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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Lõputöö eesmärgiks oli teada saada, kas ja kuidas erinevad laialehise neiuvaiba (Epipactis 

helleborine (L) Crantz) linna- ja maapopulatsioonid. Hinnati linna mõju liigi 

viljumisedukusele, paljunemisele, seemnete elujõulisusele, populatsiooni struktuurile ja 

arvukusele ning morfoloogiale. Nende näitajate põhjal püüdis lõputöö autor aru saada, kas 

ja kuidas mõjutab linnas kasvamine haruldase liigi elukäiku ja elujõulisust. Kokku uuriti 

neli laialehise neiuvaiba populatsiooni Tallinnas (linnapopulatsioonid) ja kuus 

populatsiooni Harju maakonnas (maapopulatsioonid). Kõigis populatsioonides loeti üle 

laialehise neiuvaiba generatiivsed ja vegetatiivsed võsud, kaaslevatest liikidest koostati 

liigiloend. Lisaks mõõdeti igas populatsioonis 9-15 juhuslikult valitud laialehise neiuvaiba 

isendi kõrgus, õisiku pikkus ning loendati lehtede, õite ja viljade ehk kuparde arv. Iga 

populatsiooni külastati kaks korda. Teisel külastuskorral korjati igalt uurimisaluselt taimelt 

kolm kupart. Laboris määrati kindlaks seemnete koguarv kupras ja normaalset embrüot 

sisaldavate seemnete osakaal. 

Selgus, et laialehise neiuvaiba linnapopulatsioonid on suuremas osas elujõulisuse näitajate 

(viljumisedukus, taimede kõrgus, populatsiooni struktuur ja arvukus, normaalsete ja 

aborteerunud seemnete arv kupras) poolest samaväärsed maapopulatsioonidega, v.a 

taimede kõrgus, mis linnapopulatsioonides oli madalam, ja aborteerunud seemnete osakaal, 

mis Tallinnas oli oluliselt kõrgem kui maapopulatsioonides. 

Kuigi linnastumine ja sellega kaasnevad protsessid mõjuvad taimestikule üldjuhul 

negatiivselt, on Tallinnas arvatavasti linna positiivsed mõjutegurid (kõrgenenud 

süsihappegaasi hulk, muutunud tuulerežiim, suurem mulla- ja õhutemperatuur ning pikem 

vegetatsiooniperiood) suutnud kompenseerida linna kõrge häiringutaseme ja stressi mõju, 

nii et laialehine neiuvaip on linnakeskkonnas elujõulisuse näitajate poolest võrdväärne 

vähese inimmõjuga kooslustes kasvavate populatsioonidega. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this research was to find out whether and how the Epipactis helleborine L 

Crantz urban and rural populations differ from each other. The impact of urban 

environment to reproduction success, reproduction, seed viability, population structure and 

abundance and morphology were evaluated. Based on these indicators the thesis’ author 

tried to understand whether and how urban environment will affect the life and vitality of 

this rare orchid species.  

Four E. helleborine populations from Tallinn (urban populations) and six populations from 

Harju county (rural populations) were studied. In all populations generative and vegetative 

shoots were counted and all plant species in the habitat were recorded. In addition in each 

population 9-15 E. helleborine plants were randomly selected and the height and 

inflorescence size were measured. The amount of leaves, flowers and fruits were also 

counted. Each population was visited twice. On the second visit three capsules from each 

chosen plant were taken and all the seeds in each capsule were counted in laboratory. The 

proportion of aborted seeds were also determined. 

Analysis showed that E. helleborine urban populations are in terms for the most part of 

viability indicators (reproduction success, population structure and abundance, the number 

of seeds, the number of aborted seeds) equal with rural populations, except for plant height 

and the proportion of aborted seeds. 

Although urbanization and the accompanying processes affect urban vegetation generally 

negatively, in Tallinn the positive effects of urban environment (elevated number of carbon 

dioxide, changed wind patterns, increased soil and air temperatures and a longer growing 

season) have probably managed to compensate the negative effects of the city (high level 

of disturbance and stress), so that the E. helleborine has managed to maintain the viability 

of populations also in cities. 
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SISSEJUHATUS 
 

Euroopas on vähe linnu, kus kasvavad looduskaitsealused taimeliigid (Kelcey & Müller 

2011). Eestis on olukord teine, ka suuremates linnades võib kohata märkimisväärsel arvul 

kaitsealuseid taimeliike (Kotkas 2013). Eestis on linnas kasvavaid kaitsealuste taimeliikide 

populatsioone  siiski vähe uuritud. Antud uurimustöö püüab seda lünka täita, uurides, kas 

ja kuidas mõjutab linnas kasvamine ühte haruldast orhideeliiki – laialehist neiuvaipa 

(Epipactis helleborine (L) Crantz). Kuna linnastumine on üleilmne trend, siis kaitsealuste 

taimeliikidele ja nende leiukohtade säilitamine ka neis tingimustes tõuseb aina enam 

päevakorda. Järjest kasvava linnastumise ja intensiivistuva inimmõju tagajärjel on 

looduslikud elupaigad pidevas muutumises. Et haruldaste liikide kaitset tulevikus paremini 

korraldada, on oluline teada, mis mõju avaldab linnakeskkond taimestikule. 

Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas erinevad laialehise neiuvaiba linna- ja 

maapopulatsioonid. Hinnatakse linna mõju liigi viljumisedukusele, paljunemisele, 

seemnete elujõulisusele, populatsiooni struktuurile ja arvukusele ning morfoloogiale. 

Nende näitajate põhjal püüab lõputöö autor hinnata, kas ja kuidas mõjutab linnas 

kasvamine haruldase liigi elukäiku ja elujõulisust. 

