasti lihtsalt ära tuntavad, vaid mõned neist meenutavad muid taimi nt jänesekõrv, 

vesipaunikas, metsputk. Head tunnused sarikaliste perekonnani määramisel on üldkatise ja 

osakatise ehitus, st sarikakiirte alusel olevad väikesed lehekesed ning osakatis vastavalt 

osasarikate all (Kukk 2009). 

Ahtalehine kareputk (joonis 4) on umbes 40-110 cm kõrge, pealt paljaste ja alt karekarvaste 

kahelisulgjate kuni kolmelisulgjate liitlehtedega rohttaim. Lehekeste tipmed on süstjad, 

lühikese kõhrja ogaotsaga, vars enamasti tihedate harjasjate karvadega, eriti alusel, vahel 

punakas. Liitsarikas koosneb (10)13-20(25) erineva pikkusega kiirest, kiired pealmiselt küljelt 

karedad, katis ja osakatis olemas, selle lehekesed lineaalsüstjad, veidi kolmnurksed, kileja 

servaga. Õied valged, kroonlehed väljast lühikeste harjastega. (https://elurikkus.ee/bie-

hub/species/5391#overview). Ahtalehine kareputk õitseb juulis ja augustis.  Seemned valmivad 

septembris ning taim on putuktolmleja. Seemned levivad tuule ja loomade abil (Enari 1944). 

Ahtalehise kareputke peamised tolmeldajad on mardikad, kärbsed, herilased ja mesilased.   Liik 

on fakultatiivne risttolmleja, st ta pole isesteriilne ja on vajadusel võimeline viljastuma ka oma 

õietolmuga. Seemned kaaluvad 3-4,5 mg (Leht 2015). 

Sarikaliste vili on  kaksikseemnis, viljad on sageli lapikud ja tihti tiibadega nagu on ka 

kareputkedel. 

Ahtalehise kareputke varre ja lehtede karvasus võib olla  varieeruv, selle alusel eristatakse kahte 

vormi: f. prutenicum Hayek – vars alusel karekarvane, ülaosas hõredalt karvane ja f. glabrum 

(Wallr.) Schube –  vars üleni sile. Eestis kasvab põhiliselt karvane vorm  ( Leht  2015).  

Ahtalehine kareputk sarnaneb veidi hariliku aruputkega (Selinum carvifolia (L.) L.) ja soo-

piimputkega (Peucedanum palustre (L.) Moench).  

Liiki võib näha leht- ja segametsade servades, põõsastikes, niitudel. Taim on haruldane, levib 

peamiselt Tartu ümbruses (https://elurikkus.ee/bie-hub/species/5391#overview ). 

https://elurikkus.ee/bie-hub/species/5391#overview
https://elurikkus.ee/bie-hub/species/5391#overview
https://elurikkus.ee/bie-hub/species/5391#overview
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Joonis 4. Ahtalehine kareputk 

Allikas: Oeder, G.C. 1761-1883. Flora Danica, hft 30, t.1751   
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2. Ahtalehise  kareputke levik ja kasvukohanõudlused 
 

2.1 Levik maailmas 

 

Ahtalehine kareputk on Euroopa levikuga liik, mis puudub täielikult Suurbritannias ja 

Põhjamaades (joonis 5). Levinud on ahtalehine kareputk Kesk- ja atlantilises Euroopas, Balkani 

poolsaarel ja Vahemeremaade lääneosas, Baltimaades, Põhja-Saksamaalt ja Kesk-Venemaalt 

Portugali, Itaalia ja Bulgaariani, kus ta kasvab tamme-, männi- ja segametsades, põõsastikes. 

(Schischkin 1951).   

 

Joonis 5 . Ahtalehise kareputke levik maailmas (kus taim kasvab looduslikult) 

Allikas: Botanical Museum, Helsinki, Finland 2013 a 
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2.2. Levik Eestis 
 

 

Joonis 6. Ahtalehise kareputke levik Eestis 

Allikas: Kukk, Kull. 2005. Eesti taimede levikuatlas. 

 

Eestis on ahtalehine kareputk ohustatud I kategooria kaitsealune taim, mis esineb ainult Tartu 

ümbruses (joonis 6), kus liik kasvab põhiliselt kahe osapopulatsioonina leht- ja segametsade 

servades, lammimetsades, põõsastikes ja niitudel, harvem ka soostunud niitudel ja 

kraavikallastel (EELIS 2019, Ü.Kukk 2008, Talts 1969). Kaheaastase taimena on kareputke 

kasvukohtade muster erinevatel aastatel üsna muutlik, muutlik on ka  arvukus kasvukohas. 

Eestis jõuab ahtalehine kareputk  levila põhjapiirile (Kuusk, Tabaka, Jankeviciene 1996).  

Esimesed herbaarandmed ahtalehise kareputke esinemisest Eestis pärinevad Tartu Ülikooli 

herbaariumist aastast 1822 (tabel 1). Trükiallikates on ahtalehise kareputke esinemist Eestis 

esmakordselt maininud J.W.L. Luce (1823). 
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Jrk nr Koguja nimi Kuupäev Leiukoht 

1 Maximowitsch - Kabina lähedal soos 

2 E. Lukats 26.07.1822 Karula khk, Kantsi järve loodekallas 

3 - 04.08.1845 Tähtvere taga, põõsastik 

4 P.V. Glehn 06.08.1857 Raadi ja Robi vahel 

5 H. Hiir juuli 1880 Annemõisa lähedal 

6 Th. Frese 1855 Jaama, Tartu lähedal 

7 H. Hiir juuli 1910 Annemõisa all 

8 H. Hiir  1910 Annemõisa lähedal 

9 K. Eichwald 20.07.1930 Vasula järve kaldal 

10 K. Eichwald 04.08.1935 Veibri lähedal 

11 A. Üksip 12.08.1936 Veibri 

12 A. Üksip 06.08.1937 Haaslava 

13 K. Eichwald 10.08.1947  Kabina ja Lohkva vahel 

14 E. Lellep 24.07.1952 Vasula järve lõunakallas 

15 L. Pihlpuu 25.07.1973 Kabina tee 

 

Tabel 1. Ahtalehise kareputke (Laserpitium prutenicum) leiuandmed Tartu Ülikooli 

herbaariumis  

Allikas: Ahtalehise kareputke (Laserpitium prutenicum) kaitse tegevuskava 2015. Koostaja Malle Leht. 

 

Kabina endistele kultuurheinamaadele ja põldudele kujunenud tasasel parasniiskel hea 

valgustatusega suurel niidualal, mida kümmekond aastat pole eriti kasutatud, on kogu ulatuses 

suhteliselt sarnane taimestik ja hõredalt ahtalehise kareputke kogumikke. Kareputk on siia 

tulnud naabruses olevatest looduslikest leiukohtadest. Seda ala asustavaid taimi võib tulevikus 

edaspidi ohustada ala võsastumine või maa uuesti põllumaana kasutamise korral üleskündmine 

või heina niitmise korral juunis see, et seemned ei saa valmida. Samuti läheneb alale 
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ehitustegevus. Sellel alal tuleks hakata jälgima, kuidas looduslik liik ahtalehine kareputk  uude, 

kultuurist mõjutatud kasvukohta levib, kas ja kuidas seal laieneb ning millisel määral niitmist 

talub/vajab. Esimesed andmed liigi esinemisest Kabina vanadel kultuurmaadel pärinevad 

aastast 2006  (EELIS 2019). 