Autor on püstitanud järgmise hüpoteesi ˗ vaatamata linnaökosüsteemi kõrgele saastatusele 

ja tugevale inimmõjule ei ole laialehise neiuvaiba linnas kasvavad populatsioonid vähem 

elujõulised kui looduslikes vähese inimmõjuga kooslustes kasvavad populatsioonid, kuna 

liik on mitmel pool maailmas näidanud edukat uute elupaikade vallutust ja vahel ka 

invasiivset loomust. 

Lõputöö püüab anda vastuseid järgnevatele küsimustele. 1. Kas ja kuidas mõjutab linnas 

kasvamine laialehise neiuvaiba viljumisedukust ja seemnete kvaliteeti? 2. Mille poolest 

erinevad linna- ja maapopulatsioonid? 3. Kas Tallinna ja Harjumaa populatsioonide vahel 

on erisusi pindala, arvukuse ja struktuuri osas? 4. Millised on populatsioonide vahelised 

erinevused?  

Lõputöö autor soovib tänada oma juhendajat Tiiu Kulli ja õppejõudu Marina Haldnat, kes 

aitas statistilise analüüsiga.  
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1. LINNAÖKOSÜSTEEM 

 

Linnade ökosüsteemidel arvatakse olevat võtmetähtsus globaalses bioloogilise 

mitmekesisuse kaitses. Teadlaste hinnangul on 21. sajand esimene sajand, kus linnadesse 

koondub üle poole maakera rahavastikust (Newman & Jennings 2008). See aga survestab 

sealset säilinud või säilitatavat looduskeskkonda veelgi enam. Soontaimeliikide arv linnas 

sõltub sealsest rahvaarvust ja ka linna suurusest ˗ mida rohkem on linnas elanikke ja mida 

suurem linn on, seda väiksem on taimeliikide arv. Pikka aega oli levinud arvamus, et linna- 

ja kultuurmaastik on bioloogiliselt vaesunud, tegelikult aga on linnad vägagi liigirikkad 

(Sukopp 2008). Linnataimestiku liigiline mitmekesisus (eelkõige just võõrliikide poolest) 

on kõrgem kui väljaspool linna just maastiku heterogeensuse tõttu (Zerbe jt 2004) ˗ 

linnades on arvukalt erinevaid pisielupaiku (Ernits jt 1991). Liigirikkuse puhul on oluline 

teada, et see on linnades jaotunud väga ebaühtlaselt ja koondunud pigem üksikutesse 

kooslusetüüpidesse: “oaasid” vahelduvad “kõrbetega (Uustal jt 2010). Linna elanike 

üldarvu suurenemisega kaasneb linnafloora rikastumine võõrliikidega (Masing 1979), need 

moodustavad linnataimestikust suure osa. Leviku iseärasuste ja nõrga konkurentsi tõttu on 

võõrliikide poolest eriti liigirikkad jäätmaad ning raudteede ja sadamate ümbrus ˗ need on 

head kohad kohaliku kliimaga kohastumiseks (Ernits jt 1991).  

Tänapäeva linnaelustik ja -kooslused on välja kujunenud pika ajaloolise arengu käigus. 

Erinevad ajalooperioodid, nagu tööstuseelne ja tööstusjärgne periood, on loonud linnas 

unikaalsed tingimused ja soodustanud erinevate taime- ja loomakoosluste arengut. Tugeva 

inimmõjuga linna- ja tööstusaladel on kujunenud välja just nendele aladele iseloomulikud 

organismikooslused (Sukopp 2008). Linnad on rajatud kunagistele looduslikult 

liigirikastele aladele ja linnasid ümbritsevad tavaliselt rikkaliku flooraga looduslikud alad 

(Zerbe jt 2004). Kaasaja linnad koosnevad  tavaliselt aga tihedalt asustatud aladest linna 

ajaloolises keskuses, agroökosüsteemide jäänukitest linna äärealal ja isegi loodulähedastest 

aladest  linnametsade ja looduskaitsealade näol (Sukopp 2008).  

Taimedele leidub linnakeskkonnas vägagi mitmekesiseid kasvukohti nii kaitsealade, 

metsade, parkide, rohumaade, haljasalade, aedade ja hoovide näol. Samuti võib 

väärtuslikke või mitmekesiseid taimekooslusi leida ka jäätmaadel, endistel 
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prügiladestuspaikadel, raudteeservades ning mahajäetud kruntidel (Uustal jt 2010). 

Funktsiooni järgi võib kõik taimestikuga kaetud linnaalad jaotada kolme rühma: 

loodusmaastike jäänukid, hooldatavad aiandusmaastikud ja mahajäetud maastikud. Neid 

maastikke võib üksteisest eristada maakasutuse ajaloo, taimkattetüüpide, mullaomaduste ja 

hooldustaseme järgi, mida nad säilimiseks vajavad (Tredici 2010). Ökoloogia seisukohalt 

jagunevad linna struktuurid haljastuteks ja paljastuteks. Haljastud hõlmavad kõiki 

taimestunud või taimestatud alasid linnas (metsad, pargid, kalmistud). Paljastud aga on 

kõik alad linnas, mis orgaanilist ainet ei tooda (ehitised, teed, prügilad) (Masing 2001). 

Kõige vähem uuritud alad linnas on mahajäetud maa-alad ehk tühermaad, mida 

hooldatakse vähe või üldsegi mitte ja kus domineerivad ruderaaltaimed, mis kasvavad ja 

paljunevad ilma inimese abita (Tredici 2010). 

 

 

1.1.   Linnaökosüsteemi erijooned ja inimmõju taimestikule 

 

Laias laastus saab ökosüsteeme jaotada inimtegevuse mõju järgi looduslikeks, kus 

inimmõju on väike, ja antropogeenseteks, kus inimmõju on suhteliselt suur. Nende kahe 

kategooria vahele jäävad pool-looduslikud ökosüsteemid (Pärtel 2003). Kuigi linn on 

inimeste loodud tehiskeskkond, on tegu siiski ökosüsteemiga, kus toimib nii aineringe kui 

ka energiavoog (Masing 1979a). Linnaala antropogeensed ökosüsteemid erinevad 

looduslikest mitmel viisil. Ehkki enamik keskkonnateguritest  (nt kliima, mullastik, vee 

seisund) on samad  ka looduslike ökosüsteemide puhul, loob nende tegurite unikaalne 

kombinatsioon ja tugev inimmõju ainulaadsed tingimused  linnaalade arenguks (Sukopp 

2008). Linn kui inimkooslus vajab olemasoluks tagamaad, ta sõltub täielikult teistest 

ökosüsteemidest (Masing 1979a) ehk siis elab oma loodusliku ümbruse varudest, kuna 

vajab rohkem ressursse kui suudab ise toota. Iseloomulik on veel aineringe ühekülgsus 

(Masing 2001) ˗ linn toodab ise vaid väga väikese osa seal tarbitavatest ressurssidest 

(Masing 1979a). Linna sissetoodavad ained ladestuvad kohapeal ja ei lähe looduslikku 

ringesse, need ei muutu lähteaineiks, kuna jäävad lagundamata (Masing 2001). Looduses 

sellised linna puhul tomivad transpordisüsteemid ja energia ülekandemehhanismid 

puuduvad (Masing 1979a). 

Linnalistele elupaikadele on  iseloomulik ka suur häiringutase, sillutatud alade rohkus ja 
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ümbritsevast veidi kõrgem temperatuur. Nende tegurite koostoime muudab õhu, vee ja 

pinnase omadusi viisil, mis soodustab stressitaluva taimestiku levikut ja seda eriti 

kasutusest väljajäänud või hooldamata maa-aladel. Linna mikrokliimas esineb sageli 

äärmuslikke olukordi, kuna ehitised neelavad ja säilitavad soojust. Aasta keskmine 

temperatuur linnas võib olla 3 kraadi või äärmistel juhtudel isegi 12 kraadi kõrgem kui 

mittelinnalistel aladel.  Seda nähtust, kus linnades on oluliselt kõrgem temperatuur kui 

linna ümbritsevates looduslikes kooslustes, nimetatakse soojussaare efektiks (Tredici 

2010).  

Hüdroloogilised protsessid ja seaduspärasused linnas erinevad tunduvalt üldkehtivatest. 

Linna hüdrosfääri iseloomustab linna veekogude transformeerumine looduslikest 

tehislikeks ja vee keemilise koostise muutumine. Looduslik veeringlus on tugevalt häiritud 

(Tõnisson 1991b), kuna linnas on suur osa alasid sillutatud ja pinnas on tihendatud. See ja 

lisaks sademevee juhtimine kanalisatsiooni vähendab infiltratsiooni ja seeläbi ka 

veekogude pindala. Toimub põhjavee toiteala oluline vähenemine, mis omakorda toob 

kaasa põhjavee taseme languse linna all (Tõnisson 1991b). Madalama põhjavee tasemega 

kaasneb madalaveeliste veekogude kuivamine ja veekogud eutrofeeruvad  (Masing 1979b), 

mille tõttu vee kättesaadavus ja mulla õhustatus halveneb, põhjustades taimedele stressi 

(Tredici 2010). Muutunud veerežiimi võib omakorda viia looduskoosluste teisenemiseni 

või hävimiseni. Looduslike soode kuivendamise tulemusena on suurlinnade floora vaene 

eeskätt vee- ja sootaimedest, seal säilivad vaid kõige reostuskindlamad taimeliigid (Masing 

1979b). 

Inimene mõjutab linnas lisaks hüdrosfäärile ka õhku, mulda ja ka keskkonna teisi 

komponente. Mõjutused on mehaanilised (kasulike üksuste eemaldamine või kahjulike 

lisamine), füüsilised (radioaktiivne saastamine), keemilised (keemiline saastamine), 

geoloogilised (tehispinnavormid), bioloogilised (bakterioloogiline saaste) ja kombineeritud 

(Veski 1991). Otsese mõju tulemus on näiteks taimede kasvukohtade killustatus ehk 

fragmentatsioon. Märkimisväärne osa suurlinnade linnaruumist on pidevas lammutamise-

ehitamise protsessis, mis kipub looma pidevalt nihkuvat ja mosaiikset taimestikku, kus 

domineerivad stressitaluvad ja varasuktsessionaalsed liigid (Tredici 2010). Kõige ilmekam 

ja levinuim füüsiline häiring linnakeskkonnas on ehitustegevus (Tredici 2010). Ehitamine 

ja taristute rajamine toob lisaks taimede kasvukohtade killustumisele kaasa ka 

kasvukohtade kvaliteedi languse või isegi hävimise (Gleeson & Gleeson 2012). Sellised 
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häiringud muudavad oluliselt mulla ja äravoolu omadusi, tuues kaasa sealse elustiku 

kasvutingimuste muutumise (Tredici 2010). Kasvukohtade killustumine võib seada piirid 

taime levikule (Gleeson & Gleeson 2012) ja kuna taimed on kindalt seotud oma 

kasvukohaga, siis uutesse elupaikadesse saavad jõuda vaid diaspoorid ehk levised  (Kull 

2005). Isendite isoleeritus kasvukohtade killustumise tõttu toob kaasa populatsioonide 

geneetilise vaesumise ja elujõu vähenemise (Gleeson & Gleeson 2012). Eriti tundlikud 

sellele on liigid, mis on väikese levimisvõimekusega (Reier 2007). Linnataimi mõjutab 

kindlasti ka see, et nad hakkavad varem õitsema kui looduslikes ökosüsteemides kasvavad 

taimed ja seetõttu ei vaheta nad õietolmu linna ümbruse taimepopulatsioonidega. Varasema 

õitsemise tõttu on linnataimestik linna ümbritsevate koosluste taimestikust pidevalt 

isoleeritud ja ka fenoloogiliselt vaesem (Masing 1979b). 