 

2.3 Kasvukohanõudlus 
 

Parasniisked hõredad leht- ja segametsad,  metsatukad (joonis 8), rohkem nende servades: 

lammimetsad, soostunud niidud, sood, kraavikaldad ja põõsastikud. Mõõdukad häiringud 

pinnases soodustavad seemnete idanemist. Maailmas taim kasvab tamme-, männi- ja 

segametsades ning põõsastikes ( Leht 2015) . 

 

 

Joonis 8. Ahtalehise kareputke kasvukoht  

Foto R. Leht 
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2.4 Ilmaolud õitsemise ajal 
 

Eesti keskmine õhutemperatuur juulis 2018 oli 19,9 °C, mis on 2,5°C normist kõrgem. 

Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 34,2 °C ning  miinimumiks 5,7°C.  Eesti keskmine 

sajuhulk oli 26 mm, mis on 36% normist. Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks 

mõõdeti 45 mm. Eesti keskmisena oli päikesepaistet 309 tundi, mis on 107% normist. Juuli 

kaks viimast dekaadi olid eriliselt soojad.  Eesti keskmine õhutemperatuur oli teisel dekaadil 

21,4 °C. Alates 1961. aastast on see teine tulemus, juuli teine dekaad oli veel soojem 2010. 

aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 23,2 °C. Eesti keskmine õhutemperatuur  august 

2018. aastal oli 18,3 °C, mis on 2,0 °C normist kõrgem (paljuaastane keskmine 16,3 °C). 

Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 32,6 °C  ning miinimumiks 4,4 °C. Eesti keskmine 

sajuhulk oli 81 mm, mis on 98% normist. Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks 

mõõdeti 44 mm .  Eesti keskmisena oli päikesepaistet 250 tundi, mis on 107% normist. Alates 

1961. aastast on august veel soojem olnud vaid kahel aastal:  1997 ja 2002. Eesti keskmine 

õhutemperatuur oli siis vastavalt 18,9 °C ja 18,5 °C, sama soe oli august 2010. aastal 

(https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kuukokkuvotted/). 

 

2.5 Mullad Kabinas 
 

Kabinas paiknevad  mullad: leostunud mullad, leetjad mullad ja gleistunud leetunud mullad 

(Maa-amet: mullakaart, 2019). 

Leostunud mullad 

Leostumise all mõistetakse  peamiselt kaltsiumi- ja magneesiumikarbonaadi lahustumist ning 

laguproduktide väljauhtumist mullast läbinõrguva veega (Tõnnisson, Lepind 1976). Leostunud 

mullad on hea loodusliku drenaažiga parasniisked saviliiv- ja liivsavimullad, mis on kujunenud 

karbonaatsel lähtekivimil, kihisemine algab 30-60 (70) cm sügavusel. Mullaprofiil koosneb  

horisontidest ABw(Bwt)-C. A-horisont võib sisaldada vähesel määral rähka. Iseloomulik on 

struktuurne, vett ja õhku läbilaskev šokolaadipruun, hallikaspruun või kollakaspruun 

metamorfne uhtehorisont (Bw), mis annab seega mullale taimekasvatuse seisukohalt väga head 

omadused. Bw- või Bwt-horisont on tavaliselt järgnevast C-horisondist raskema lõimisega. 

Lähtekivimiks on erineva värvuse ja rähasusega moreenid, vähemal määral ka liustikujõesetted. 

https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kuukokkuvotted/
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Mullareaktsioon on 6,5-7. Leostunud muldade aktiivveemahutavus on sõltuvalt mulla lõimisest 

keskmine või üle keskmise (Penu 2006).  

Leostunud liivsavimullad sobivad kõikide põllukultuuride kasvatamiseks ja on taimekasvatuse 

seisukohalt Eesti parimad. Viljakust soodustavad kultuurtaimedele soodne reaktsioon, 

suhteliselt kõrge huumusesisaldus, suur veemahutavus. Leostunud mullad on harimiskindlad. 

Saagikus oleneb põhiliselt väetamisest, õigest agrotehnikast ja sademetest 

vegetatsiooniperioodil (Penu 2006). 

Leostunud liivsavimulla miinused - peen- ja väikekivisuse kohatine esinemine - võimalik 

niiskusdefitsiit teatud kuudel - vähene toitainete sisaldus puuduliku väetamise korral - põhjavesi 

kohati halvasti kaitstud (Penu 2006). 

Leetjad mullad 

Leetumise all mõistetakse kõiki neid protsesse, mis põhjustavad leedemullale omase profiili 

kujunemist, mille iseloomulikuks tunnuseks on leethorisondi olemasolu metsakõdu või 

huumushorisondi all (Tõnnisson, Lepind 1976). Leetmullad on põuakartlikud või parasniisked 

mullad, millel esineb leetprofiil ning esineb happeline reaktsioon vähemaalt ülemistes 

horisontides ( Reintam 1962) Leetjad mullad on karbonaatsel lähtekivimil kujunenud mullad,  

nende profiilis esineb nõrgalt väljakujunenud kollakashall või pruunikaskollane lessiveerunud 

horisont Ew.  Lessiveerunud horisondi alla tekib pruuni või punakaspruuni värvusega 

tekstuurne sisseuhtehorisont (Bt), mis on ibe- ja saviosakestest rikastunud ja värvuselt sarnane 

Bw horisondiga. Mullaprofiil koosneb järgmistest horisontidest: A-Ew-Bwt(Bt)-BCC. C-

horisont on leetjatel muldadel vastavalt moreenile  punakaspruuni värvusega. Lõimiselt on need 

mullad enamasti kerged liivsavid ja lähtekivimiks erinevad moreenid (Penu 2006). 

 Leetjad mullad on  produktiivsed ja sobivad kõigile põllukultuuridele. Viljakuse tingivad sobiv 

reaktsioon, optimaalne huumusesisaldus ning sõmerast struktuurist tingitud suur veemahutavus 

ning veeläbilaskvus. Leetjate muldade saagikus oleneb väetamisest, agrotehnikast ja 

vegetatsiooniperioodi sademetest (Penu 2006). 

Leetja mulla miinused on kohatine toitainete puudus - leetjad liiv- ja savimullad on raskemini 

haritavad - kohati Bt horisont tihenenud, looduslik drenaaž mõneti häiritud (Penu 2006). 
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Leetunud gleimullad 

Leetunud gleimullad on alaliselt liigniisked leetumistunnustega happelised mullad. Nende 

pealmiseks horisondiks on toorhuumuslik AT, OT või õhuke turbahorisont. Profiili alumine osa 

neil tugevasti gleistunud, mis väljendub sinakashallide laikude rohkus. Leetunud gleimuldades 

esineb selgesti väljakujunenud toorhuumuslik horisont või leethorisont. Mullad on happelised 

ja keemine profiilis puudub. Neile on omane eluviaalne mullaprofiil ((O)-AT-Ea-BG-CG) 

(Astover 2012). Keskmise lõimisega leostunud, leetjad ja küllastunud gleimullad sobivad hästi 

kõikide kultuuride kasvatamiseks, eeskätt heintaimedele (Penu 2006). 