Koosluste teisenemisega muudab inimene liikidevahelisi tingimusi ja konkurentsivõimet 

(Ploompuu & Soekov 1996). Inimeste sekkumine ökosüsteemi protsessidesse on muutnud 

linnakeskkonna ebastabiilseks, seal mängivad suuremat rolli juhuslikud protsessid ja 

ettearvamatud sündmused (Sukopp 2008). Looduses tasakaalustamata ökosüsteemid ei 

püsi, nad kas teisenevad või kaovad (Masing 1979a). Kuigi maastikuhäiringud mängivad 

võtmerolli taimestiku suktsessioonitsüklis, on selliste häiringute intensiivsus linnas, 

erinevalt looduslikest ökosüsteemidest, väga varieeruv ja muutlik ning ajendatud pigem 

suurtest sotsiaalmajanduslikest muutustest ja tehnoloogilistest uuendustest kui looduslikest 

teguritest (Tredici 2010). Selle tulemusena on linna taimestik ja taimkate nõrgalt seotud 

linna elukooslusesse (Sukopp 2008). Looduslikes tingimustes pole selline koosluste 

muutumine kas suuna või kiiruse suhtes reaalne (Ploompuu & Soekov 1996). Suktsessioon 

linnaökosüsteemides on ettearvamatu, kuna linnakooslused on kergesti haavatavad ja 

esinevad sagedased võõrliikide sissetungid. Linna elukooslus on äärmuslik näide sellest, 

kuidas kooslused on tekkinud järjestikuste invasioonide tulemusena ja mitte koevolutsiooni 

tõttu. Linnakeskkonnas puuduvad kliimaksi ehk lõppkoosluse kujunemise jaoks sobilikud 

tingimused, lisaks on linnas võimatu kujuneda keerulisematel kooslustel ja toiduahelatel 

(Sukopp 2008). 

Inimtegevuse tulemusena tekkiv õhusaaste mõjutab ka taimestikku (Sukopp 2008). 

Saastunud atmosfäärist pärit lämmastiku sadestumine lehestikule või oksastikule 

(depositsioon) võib suurendada ümbritsevate liikide konkurentsivõimet või võimaldada 
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uute liikide kolonisatsiooni ning see mõjutab negatiivselt konkurentsivõimelt nõrku liike 

(Vittoz jt 2006). 

Linnakeskkond on looduslik lähtekivim ja esmane muld kultuurkihi alla maetud (Masing 

1979b). Muld on peamine taimestikku kujundav tegur, ja selle arengut mõjutavad kõik 

linnakeskkonnas akumuleeruvad ained (Ploompuu & Soekov 1996). Linnades on välja 

kujunenud omapärased kultuurmullad, mis on rikkad ebaloomulike lisandite (nt klaas, 

plastik, taimekaitsevahendid, raskemetallid) poolest (Masing 1979b). Saasteained mullas 

mõjutavad tugevalt taimede kasvu (Kiipli & Tibar 1992). Biogeensete ainete (N, P, K) 

kuhjumist mulda võib võrdsustada eutrofeerumisega (Ploompuu & Soekov 1996). 

Reoained ja praht võivad taimedele olenevalt oma koostisest olla nii toitaineallikateks 

(Ploompuu & Soekov 1996), kuid nad võivad takistada ka huumuse teket (Masing 1979b). 

Linnamulda saastavad nii raskemetallid, plii, tsingi ja vasega tahked jäätmed kui ka 

olmejäätmed (Kiipli & Tibar 1992). Metallide rohkus mullas vähendab mikroorganismide 

hulka ja seeläbi mulla viljakust. Taime kudedesse ladestuv metall võib viia taime 

haigestumiseni või ärakuivamiseni (Tallinna Linnavalitsus 2005). Teeäärsetele taimedele 

mõjuvad kahjulikult raskemetallide (nt elavhõbe, kroom, nikkel), naatriumi ja kloori 

kõrged sisaldused ning teelt pealekanduv liiv (Ratas jt 1996). Sõidutee-äärseid muldi 

mõjutab ka liiklusintensiivsusega kaasnev vibratsioon, teetolm ja autode heitgaasid 

(Tõnisson 1991a). Kõik see toob kaasa selle, et teede ääres suudavad kasvada vaid suure 

stressi, soola ja lahtise liiva taluvusega taimed, milleks on näiteks harilik orashein 

(Agropyron repens) (Ratas jt 1996). 

Linnade taimestikus täheldatakse pärismaiste taimeliikide arvu vähenemist. Üheks 

põhjuseks võib olla see, et maastikuarhitektid kasutavad linnades ühesuguseid kultuurtaimi 

nii troopikas kui parasvöötmes. Kohalike taimeliikide ohverdamine globaalsete stiilide 

nimel on viinud selleni, et üleilmselt toimub linnataimestiku homogeniseerumine (Uustal jt 

2010). Looduslikuna esinevate taimeliikide vähenemise taga linnades on kindlasti ka 

umbrohu kiire levik, millele aitavad kaasa nii keskkonna suur häiringutase kui ka transport. 

Kuigi ka umbrohi on sageli looduslikult esinev liik, siis probleemiks  siinkohal on pigem 

teiste pärismaiste taimeliikide väljatõrjumine. Umbrohi võib sõltuvalt liigist kas siis 

varjutada, lämmatada või konkureerida toitainete pärast teiste taimeliikidega. Umbrohud 

on tugeva konkurentsivõimega ja kohanenud suure häiringutasemega (Gleeson & Gleeson 

2012).  
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Kuigi linnastumine ja sellega kaasnevad protsessid mõjuvad taimestikule üldjuhul 

negatiivselt, võivad mitmed linnastumise tegurid aga hoopis positiivset mõju avaldada. 

Nende tegurite hulka kuulub kõrgenenud süsihappegaasi hulk, muutunud tuulerežiim, 

vähenenud niiskussisaldus, suurem mulla- ja õhutemperatuur ning sellest tulenev pikem 

vegetatsiooniperiood (Tredici 2010).  

 

 

1.2. Kaitsealused taimeliigid linnades 

 

Kaitsealused taimeliigid kasvavad tavaliselt väljaspool linnu, kuna linn on väga tugeva 

inimmõjuga ala, kus taimede kasvuks on keerulised tingimused (Laur 2009). Peamised 

kasvukohad linnades on linna äärealadel olevad sood ja metsad, kuid samuti ka linna 

haljasalad, pargid ja kalmistud (Kukk & Alakivi 1999). 

Punase Raamatu järgi on peamised ohutegurid haruldastele taimedele elupaikade 

kadumine, taimede otsene kasutamine, kaudne inimmõju, saastatus ja sisemised tegurid 

(Reier 2007). Linnades on suurima mõjuga inimtegevusega kaasnevad ohud. Sinna alla 

kuuluvad lageraie, ehitustegevus, tihe liiklus (Kukk, Ü. 1999), sobivate kasvukohtade 

puudus ning  piiratus või häving majandustegevuse tagajärjel (Laur 2009). 

Haruldasi taimeliike ohustavad linnas just inimtegevuse poolt põhjustatud muutused ja 

protsessid. Samas tuleks haruldasi taimeliike kaitsta ka looduslike protsesside 

(võsastumine, muutused kõrgrohustus) eest, mis oluliselt halvendavad kasvukoha kvaliteeti 

(Sammul 2001). Põletamine, prahistamine, maaparandus ja väetamine suurendab 

kasvukoha tootlikkust. Sellega kaasneb ala puude-põõsaste kasvukiiruse suurenemine ja 

ebasoodsad muutused rohustus (Sammul 2001).  Kõrgrohustu teke põhjustab liigset 

konkurentsi ja muutusi valgustingimustest. Kuivendamine ohustab just sootaimi, kraavide 

rajamisega kaasnevad hüdroloogilised muutused (Keskkonnaamet 2010).  
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2. LIIGI KIRJELDUS 
 

Laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine (L) Crantz) kuulub käpaliste sugukonda 

(Orchidaceae) neiuvaiba (Epipactis) perekonda. Üleilmselt kuulub neiuvaiba perekonda 56 

liiki, millest Euroopas kasvab 25 erinevat isetolmlevat või risttolmlevat taksonit. 

Ameerikas kasvab looduslikult ainult üks neiuvaiba liik – Epipactis gigantea. Arvatakse, et 

suurem osa teistest perekonda kuuluvatest liikidest on laialehise neiuvaiba alamliigid ja 

eraldunud ajalise, geograafilise või ökoloogilise isolatsiooni tagajärjel. Enamus perekonna 

liikmetest on kaitse all (Delforge 2006). Eestis kasvab kolme liiki neiuvaipasid: laialehine 

neiuvaip, tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens (Hoffm) Besser) ja soo-neiuvaip 

(Epipactis palustris) (Leht 2010). Kõik Eesti neiuvaibad kuuluvad kolmandasse 

kaitsekategooriasse (III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine 2014, § 1 lg 2).  

Laialehine neiuvaip on mitmeaastane metsataim, mis kasvab nii üksiktaime kui ka 

mõneisendiliste gruppidena. Ta on Eesti orhideede seas kõige suurekasvulisem, kõrgus 

ulatub tavaliselt poolest meetrist kuni meetrini (Leht 2010). Laialehine neiuvaip on 

risoomne taim, tema risoom on lühike ja jäme, nööritaoliste valkjate juurtega. Risoom ei 

pruugi igal aastal uut võsu kasvatada. Nii nagu teistelegi orhideedele on ka neiuvaibale 

omane soikeseisund ehk puhkeperiood (Reintal jt 2010), kus risoom maapealseid võsusid 

üheks või rohkemaks vegetatsiooniperioodiks ei moodusta  ning kogub maapinnas 

mükoriisaseente abil jõudu uueks õitsemiseks (Light & MacConaill 2006). Neiuvaibal võib 

see seisund kesta isegi kuni 18 aastat (Reintal jt 2010). 

Laialehisel neiuvaibal on tavaliselt 4-9 rootsuta lehte, mis on kujult elliptilised või süstjad. 

Mõõdult on lehed 7-17 cm pikad ja 3-10 cm laiad. Lehed on tavaliselt tumedamad kui vars 

ning kinnituvad varrele spiraalselt. Leheserv on peenehambuline, leheserval ja selgelt välja 

joonistunud parallelsetel roodudel on näsajad karvad (Delforge 2006). Lehtede suurus 

varrel väheneb järk-järgult ülespoole, kuni lõpuks liigituvad lehed abilehtedeks, mis on 

tavalistest 1,5-6 cm pikad ja süstja kujuga (Welby 2012). 

Laialehise neiuvaiba õied (joonis 1) on koondunud kobarõisikusse. Õisik on tavaliselt 20-

40 cm pikkune ja peaaegu ühepoolne ning moodustab 1/3 või 1/4 varre pikkusest. Õisi on 

ühel taimel tavaliselt  40 (Welby 2012), kuid õite arv võib ulatuda ka 100-ni (Delforge 
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2006). Õied kinnituvad varrele lühikese, sageli violetse õieraoga, iga õie alaosas on seda 

kaitsev kandeleht (Coleman 1995). Õied on suhteliselt tagasihoidlikud ja värvuselt 

küllaltki varieeruvad, tavaliselt on nad punakates ja rohekates toonides (Delforge 2006),  

kuid võivad olla ka kollakad ja lillakad (Welby 2012). Õied on hermafrodiitsed ehk 

kahesoolised, igas õies on kaks kokku kleepunud tolmuterade kogumikku ehk polliiniumi, 

mis kinnituvad kleepkettale. Üks polliinium võib sisaldada kuni 40 000 õietolmutera (Light 

& McConaill 1998). 