Gleimuldade miinused - liigniiskus ja sellest tingitud vähene bioloogiline aktiivsus - aeglaselt 

soojenevad ja kuivavad - osal muldadel happeline reaktsioon - sageli raske lõimis või tihenenud 

profiil (Penu 2006). 
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3. Ahtalehise kareputke ohustatus ja kaitse 
 

3.1. Eestis 
 

Eestis on ahtalehise kareputke ohutegurid liiklus, tallamine ja ehitustegevus (Ü.Kukk 2008) .  

Ohustada võib liiki mõningal määral ka võsastumine,  Raadi piirkonnas (joonis 9), kus see on 

keskmise tähtsusega ohutegur, ja võõrliikide pealetung ( Leht 2015). 

 

Joonis 9. Ahtalehise kareputke osapopulatsioon Tartu lähedal Raadi planeeritaval kaitsealal 

(EELIS 2013) 

 

Liiklus ja tallamine ohustavad vahetult teede ääres kasvavaid taimi, mis paiknevad teeäärsel 

niidetaval alal. Ohustada võib taimi ka talvine teede soolamine, kui soolane lumi teeservadele 

lükatakse (Leht 2015). 

Ehitustegevus: ehitustegevuse laienemine Kabina piirkonnas on  veel potentsiaalne ohutegur, 

aga  tõenäoline tegur, sest näiteks elamuehitus hakkab jõudma ka Kabina  kandi „põllule“. 

Ohuteguriks on ka teede ehitus (Leht 2015).  

 Maakasutuse muutused: ahtalehine kareputk on kaheaastane taim, mis levib ainult seemnetega, 

õitseb juulis ja augustis, seemned saavad valmis septembris. Seega varasem niitmine, st 

niitmine tavalisel heinaajal, ei võimalda seemnetel valmida. Endiste põllumaade uuesti 

kasutusse võtmine põldudena (st kündmine) hävitab taimed. Eestis on see veel väikese 

tähtsusega ohutegur, tulevikus võib aga osutuda kohati kriitiliselt tähtsaks  (Leht 2015). 
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Euroopas, näiteks Saksamaal, kus liik jõuab oma levila loodepiirile, ohustavad ahtalehist 

kareputke põhiliselt  muutused maakasutuses (Reichel 2012).  

Kasvukohtade võsastumine ja metsastumine: liik eelistab kasvada heade valgustingimustega 

või poolvarjulistes kasvukohtades, seega valgustingimuste halvenedes võib taimede arvukus 

väheneda. Võsastumine vähendab  seemnete tuullevi võimalusi. Väikese tähtsusega ohutegur 

(Leht 2015).    

Võõrliikide pealetung: kanada kuldvits on kohati ohuks Raadi kasvukohas, kus nad võivad 

tõrjumata jätmise korral kõigile ümbritsevatele liikidele ohuks olla, mitte ainult ahtalehisele 

kareputkele. Praegu on see veel väikese tähtsusega ohutegur (Leht 2015). 

Metsade majandamisel tuleks arvestada bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega.  

Parasvöötme piirkonnas on see koostoime toonud kaasa suure liikide mitmekesisuse, kuna 

paljud ohustatud rohttaimed sõltuvad mõõdukatest metsahäiretest. Uuringus käsitleti neid liike 

Eestis. Hinnanguliselt on kolmandik Eesti ohustatud rohttaimedest sõltuvad mõõdukatest 

metsahäiretest. Kõiki neid liike soodustavad väikesemahulised lõhed osalise lõikamise või 

puude loomuliku kukkumise kaudu. Mitmed liigid on soositud mõõdukate mulla häiretega 

(teed, ratsutamine jne) ja aluspõhja puhastamisega. Väiksemat arvu liike eelistatakse 

karjatamise või ettenähtud tulekahjude tõttu. Häiretest sõltuvad liigid, mis olid riigi punases 

raamatus kõrgel kohal, olid eriti iseloomulikud kuivmetel. Häiretest sõltuvaid rohtseid liike 

tuleks pidada ökosüsteemil põhineva metsamajanduse sihtgrupiks. Metsa bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamiseks on vaja nii hallatud kui ka kaitstud metsades mõõdukaid häireid 

(Reier, Tuvi, jt. 2005) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



19 
 

3.2 Maailmas 
 

Kesk-Euroopa tugevalt killustatud maastike tõhusate kaitsestrateegiate loomiseks on äärmiselt 

oluline hinnata ohustatud liikide vähenemise tagajärgi nende populatsiooni geneetilisele 

struktuurile. Laserpitium prutenicum on kahe- ja mitmeaastane rohttaim, mis esineb  niisketel 

niitudel ja hõredates tamme metsades  Kesk- ja Ida-Euroopa keskosas. Viimase 70 aasta jooksul 

on levikuala läänepiir järsult taganenud, populatsioonide arv vähenenud ja ülejäänud 

populatsioonid silmitsi märkimisväärse killustumisega. Et uurida selle vähenemise mõju L. 

prutenicumi geneetilisele mitmekesisusele, viidi läbi AFLP uuring 20 populatsiooni kohta 

Saksamaalt, Poolast ja Tšehhi Vabariigist. Võrdluseks koguti samad andmed Selinum 

carvifolia, nii ökoloogiliselt kui ka morfoloogiliselt sarnase liigi kohta, mis on 

uuringupiirkonnas veel tavaline. Mõlemad liigid näitasid sama nõrka ruumilist geneetilist 

struktuuri ja vahepealseid geneetilisi erinevusi.  See on tingitud sellest, et elupaigad kaovad 

kiiremini kui toimub geneetilise mitmekesisuse kadumine väiksemates ja killustatud 

populatsioonides. Sõltuvalt liigi ökoloogilistest omadustest ei kaasne isegi järkjärgulise 

kadumisega tingimata populatsiooni geneetilisel tasemel tuvastatav mõju („vaikne 

hüvastijätt”). L. prutenicumi puhul tuleks kaitsemeetmetest eelistada elupaikade säilitamist 

(Reichel, Richter jt. 2015). 

 

3.3 Kaitse eesmärgid  
  

Liigi lähiaja kaitse eesmärgiks on tagada, et populatsioonide arvukus ei väheneks ning 

populatsioonid säiliksid elujõulistena. Peab tagama, et populatsioonide elujõulisust ning 

säilimist ohustavad tegurid saaksid õigeaegselt kõrvaldatud või nende mõjud leevendatud ja 

säiliksid liigile sobivate tingimustega kasvukohad   (Leht 2015). 

Liigil peab olema võimalik levida talle sobivates looduslikes kooslustes, samas tuleb säilitada 

populatsioonid ka inimtekkelistes kasvukohtades, nagu teeservad ja endised kultuurmaad, sest 

neist on saanud liigile olulised kasvukohad vahetult looduslike alade naabruses. Kõigis 

kasvukohtades tuleb jätkata seiret populatsioonide arvukuse ning keskkonnatingimuste 

muutuste registreerimiseks (Leht 2015).  

Uurima tuleks hakata ka Kabina ümbruse endistele kultuurmaadele kujunenud populatsiooni, 

et jõuda selgusele, kui jätkusuutlikud on ahtalehise kareputke populatsioonid inimtekkelistes 
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kasvukohtades ja kui perspektiivikas on selliste populatsioonide kaitsmine. Pikaajalise kaitse 

eesmärgiks on liigile sobivate kasvukohatingimuste säilitamine, mis tagab populatsioonide 

püsimajäämise ja elujõulisuse (Leht 2015). 

On oluline kasvukohtade hooldus, et tagada tingimused liigi kasvuks ja levikuks. Ahtalehise 

kareputke elupaikade kaitse saab edaspidi olema tagatud kaitsealade ja püsielupaikade kaudu. 

Väljaspool kaitsealasid peab tagama populatsioonides isendikaitse, st tagada, et isendeid ei 

hävitataks ega eemaldataks loodusest  (Leht 2015). 
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4. Sarikaliste paljunemine 

 

4.1 Seemneline 
 

Ahtalehine kareputk õitseb juulis ja augustis. Seemned (joonis 12) valmivad septembris, 

kaaluvad 3-4,5 mg . Sarikaliste vili on kaksikseemnis, viljad on sageli lapikud ja tihti tiibadega, 

mis peaks soodustama levimist tuulega. Laialehise ja ahtalehise kareputke seemned on väga 

sarnased  (Leht 2015). 

Töös kasutatakse kümne sarikaliste (Apiaceae) liigi seemnete tuulega levimise uurimisel 

saadud andmied (Jongejans and Telenius 2001). Seemnete levimist uuriti looduslikel 

tingimustel, kasutades tuule kiirust vahemikus neli kuni kümme m/s. Üksikute seemnete lendu 

jälgiti pilguga kuni seeme maandus taimestikku, maandumiskoht tähistati ja mõõdeti kaugus 

seemne lendu laskmise kohast. Tuule kiirust mõõdeti keerleva anemomeetriga kõrgusel 1.65 

m. Seemned kaaluti ja lasti lahti ükshaaval. Seemnete leviku kauguse mediaan oli 0,7-3,1 m 

erinevatel liikidel ja kõige kaugem lend oli 14 m. Seemnete leviku kauguse erinevusi uuriti 

mitmesuguste mudelitega. Lapikud tiibadega seemned levisid veidi kaugemale kui ümaramad 

seemned, aga mitte oluliselt. Selliste seemnetega (st tuullevile kohastunumad) taimed olid 

enamasti ka kõrgemad. Leviku kaugus olenes tuule kiirusest ja seemnete kaalust, Laserpitiumi 

seemnete leviku mediaankaugus oli 1,9 m  (Jongejans and Telenius 2001). 
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Joonis 10. Seemnete kogumise koht 

Foto: Raivo Leht 

 

4.2 Vegetatiivne 
 

Vegetatiivne sigimine on suguta sigimisviis, kus uus organism saab alguse ühest 

vanemorganismist, sageli tema keha osadest. Vegetatiivne sigimine on suguta sigimise üks 

kahest peamisest variandist (Wikipeedia 2019). 

 Paljud sarikalised levivivad ja paljunevad lisaks seemnetele ka risoomide abil (näiteks naat), 

kareputked paljunevad ainult seemneliselt. Ahtalehine kareputk on kaheaastane monokarpne 

taim, mis peale seemnete valmimist sureb. Kui seemneid mingil põhjusel ei moodustunud, võib 

taim vahel ka kolmandal aastal kasvada (Tutin 1968). 

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Suguta_sigimine
https://et.wikipedia.org/wiki/Organism
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5. Materjal ja metoodika 
 

Uurimus viidi läbi Tartu maakonnas, Luunja vallas, Kabina külas. Joonisel nr. 11 on välja 

toodud ala, kus  antud uurimustöö andmed koguti. Samast piirkonnast kogusid 2014. ja 2015.a. 

andmeid Kadi-Ly Pindma (Pindma 2016), ja 2016. a. ning 2017.a. Malle Leht (suulised 

andmed), neid andmeid kasutati käesolevas töös võrdlevalt. 

 

 

Joonis 11. Uurimistöö ala Kabina küla endistel kultuurmaadel 

 

Joonisel (11) näha oleval alal koguti andmeid uurimustöö jaoks 2018 aastal. 2018. aasta suvel 

registreeriti taimede arvukus, mõõdeti taimede kõrgused ja loendati õisikud.  Kuna suvi oli väga 

kuum ja põuane, siis uurimisalal taimedel üldse seemneid ei moodustunud, kõik õied läksid 

mustaks ja kuivasid. Idanemise uurimiseks ja seemnete hulga ja kaalu määramise jaoks koguti 

seetõttu oktoobris seemneid (joonis 12), millega teostati katseid laboratoorsetes tingimustes,  

suhteliselt lähedalt looduslikust kasvukohast. Osa kogutud seemneid hoiti talvel 

toatemperatuuril, teine osa 3 kuud külmkapis  ja  5 proovi seemned olid kuu aega sügavkülmas.  

Enne idandamist  seemned loendati, kaaluti ning mõõdeti. 

 

Esimene andmete kogumine toimus 16.07.18, kui loendasin kõik Kabina endisel põllumaal 

kasvavad ahtalehise kareputke taimed. Lisaks mõõtsin iga taime pikkuse, loendasin  õisikud, 
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võtsin GPS-iga koordinaadid ning määrasin lektor  Malle Lehe abil kaaslevad liigid (Lisa 4), 

mis vahetus taime ümbruses kasvasid. Kokku koguti andmed 135 taime kohta (Lisa 5). 

 

Teine andmete kogumine toimus oktoobris,  siis kogusin  looduslikust niiskema pinnasega 

varjukamast kasvukohast (siin põud taimi ei olnud kahjustanud) seemneid, märkisin taime 

pikkuse, õisikute arvu ja koordinaadid. Kokku võtsin 37 taimelt seemneid (Lisa 1).  

Seemnete kogumiseks Keskkonnaametilt luba olemas.  

 

 

 Joonis 12. Ahtalehise kareputke seemned 

Foto: Gerly Kivisto ( 13.03.19) 
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5.1 Katsed 
 

Sügisel tähistasin  Kabinas puidust tokkidega (joonis 13) taimed, mis suvel põua tõttu seemneid 

ei suutnud moodustada, et kontrollida, kas kevadel taimed tärkavad. Kokku tähistasin 20 taime. 

 

Lugesin kokku ja kaalusin ahtalehise kareputke 2016, 2017 ja 2018 aastal kogutud seemned. 

Osa seemneid panin külmkappi idandamise katse jaoks „talvituma“, osa külvasime Kabinasse 

„põllule“ ahtalehise kareputke kasvukohta taimestikust puhastatud laigule . 

Märkisin üles koordinaadi ja 2018. aastal kogutud seemnetest külvasin maha (joonis 14 ja 15) 

1400 seemet, 2017. a. omadest 1400 seemet, 2016.aastal kogutututest 1700 seemet. 

 

Joonis 13. Puidust pulgad  mitteviljunud taimede juures 

Foto: Gerly Kivisto ( 12.09.18) 
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Joonis 14. Ahtalehise kareputke idand  

Foto: Gerly Kivisto ( 14.05.19) 

 

 

Joonis 15. Ahtalehise kareputke seemnest tärganud taimekesed 

Foto: Gerly Kivisto ( 14.05.19) 
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5.2 Idandamine 

Idandamise esimene katse toimus toatemperatuuril hoitud seemnetega, teine katse 3 kuud 

külmkapis hoitud seemnetega, kolmandas katses kasutatud 5 proovi seemned olid kuu aega 

sügavkülmas. Seemneid idandati Petri tassil niiskel kahekordsel filterpaberil (joonis 16). 

Seemneid idandati kasvukapis SANYO, niiskusel 85%, 14 tundi +18C (päev), 10 tundi +15C 

(öö). 