 

 

Joonis 1. Laialehise neiuvaiba õie ehitus. Allikas: (Johnsen 1994) 

 

Õie teeb märgatavaks eripärane kausikujulise aluse ja kolmnurkse allapööratud tipuga huul 

(Welby 2012). Nektarirohke ja silmatorkava värvusega huul on 3-5 mm pikkune ja 4-7 mm 

laiune ning teistest õiekattelehtedest lühem. Väljast on ta rohekas-valge või roosakas-

valge, seest aga läikiv pruunikasmust (Delforge 2006). Huult ümbritsevad õiekattelehed, 

selle kohal asub emakasuue. Õiekattelehti on laialehise neiuvaiba õiel koos huulega, mis 

on õiekattelehe teisend, kokku kuus. Sisemised õiekattelehed on ovaalse kujuga või 

süstjad, läbimõõduga 7-15 mm x 4-9 mm ning väljastpoolt karvased. Välimised 

õiekattelehed on enam-vähem ühesuurused, sisemistest õiekattelehtedest värvikirevamad 

(Delforge 2006). 

Laialehise neiuvaiba viljaks on umbes 1-1,5 cm pikkune piklik-äraspidimunajas rippuv 

kupar (Welby 2012). Ühes kupras võib olla kuskil 3000 seemet (Light & McConaill 1998), 

üks taim suudab toota kuni miljon tolmpeenikest seemet (Welby 2012). Orhideedele 
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iseloomulikult on seemned ilma toitainevaruta ja vajavad nii idanemiseks kui ka kasvu 

alustamiseks mükoriisat moodustavate seente abi (Light & McConaill 1998). Neiuvaip on 

seemnete idanemise ajal ja varajases elujärgus täiesti mükoheterotroofne, hankides kõik 

vajalikud toitained seente kaudu  (Ogura-Tsujita & Yukawa 2008).  Kui tavaliselt 

muutuvad orhideed esimeste roheliste lehtede ilmumisel autotroofseteks ja hakkavad 

fotosünteesi teel ise endale toitaineid moodustama, siis laialehine neiuvaip säilitab seose 

seensümbiondiga elu lõpuni (Ogura-Tsujita & Yukawa 2008). Selle tõestuseks on Soomest 

(Salmia 1986) leitud üleni valged albinootilised ehk pigmendita täiesti elujõulised 

laialehise neiuvaiba taimed. Laialehine neiuvaip on tavaliselt seotud mõndade 

ektomükoriissete liudikulaadsete (Pezizales) seente esindajatega (Wilcoxina, Tuber ja 

Hydnotrya perekondadest)  (Ogura-Tsujita & Yukawa 2008). 
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3. LEVIK JA KASVUKOHAD 
 

Laialehine neiuvaip on üks kõige laiema levikuga orhideesid maailmas (joonis 2). Liigi 

üldareaal ulatub Euroopast Põhja-Aafrika, Lõuna-Siberi ja Himaalajani (Delforge, 2006) 

ning samuti ka Jaapanisse-Hiinasse (Suetsugu 2013). Arvatavasti on nii ulatusliku levila 

põhjuseks liigi lai ökoloogiline amplituut ning sobivus mitmesuguste seeneliikidega. 

Laialehist neiuvaipa on introdutseeritud Põhja-Ameerikasse, kus ta hakkas kiiresti levima 

ning on praeguseks naturaliseerunud. Seal loetakse seda Euroopas suhteliselt haruldast liiki 

invasiivseks (Welby 2012).  

 

 

Joonis 2. Laialehise neiuvaiba areaal (rohelisega on tähistatud looduslik levila, 

hallikaspruuniga introdutseeritud ja naturaliseerunud isendite levik). Allikas: (NERC 2015) 

 

Laialehine neiuvaip kasvab hajusalt üle Eesti (joonis 3), tavalisem on ta Lääne-Eestis 

(Kukk 1999). Liik kasvab oma levila piires väga erinevates kasvukohtades: nii sega-, leht- 

kui ka okasmetsades ning lubjarikaste muldadega rohumaadel. Kuna tegu on 

metsataimega, siis eelistab ta poolvarjulist või varjulist keskkonda (Coleman 1995).  

EELIS 2015 andmebaasi kohaselt on Eestis kokku 1037 laialehise neiuvaiba leiukohta, 

neist 76 asub Harjumaal ja neist omakorda 10 Tallinnas. 
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Joonis 3. Laialehise neiuvaiba levila Eestis 2005. aasta seisuga (tähised: ● – liiki on leitud 

ruudust 1971-2005. a, ○- liiki on leitud 1921-1970.a). Allikas: (Kukk 2005) 

 

Kuigi laialehine neiuvaip suudab kasvada mitmesugustel muldadel, eelistab ta 

kasvukohana viljakaid lubja- ja huumusrikkaid, kerge kuni mõõduka happesusega 

muldasid. Mõnel pool maailmas peetakse neiuvaipa ka lubjarikka mulla indikaatorliigiks 

(Wittig & Wittig 2007).  

Niiskustingimuste osas taimed väga nõudlikud ei ole, neiuvaipa võib leida ka väga 

kuivades kasvukohtades. Heaks näiteks on Hiiumaal Kalestes rannaluidetel kasvavad 

isendid (Tuulik 1998). Kuigi neiuvaip suudab hakkama saada küllaltki mitmesugustes 

niiskustingimustes, äärmuslikke tingimusi ta ei salli. 20-aastane uurimus Kanadas näitas 

põua negatiivset mõju neiuvaiba populatsioonile – isendite arv vähenes (Light & 

MacConaill 2006). Ka Poolas läbi viidud uuringus selgus, et pärast kuiva ja põuast suve 

hävis suur osa neiuvaiba populatsioonist  (Jakubska jt  2009). Samas positiivselt asurkonna 

arvukusele mõjuvad tugevad hilissesoonsed vihmahood (Light & MacConaill 2006).  