Esimene katse algas 6.12.18. Idanema panin kokku 1500 seemet.  Seemneid kastsin 

indandamise ajal destilleeritud veega. Idandasin  2017, 2018, 2016 aasta seemneid. Ühte Petri 

tassi panin 100 seemet.  

 

Teine ja kolmas katse algas 30.01.18. Võtsin 2017, 2018, 2016 aasta seemned.  Ühte Petri tassi 

panin 100 seemet (Lisa 3).  

 

  

Joonis 16. Ahtalehise kareputke seemnete idandamine (15.02.2019)  

Foto: Gerly Kivisto (12.02.19) 
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Sügisel külvasin Kabinasse ahtalehise kareputke kasvukohta endisele põllule taimestikust 

puhastatud laigule 2018.a. (1400), 2017.a (1400) ja 2016.a. (1700) korjatud seemet. 

 

5.3. Seemnete levimine 

 

„Tuule katse“ 

Ahtalehise kareputke seemnete emataimest kaugemale levimise kauguse hindamiseks kasutasin 

eeskujuks Jongejans and Telenius (2001) katseid. Tuule kiiruse mõõtsin digitaalse 

anemomeetriga HP-856A, seemned vabastasin kõrgusel 1,5 m, seemnete lendamist jälgisin 

silmadega (Lisa 2). Tuule kiirused olid 1m/s ja 4m/s. 
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6. Tulemused 
 

Toatemperatuuril hoitud seemned (esimene katse) : Idanema läks 4 seemet, kõik kogutud 

2018.a. . 

Kolm kuud külmkapis hoitud seemned (teine katse): 2017. a. kogutud seemnetest idanes 2 

seemet, 2018.a. seemnetest idanes 3 seemet 

Kuu aega sügavkülmas olnud seemnetest idanes 2 seemet.  

2018. aastal kogutud seemnetest külvasin maha 1400 seemet, idanema läks 20 seemet, 2017. a. 

omadest 1400 seemet, idanema läks 10 seemet, 2016.aastal kogutututest külvasin 1700 seemet, 

idanema läks 15 seemet.  

Sügisel tähistasin  Kabinas puidust tokkidega taimed, mis suvel põua tõttu seemneid ei suutnud 

moodustada, et näha, kas kevadel taimed tärkavad. Kokku tähistasin 20 taime. Vegetatiivseid 

taimi oli nende erinevate mitteviljunud taimede juurde kasvanud 0- 3. Ükski mitteviljunud taim 

uuesti ei tärganud.  

 

2017. aastal (joonis 18) taimede mõõtmisel saadud keskmine kõrgus oli 121 cm (arvutatud 30 

taime kõrguste põhjal  

Ühe seemne keskmine kaal oli 0,562  grammi (kaaluti 30 seemet).  

Arvestuslikult moodustus ühel taimel 391 seemet. 

2018. aastal taimede mõõtmisel saadud keskmine kõrgus oli 106 cm (arvutatud 29 taime 

kõrguste põhjal), ning ka sellel aastal oli keskmiseks õisikute arvuks 3 õisikut ühe taime kohta.  

Ühe seemne keskmine kaal oli 0,277  grammi (kaaluti 29 seemet).  

Arvestuslikult moodustus ühel taimel 185 seemet. 

2016. aastal (joonis 19) taimede mõõtmisel saadud keskmine kõrgus oli 102 cm (arvutatud 19 

taime kõrguste põhjal), ning ka sellel aastal oli keskmiseks õisikute arvuks 3 õisikut ühe taime 

kohta.  

Ühe seemne keskmine kaal oli 0,706 grammi (kaaluti 19 seemet).  

Arvestuslikult moodustus ühel taimel 346 seemet.  
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Vaikse tuule korral (kuni 1m/) jõudsid  seemned  keskmiselt 0,5-1 (1,2) m kaugusele lahti 

laskmise kohast (Lisa 2). Tugevama tuule (kuni 4 m/s) korral jäi seemnete lennu kaugus 

praktiliselt samaks.  

Kabinas paiknevad  mullad: leostunud mullad, leetjad mullad ja gleistunud leetunud mullad 

(Maa-amet: mullakaart, 2019). Leostunud liivsavimullad sobivad kõikide põllukultuuride 

kasvatamiseks ja on taimekasvatuse seisukohalt Eesti parimad. Viljakust soodustavad 

kultuurtaimedele soodne reaktsioon, suhteliselt kõrge huumusesisaldus, suur veemahutavus. 

Mullad on sellel uuritaval endisel põllumaal samasugused kui kõrval looduslikes 

kasvukohtades. Siis on see üks põhjusi, miks muidu kultuuripelglikuks loetud taim sinna 

laienenud on. 

 

 

Joonis 17. Ahtalehise kareputke õitsevate taimede paiknemine Kabinas 2018 

Allikas: EELIS infoleht. Kaardi koostaja Gerly Kivisto. 
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Joonis 18. Ahtalehise kareputke õitsevate taimede paiknemine Kabinas 2017 

Allikas: EELIS infoleht. Kaardi koostaja Gerly Kivisto. 
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Joonis 19. Ahtalehise kareputke õitsevate taimede paiknemine Kabinas 2016  

Allikas: EELIS infoleht. Kaardi koostaja Gerly Kivisto. 
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Joonis 20. Kõik Kabina ümbruse leiukohad, nii looduslikud kui kultuurmaal, alates 2006.   

Allikas: EELIS infoleht. Kaardi koostaja Gerly Kivisto. 
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Arutelu 
 

Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum) on kaheaastane taim, mis levib ainult 

seemnetega. Vegetatiivselt taim ei levi. Seega on oluline teada taime seemnete 

idanemisvõimekust.  

Uurimustöö raames läbi viidud katsete põhjal idanevad kareputke seemned laboratoorsetes 

tingimustes halvasti (idanes vaid 35 seemet). Järelikult ei olnud siiski laboris katseid tehes teada 

kõik tingimused ja -nõuded, kuidas kareputke seemnete idanemine kõige edukam on. Osa 

seemneid panin külmkappi idandamise katse jaoks „talvituma“, osa külvasime Kabinasse 

loodusliku talve tingimustesse. Kabinasse külvatud umbes tuhandest seemnest läks idanema 

umbes 20 seemet. Seega ka Kabina endisel põllumaal ei lähe seemned eriti hästi idanema, mis 

näitab, et ahtalehine kareputk väga edukalt levida ei suuda.  

Ahtalehise kareputke seemnete emataimest kaugemale levimise kauguse hindamiseks kasutasin 

eeskujuks Jongejans and Telenius (2001) katseid. Tuule kiiruse mõõtsin digitaalse 

anemomeetriga HP-856A, seemned vabastasin kõrgusel 1,5 m, seemnete lendamist jälgisin 

silmadega. Tuule kiirused 1m/s ja 4m/s, mõlema kiiruse korral langesid seemned  suhtelisel 

lähedale, seega looduslikust kasvukohast  „põllule“ levimine ainult tuule abil toimuda ei 

saanud, ilmselt olid „abiks“ nii loomad kui inimene. Ka Jogejans ja Telenius (2001) andmeil 

ulatus Laserpitiumi seemnete lend vaid 1,9 m kaugusele. 