Laialehise neiuvaiba levikut, paiknemist ja püsivust mõjutab puude olemasolu ja 

liigirikkus (Light & MacConaill 2011). Nimelt on taimede juured tihedalt seotud puude 

mükoriisaga ja seda isegi täiskasvanueas (Ogura-Tsujita & Yukawa 2008). Juurekontaktid 

seente mükoriisaga aitavad neiuvaibal hakkama saada ka väga varjulises metsakeskkonnas, 

pakkudes lisasüsiniku varu (Roy jt 2013). Laialehine neiuvaip on kõige arvukam nendes 
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metsades, kus puud on viljumiseelses eas ning kus taimestik on suhteliselt avatud või 

puudub sootuks. Suurte puude all ja lähedal taimed ei kasva (Light & MacConaill 2006).  

 

 

3.1. Antropogeensed kasvukohad 

 

Eestis käitub laialehine neiuvaip Kukk 1999 järgi kui hemerofoob ehk kultuuripageja või 

hemeradiafoor ehk vähest inimmõju taluv liik. Kui hemeradiafoorid taluvad inimmõju vaid 

teatud piirini, siis hemerofoobid eelistavad kasvada ürgsetes, puutumata kooslustes. 

Sellised taimeliigid ei talu keskkonnatingimuste järske muutusi, nad kas kaovad 

kultuurmaastikust või esinevad neil tugevad stressinähud (ei õitse ja ei vilju) (Kukk 1999).   

Samas võib laialehine neiuvaip käituda ka kui antropofüüt ehk inimkaasleja (Wittig & 

Wittig 2007), kes eelistabki inimtegevusest tugevasti mõjutatud koosluseid. Mujal 

maailmas on näha, kuidas laialehine neiuvaip on liikunud oma looduslikest kasvukohtadest 

linna (Wittig & Wittig 2007). Ta hõivab seal edukalt selliseid antropogeenseid elupaikasid, 

nagu aiad, pargid (Delforge 2006), kalmistud (Jakubska jt 2005b) ja teeservad (Suetsugu 

2013 ; Rewicz jt 2015). Saksamaa külades läbi viidud uuringute kohaselt  kasvas laialehine 

neiuvaip ka hoonestatud aladel (Wittig & Wittig 2007). Suurbritannias on leitud teda 

kasvamas ka raudtee ääres, karjäärides ja aheraine kuhjatistes (Dickson 1990). Sellist 

protsessi, kus liik kohaneb linnatingimustega nimetatakse apofütitatsiooniks (Wittig & 

Wittig 2007). Laialehine neiuvaip  üks nende väheste Euroopa orhideede seas, mis on oma 

levilat laiendanud liigile mitteomastesse kasvukohtadesse. Ameerikas on see orhideeliik 

võõrliigina aga nii hästi kohanenud ja edukas, et teda loetakse invasiivseks. Ta on levinud 

mööda teeservasid, peenraid ja muruplatse üha edasi, hõivates aina uusi kasvukohtasid. 

Seal teostatakse talle isegi tõrjet (Welby 2012). 

Wittig & Wittig 2007 uurisid, miks suudab neiuvaip nii edukalt inimese loodud koosluseid 

asustada. Võimalik on, et mulla tihendamine muudab ala liigile sobivamaks, kuna 

soodustab seemnete idanemist. Samas peavad noored võrsed linnakeskkonnas olema 

vastupidavad tallamisele, mulla ladestamisele ja eemaldamisele, jääsulatussooladele, 

fungitsiididele ja herbitsiididele. Lisaks on linnades vähenenud seente liigirikkus (Wittig & 
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Wittig 2007), mille põhjuseks võib lugeda nii lämmastiku- ja orgaanikavaesema mulla kui 

ka suurema saasteainete sisalduse (Rewicz jt 2015). 

Suurbritannias läbi viidud uuringus olid laialehise neiuvaiba linnapopulatsioonid 

vähearvukamad kui maa- populatsioonid (Hollingsworth ja Dickson 1996). See võib ka 

olla põhjuseks, miks antropogeenseid kasvukohtasid asustavate populatsioonide geneetiline 

mitmekesisus on  palju väiksem (Hollingsworth ja Dickson 1996) kui looduslikke 

kasvukohtasid asustavate populatsioonide puhul. Linnas kasvamine võib mõjutada ka 

taimede välisehitust. Poolas läbi viidud uuringus selgus, et laialehise neiuvaiba 

antropogeensetes kooslustes kasvanud taimede kõrgus ja seemneproduktsioon oli 

märkimisväärselt suurem kui looduslikes kooslustes kasvanud taimedel (Rewicz jt 2015).  

Tuleb aru saada, et kuigi laialehine leiuvaip või inimtekkelistes kooslustes olla vägagi 

edukas, ei suuda antropogeensed kooslused täielikult looduslikke koosluseid asendada. 
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4. PALJUNEMINE 
 

Laialehine neiuvaip võib paljuneda nii generatiivselt seemnetega kui ka vegetatiivselt 

risoomi harunemise läbi (Jakubska jt 2009). Paljunemisviisi valik sõltub 

keskkonnateguritest. Liigi kõrge geneetiline mitmeksisus annab tunnistus selle kohta, et  

peamine paljunemisviis on suguline (Hollingsworth & Dickson 1997). Samas võib orhidee 

paljuneda ka vegetatiivselt, aga seda vaid kindlatel tingimustel (Brzosko jt 2004). 