Ilmselt vajab ahtalehine kareputk siiski niiskemat mulda, kui seal põllul on, sest eelmisel suvel 

taimed seal seemneid ei andnud, looduslikus kasvukohas moodustus seemneid normaalselt. 

Seemned idanevad kehvasti nii laboris kui põllul, seemnete suhteliselt kesine idanemine on 

ilmselt ka üks liigi piiratud leviku põhjusi. 

Ahtalehise kareputke õitsevate taimede arvukus Kabina endisel põllumaal oli kõige väiksem 

2016. aastal, 2017 ja 2018  aastal oli  taimi rohkem. 

Taimede arv oli 2014 ja 2015 aastatega võrreldes suurenenud ja lisaks on ahtalehise kareputke 

näol tegemist taimega, mille arvukus on aastati kõikuv (Eesti Punane Nimestik 2008). 

Selle alusel võiks oletada, et ahtalehisel kareputkel läheb uuritud endisel põllumaal suhteliselt 

hästi. 
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Kadi-ly Pindma bakalaureusetöös 2014. aastal taimede mõõtmisel saadud keskmine kõrgus oli 

110,8 cm (arvutatud 101 taime kõrguste põhjal) ning õisikuid oli sellel aastal keskmiselt ühe 

taime kohta 4.  

2015. aastal taimede mõõtmisel saadud keskmine kõrgus oli 119,80 cm (arvutatud 103 taime 

kõrguste põhjal), ning ka sellel aastal oli keskmiseks õisikute arvuks 4 õisikut ühe taime kohta.  

Ühe seemne keskmine kaal oli 0,0016 grammi (kaaluti 75 seemet).  

Arvestuslikult moodustus ühel taimel 3275 seemet, kuna ühes õisikus oli keskmiselt 819 seemet 

ning keskmiselt oli igal taimel 4 õisikut.  

Uurimistöö käigus 2018.a. põuane suvi  mõjutas taime keskmist kõrgust.  2014. a. keskmine 

kõrgus oli 110.8 cm ja 2017. aastal  kõrgus oli 121 cm, 2018. aastal kõrgus oli 106 cm, 2016. 

aastal  keskmine kõrgus oli 102 cm. 

Mullad on sellel uuritaval endisel põllumaal samasugused kui kõrval looduslikes 

kasvukohtades, ilmselt on see üks põhjusi, miks muidu kultuuripelglikuks loetud taim  sinna 

laienenud on. Aga kuiva ja kuuma suve korral võib seemnete moodustumine ebaõnnestuda, 

kuna ala on lage pinnas suhteliselt kuiv. 
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Kokkuvõte  
 

Ahtalehine kareputk kasvab Eestis ainult Tartu ümbruses ning on siin oma levila põhjapiiril. 

Taim on hemerofoob (Enari 1944) ehk kultuuripelglik liik,  mida inimtegevus häirib, eelistades 

ürgseid ja inimõjust puutumata kooslusi. Esimest korda nähti seda liiki Eestis 19. sajandi 

alguses „Kabina lähedal soos“ (leiuandmed TÜ herbaariumist). EELISe andmebaasi kantud 

vaatluste alusel jõudis ahtalehine kareputk Kabina ümbruse looduslikest leiukohtadest metsas 

maantee äärde  2006.a., sealt edasi endiste põldude peale, kust mitmeid leide on aastast 2009, 

ja 2010. aastaks ka tagumisele põlluala  uute majade lähedal elektriliini all. 

 Ahtalehise kareputke seisund Eestis on suhteliselt soodne, kuna populatsioonide arvukus pole 

eriti vähenenud, liik on koguni laienenud endistele kultuurmaadele looduslike leiukohtade 

vahetus naabruses.  

Ahtalehise kareputke seisundit võib lugeda soodsaks, kui olemasolevad populatsioonid säilivad 

praegusel tasemel või populatsioonide arv ja isendite arvukus populatsioonides edaspidi 

suurenevad. Tähtis on, et liigi kasvukohtades säiliksid liigile vajalikud tingimused. Selleks on 

oluline nii looduslikes kui ka poollooduslikes kooslustes tagada toimiva ökosüsteemi säilimine. 

Taime soodsa seisundi tagavad järgmised ökoloogilised tingimused: piisav kasvukoha 

valgustatus, piisavad niiskustingimused (parasniiske või ajutiselt liigniiske), seemnete tuullevi 

võimalikkus ning mõõdukad häiringud seemnete idanemiseks mõningase taimestikuvaba pinna 

tekitamiseks. 

Magistritöö käigus registreeriti taimede arvukus, mõõdeti taimede kõrgused ja loendati õisikud. 

Lugesin kokku ja kaalusin ahtalehise kareputke 2016, 2017 ja 2018 aastal kogutud seemned . 

Osa seemneid panin külmkappi idandamise katse jaoks „talvituma“, osa külvasime Kabinasse.  

Katse tulemusena vegetatiivseid taimi oli nende erinevate mitteviljunud taimede juurde 

kasvanud 0- 3. Ükski mitteviljunud taim uuesti ei tärganud.  Taimed on sattunud põllule tuule 

ja lindude abil. Kasvada suudab taim põllul, kuna on soodsad kasvutingimused: sobilik valgus, 

mullastik. Ahtalehine kareputk idaneb kehvasti, seega levib ikkagi suhteliselt kehvasti ja on 

väga haruldane liik. 
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Summary 
 

The narrow-haired beard in Estonia grows only around Tartu and is here on its northern border. 

The plant is a hemerophob (Enari 1944), a kind of culture-like species that interferes with 

human activity, preferring primitive and human-affected immunity communities For the first 

time, this species was seen in Estonia at the beginning of the 19th century near Kabina in the 

Gulf (findings from the UT Herbarium). On the basis of the surveys included in the database of 

the Advantage, the narrow-gauge carpet from the natural habitats of Kabina around the forest 

reached the road in 2006, then on to the former fields, where several findings have been found 

since 2009, and 2010 was also found on the rear field near new houses under the power line. 

The condition of the lowland carotid in Estonia is relatively favorable, as the number of 

populations has not decreased significantly, the species has even expanded to former cultural 

lands in the immediate vicinity of natural deposits. The condition of the low-density carrion can 

be considered favorable if the existing populations are maintained at the current level or the 

number of populations and the abundance of individuals in the populations will increase further. 

It is important that the species have the necessary conditions for the species. For this, it is 

important to ensure the survival of a functioning ecosystem in both natural and semi-natural 

communities. The following ecological conditions guarantee the favorable condition of the 

plant: adequate lighting of the site, adequate moisture conditions (wet or temporary 

overheating), the possibility of seed sprouting and moderate disturbance to seed germination to 

create some vegetation-free surface. 

In the course of the Master's thesis, the number of plants was recorded, plant heights were 

measured and inflorescences were counted. I read and weighed the seeds collected in 2016, 

2017, and 2018 from the narrow-gauge beard. Some of the seeds I put in the refrigerator for a 

germination test, "hibernate", some sown in the Cabin. 

As a result of the experiment, the vegetative plants had grown to 0 to 3 of these different non-

fertilized plants. Plants have come into the field with wind and birds. The plant is able to grow 

in the field because of favorable growing conditions: suitable light, soil. The narrow-haired 

beard sprouts poorly, so it still spreads relatively poorly and is a very rare species. 
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 Lisa 1. Tabel ahtalehise kareputke kogutud seemnete  tulemused: 

aastad 2017, 2016, 2018 
 

2017 
    

Nr Kõrgus õisikute arv seemneid ühes 

õisikus 

seemnete 

kaal 

1 110 2 540 0.642 

2 120 7 310 0.331 

3 110 4 60 (pudenenud) 0.104 

4 110 3 300 0.412 

5 100 4 230 0.374 

6 120 4 420 0.592 

7 90 3 305 0.351 

8 120 3 110 0.109 

9 100 4 540 0.634 

10 105 4 490 0.651 

11 120 4 180 0.264 

12 120 2 200 0.487 

13 120 6 210 0.290 

14 170 8 90 0.164 

15 150 3 80 0.158 

16 160 3 390 0.678 

17 130 5 220 0.398 

18 100 5 700 1.025 

19 130 4 375 0.652 

20 140 3 550 1.107 

21 110 3 630 0.647 

22 110 4 285 0.342 

23 110 5 470 0.878 

24 120 4 130 0.272 

25 150 5 770 1.564 

26 120 5 260 0.363 

27 120 5 300 0.1632 

28 120 3 1170 1.421 
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29 120 3 450 0.816 

30 110 4 660 0.973 

 

 

 

2016 
    

1 110 5 250 0.299 

2 130 7 340 0.922 

3 95 4 520 0.936 

4 90 5 65 0.363 

5 130 7 300 0.606 

6 105 4 226 0.283 

7 105 5 610 1.016 

8 120 
 

210 0.65 

9 95 3 90 0.198 

10 100 4 560 1.161 

11 50 6 190 0.571 

12 90 3 130 0.254 

13 110 4 330 0.606 

14 95 3 240 0.413 

15 murdunud 
 

510 1.116 

16 murdunud 2 820 2.107 

17 80 3 330 0.495 

18 110 4 430 1.028 

19 120 6 430 0.394 
     

 

 

2018 
    

1 134 4 90 0.074 

2 102 2 150 0.178 

3 90 3 350 0.506 

4 128 4 140 0.217 

5 115 3 240 0.271 
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6 97 1 580 0.673 

7 78 2 720 0.696 

8 113 4 220 0.160 

9 137 4 320 0.383 

10 126 3 110 0.147 

11 92 3 70 0.131 

12 76 3 270 0.306 

13 98 4 310 0.413 

14 75 2 110 0.118 

15 105 3 100 0.149 

16 127 3 120 0.186 

17 110 2 120 0.900 

18 105 3 90 0.104 

19 140 4 280 0.298 

20 97 4 180 0.306 

21 107 3 60 (pudenenud) 0.067 

22 112 4 70 0.123 

23 110 3 230 0.251 

24 116 4 430 0.468 

25 112 2 80 0.100 

26 98 3 160 0.203 

27 95 2 50 0.094 

28 70 1 180 0.205 

29 123 4 280 0.306 
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 Lisa 2. Tabel seemnete levimine tuule abil 
 

tuule kiirus m/s kaugus 

cm 

 

0,8 95  

0.5 137  

0,8 66  

1 110  

0,2 89  

0,7 95  

0,7 41  

0,9 84  

0,5 36  

0,5 35  

1 10  

0,3 53  

1,5 70  

0,8 35  

1 112  

1 109  

0,2 10  

0,5 52  

1 70  

0,2 60  

0,2 10  

0,8 51  

0,9 32  

0,5 20  

0,5 34  
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Lisa 3. Tabel seemnete idandamine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

toatemperatuuril hoitud seemned

2016 2017 2018

idanema idanes idanema idanes idanema idanes

100 100 100 18.det 1+1

100 100 100 20.12. 1 seeme

100 100 100 30.12. 1 seeme

100 100 100

100 kukkus katki 100 100

idanema  6.XII 2018

18.dets idanes 2018 esimene seeme, tass tähist X

Idanesid ainult 2018 seemned

Osa läks hallitama

3 kuud külmkapis olnud seemned idanema 31.jaan 2019

2016 2017 2018

1 idanes 24.veeb Esimene idanes22.veebruar

teine 28.veeb 1 idanes 8.märts

1 idanes 5.märts

kuu aega sügavkülmas olnud seemned idanema 31.jaan 2019

5.märts idanes 2

Idandamise lõpetasin 28.märtsil
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Lisa 4. 16. juuli 2018 Kabina, kaaslevad liigid 

 

harilik kerahein (Dactylis glomerata), harilik aruhein (Festuca pratensis), punane aruhein 

(Festuca rubra), arukaerand (Helictotrichon pratense), valge madar (Galium album), 

humallutsern (Medicago lupulina), piimjuur (Tragopogon pratensis), raudrohi (Achillea 

millefolium), hõbemaran (Potentilla argentea), hanijalg (Potentilla anserina), kibe tulikas 

(Ranunculus acris), kassiristik (Trifolium arvense), harilik härghein (Melampyrum 

nemorosum), oras-tähthein (Stellaria graminea), metskastik (Calamagrostis 

arundinacea),aasnurmikas (Poa pratensis), hobumadar (Galium verum), valge 

mesikas (Melilotus albus),põldohakas (Cirsium arvense), mets-harakputk (Anthriscus 

sylvestris), kerakellukas (Campanula glomerata), ümaralehine kellukas (Campanula 

rotundifolia),siberi võhumõõk (Iris sibirica), keskmine teeleht (Plantago media), mägi-

piimputk (Peucedanum oreoselinum), põldosi (Equisetum arvense), harilik 

soolikarohi (Tanacetum vulgare L.), harilik puju (Artemisia vulgaris), põldtimut ehk harilik 

timut (Phleum pratense), nurmnelk (Dianthus deltoides), metsmaasikas (Fragaria 

vesca),harilik härjasilm (Leucanthemum vulgare), roosa ristik (Trifolium hybridum), valge 

ristik (Trifolium repens), kuldristik (Trifolium aureum), aasristik ehk punane ristik (Trifolium 

pratense), arujumikas (Centaurea jacea), maarjahein (Anthoxanthum 

odoratum),villohakas (Cirsium heterophyllum), vaak (Inula), võilill (Taraxacum  oficinale ), 

hiirehernes (Vicia), harilik äiatar ehk äiatar (Knautia arvensis), liht-naistepuna (Hypericum 

perforatum), heinputk (Angelica L.), hunditubakas (Hieracium), ussitatar (Polygonum 

bistorta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/L.
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Lisa 5. Ahtalehise kareputke välimõõtmine Kabinas 16.07.2018 
 

 

16.07.18  andmed 
       

         

1.       127 cm õisikuid 7  N 58,35098 E26,82101 vegetatiivseid 11 
  

2.       110 cm õisikuid 6 
      

3.       129 cm õisikuid 5 
      

4.       115 cm õisikuid 5 
      

5.       110 cm õisikuid 2 
      

6.       68 cm õisikuid 2 
      

7.       98 cm õisikuid 3 
      

8.       109 cm õisikuid 3 
      

9.       86 cm õisikuid 4 
      

10.   70 cm õisikuid 3 
      

11.   63 cm õisikuid 2 
      

12.    95 cm õisikuid 2 
      

13.    115 cm õisikuid 11  N 58,35108 E26,82110  vegetatiivseid 19 
  

14.   120 cm õisikuid 6 
      

15.   140 cm õisikuid 7 
      

16.   103 cm õisikuid 4 
      

17.   112cm õisikuid 3 
      

18.   110 cm õisikuid 4 
      

19.   107 cm õisikuid 5 
      

20.   78 cm õisikuid 3 
      

21.   79 cm õisikuid 3 
      

22.   193 cm õisikuid 3 
      

23.   107 cm õisikuid 6 
      

24.   93 cm õisikuid 5 
      

25.   110 cm õisikuid 6 
      

26.   75 cm õisikuid 3 
      

27.    115 cm õisikuid 4 
      

28.    72 cm õisikuid 2 
      

29.   120 cm õisikuid 6 
      

30.    120 cm õisikuid 4 
      

31.    97 cm õisikuid 6   N 58,35103 E26,82117  vegetatiivseid 1 
  

32.   116 cm õisikuid 6  N 58,35112 E26,82113 
    

33.   120 cm  õisikuid 5 
      

34.   110 cm õisikuid 4 
      

35.    102 cm õisikuid 12  N 58,34676  E26,82299 vegetatiivseid 3 
  

36.   90 cm õisikuid 5 
      

37.   92 cm õisikuid 3 
      

38.   94 cm õisikuid3 
      

39.    95 cm õisikuid 5 
      

40.   100 cm õisikuid 4 
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41.    100 cm õisikuid 5  N 58,34572 E26,82279 vegetatiivseid 1 
  

42.   100 cm õisikuid 6  N  58,34547 E 26,82185 vegetatiivseid 4 
  

43.   111 cm õisikuid 6 
      

44.   117 cm õisikuid 3 
      

45.   94 cm õisikuid 3 
      

46.    97 cm õisikuid 5 
      

47.   124 cm õisikuid 4 
      

48.   98 cm õisikuid 2 
      

49.   111 cm õisikuid 4 
      

50.   102 cm õisikuid 3 
      

51.   105 cm õisikuid 6 
      

52.   120 cm õisikuid 4 
      

53.   118 cm õisikuid 4 
      

54.   96 cm õisikuid 4 
      

55.   120 cm õisikuid 4  N 58,34549 E26, 82192   vegetatiivseid 4 
  

56.   48 cm õisikuid 1 
      

57.   65 cm õisikuid 1 
      

58.    66 cm õisikuid 1 
      

59.    49 cm õisikuid 1 
      

60.   76 cm õisikuid 2 
      

61.   72 cm õisikuid 6 
      

62.   108 cm õisikuid 5  N 58,3455 E26, 82208 vegetatiivseid 0 
  

63.   103 cm õisikuid 3 
      

64.   90 cm õisikuid 5 N 58,34558 E26, 82097 vegetatiivseid 0 
  

65.   70 cm õisikuid 2  N 58,34565 E26, 82076 vegetatiivseid 25 
  

66.    74 cm õisikuid 4 
      

67.    75 cm õisikuid 3 
      

68.    79 cm õisikuid 4  N 58,34565  E26, 82016 vegetatiivseid 1 
  

69.    60 cm õisikuid 2 
      

70.   68 cm õisikuid 3 
      

71.   71 cm õisikuid 3 
      

72.   81 cm õisikuid 5 
      

73.   73 cm õisikuid 4 
      

74.   76 cm õisikuid 3 
      

75.   76 cm õisikuid 4  N 58,34566 E 26, 81960 vegetatiivseid 10 
  

76.   71 cm õisikuid 4 
      

77.   79 cm õisikuid 4 
      

78.   64 cm õisikuid 5 
      

79.   61 cm õisikuid 4 
      

80.   68 cm õisikuid 3 
      

81.   90 cm õisikuid 6 
      

82.   90 cm õisikuid 9 
      

83.   77 cm õisikuid 5 
      

84.   76 cm õisikuid 5 
      

85.   77 cm õisikuid 6 
      

86.   78 cm õisikuid 5 
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87.   90 cm õisikuid 6 
      

88.   64 cm õisikuid 4 
      

89.   68 cm õisikuid 3 
      

90.    85 cm õisikuid 6  N 58,34568 E 26, 81906 vegetatiivseid 3 
  

91.    90 cm õisikuid 6  N 58,34560 E 26,81902vegetatiivseid 10 
  

92.   95 cm õisikuid 4 
      

93.   62 cm õisikuid 1 
      

94.   83 cm õisikuid 2 
      

95.   86 cm õisikuid 3 
      

96.    47 cm õisikuid 1  pole loomulik pikkus 
    

97.    77 cm õisikuid 5 
      

98.    77 cm õisikuid 3 
      

99.    80 cm õisikuid  4 
      

100.                       102 cm õisikuid 5  N 58,34580 E26,81828  vegetatiivseid 10 
 

101.                       100 cm õisikuid  9 
     

102.                       87 cm õisikuid 4 
     

103.                       62 cm õisikuid 2 
     

104.                       52 cm õisikuid 2 
     

105.                       53 cm õisikuid 2 
     

106.                       89 cm õisikuid 3  N 58,34584 E26, 81831 vegetatiivseid 3 
 

107.                       90 cm õisikuid 4 
     

108.                       87cm õisikuid 4 
     

109.                       54 cm õisikuid 2 
     

110.                       47 cm õisikuid 2 
     

111.                       60 cm õisikuid 2 
     

112.                       42 cm õisikuid 1 
     

113.                       41 cm õisikuid 1 ,vegetatiivseid 5 
   

114.                       79 cm õisikuid 2  N 58, 34593  E 26, 81819 vegetatiivseid 5 
 

115.                       83 cm õisikuid 3 
     

116.                       120 cm õisikuid 9 
     

117.                       100 cm õisikuid 6 
     

118.                       83 cm õisikuid 3 
     

119.                       70 cm õisikuid 1 
     

120.                       70 cm õisikuid 1 
     

121.                       70 cm õisikuid 1 
     

122.                       110 cm õisikuid 4 
     

123.                       98 cm õisikuid 3 
     

124.                       87 cm õisikuid 3 
     

125.                       70 cm õisikuid 3 
     

126.                       118 cm õisikuid 4  N 58,34602 E26,81808 vegetatiivseid 10 
 

127.                       103 cm õisikuid 5 
     

128.                       93 cm õisikuid 6  N 58,34525  E26, 81915 vegetatiivseid 0 
 

129.                       95 cm õisikuid 5 
     

130.                       121 cm õisikuid 6 N 58,34513 E 26,81932 vegetatiivseid 0 
 

131.                       92 cm õisikuid 3  N 58,34511  E 26, 81937 vegetatiivseid 2 
 

132.                       111cm õisikuid 4 
     



50 
 

133.                       80 cm õisikuid 4 N 58,34512 E 26,81974 vegetatiivseid 2 
 

134.                       110 cm õisikuid 4 N 58, 34513  E 26,81981 vegetatiivseid 3 
 

135.                       112 cm õisikuid 4 
     

 

 

 

 

  



51 
 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, Gerly Kivisto 

sünniaeg, 22.10.1994 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö „Ahtalehise 

kareputke (laserpitium prutenicum) leviku edukus Eestis endistel kultuurmaadel Kabina 

näitel”, mille juhendaja on lektor Malle Leht. 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 

lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 

 

 

Lõputöö autor _______________________  

                                               (allkiri) 

 

Tartu, ___________________  

                      (kuupäev) 

 

 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

 _____________________________________ _____________________ 

                            (juhendaja nimi ja allkiri)                     (kuupäev) 

 

 

 

 