Laialehise neiuvaiba risoom kasvab maa all horisontaalsel kuni 70 cm pikkuseks ning 

moodustab iga aasta uusi pungasid ja kõrvalharusid (Jakubska jt  2009). Risoomi 

kõrvalharud moodustavad tiheda kogumi (Welby 2012). Vegetatiivsel paljunemisel 

arenevad pungadest maapealsed võsud, üks risoomiharu võib igal aastal kasvatada kuni 

viis võsu. Nii on võimalik puhmikute moodustumine. Risoomi otstes olevad pungad 

võivad toota uusi võrseid isegi pärast seitse aastat kestnud soikeolekut (Jakubska jt  2009).  

 

 

4.1. Õitsemine ja tolmlemine 

 

Laialehine neiuvaip on Eesti orhideede seas kõige hiliseim õitseja, õitsemine algab juulis-

augustis ja õitseaeg võib ulatuda septembrikuusse (Kukk 1999). Õitsemise algust ja pikkust 

mõjutab kasvukoha niiskusrežiim. Kuivades kasvukohtades kasvavad laialehise neiuvaiba 

populatsioonid hakkavad varem õitsema ning õitsemisaeg on lühem. Õite arv on võrreldes 

parasniiskete kasvukohtadega küll suurem, aga viljumisedukus madalam (Ehlers jt 2002).  

Suurem osa teadlasi on veendumusel, et laialehine neiuvaip on risttolmlev liik, mida 

tolmeldavad herilased (Ehlers jt 2002, Suetsugu 2012, Brodmann 2008, Cingel 2001, 

Jakubska jt 2005), samas leidub ka mõningaid teadlasi (Hollingsworth & Dickson 1996, 

Talalaj & Brzosko 2008), kes väidavad, et liik on peamiselt isetolmlev ehk autogaamne. 

Kuna laialehine neiuvaip võib kasvada ka puhmikutena, siis võib tolmlemine toimuda nii 

sama taime teise õie või sama klooni õietolmuga (geitonogaamia) (Argue 2012). Lailehine 

neiuvaip tuleks siiski lugeda risttolmlejaks. Olgugi, et liik on võimeline ka autogaamiaks ja 
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geitonogaamiaks, siis eelkõige esimene on väga haruldane (Cingel 2001). Richards 1982 

sõnul on risttolmlemine seemnete elujõulisuse seisukohalt efektiivsem (seemnete 

elujõulisus kupras ulatub 100 %-ni) kui isetolmlemine (elujõulised olid ainult 1-15 % 

seemnetest). Arvatavasti ei jätku isetolmlemise puhul õietolmu kõigi tuhandetes seemnetes 

olevate munarakkude viljastamiseks. Laialehise neiuvaiba isetolmlemise vastu räägib ka 

see, et isetolmlevad liigid tavaliselt nektarit ei tooda (Cingel 2001), laialehine neiuvaip aga 

on vägagi nektarirohkete õitega (Jakubska jt 2005a). Jakubska jt 2005a läbi viidud uuring 

tõestas, et ka putukate vähesus ei saa olla põhjuseks isetomlemiseks ˗ laialehise neiuvaiba 

õisi külastab palju putukaid. Ehlers jt 2002 Rootsis läbi viidud katses selgus, et laialehine 

neiuvaip ei ole suuteline isetolmlemise tulemusena seemneid tootma. 

Laialehisel neiuvaibal on päris palju erinevaid alamliike ja varieteesid, mis on nii 

isetolmlevad kui ka risttolmlevad. Risttolmlevad liigid on geograafiliselt rohkem levinud ja 

morfoloogliselt väga varieeruvad (Ehlers jt 2002). Laialehise neiuvaiba valdavalt 

isetolmlevad alamliigid kasvavad just kuivades kasvukohtades (Suetsugu 2012, Pedersen 

& Ehlers 2000). Seal on polliiniumide eraldumine märkimisväärselt väiksem: arvatavasti 

tolmeldajate väiksema külastatavuse tõttu (Ehlers jt 2002). Autogaamiale kalduvad 

väikesed populatsioonid või populatsioonid, millele tolmeldajatel on puudulik juurdepääs 

(pimedad metsad), avatud kasvukohtades sellist seost ei leitud (Jakubska-Busse & Kadej 

2011). Isetolmlemine leiab aset tavaliselt õitsemise lõpupoole ja tagab selle, et õied saaksid 

tolmeldatud isegi siis, kui putuktolmlemine ei õnnestu. Autogaamia aitab liikidel levida 

elupaikadesse, kus tolmeldajad puuduvad (Suetsugu 2013). 

 

 

4.1.1. Tolmeldajad 

 

Laialehine neiuvaip on tüüpiline putuktolmleja taim, millel on välja kujunenud nii 

füsioloogilised kui morfoloogilised kohastumused putukate ligimeelitamiseks (Brodmann 

2008). Neiuvaip kasutab tolmeldajate ligimeelitamiseks nii õielõhnasid (Jakubska jt 

2005a), uimastava efektiga nektarit (Ehlers & Olesen 1997) kui ka lehtede poolt eritatavaid 

ühendeid (Brodmann 2008). Õite värvus ligimeelitamises on suhteliselt väikese tähtsusega 

– Poolas läbi viidud katses leiti tolmeldajaid nii rohekatel, kollakatel, roosakatel kui ka 

punakatel taimedel (Jakubska jt 2005a). Samas Argue 2012 kohaselt meelitab tolmeldajaid 
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visuaalselt ligi hoopis õie huule pruun ja tuhmpunane värvus. Ehlers jt 2002 uuringus tuli 

välja, et putukate ligimeelitamise seisukohalt pole oluline ka õie suurus.  

Laialehise neiuvaiba taimi tolmeldavad peamiselt herilased (Vespula), ka teiste liikide 

esindajad (mesilased (Apis) ja mardikalised (Coleoptera)) külastavad taimi, kuid 

tolmukatega puutuvad nad kokku väga harva (Ehlers jt 2002). Neiuvaip õitseb sellisel ajal, 

kui herilaste arvukus on küllaltki suur (Cingel 2001). Tolmeldajaid külastavad taimede õisi 

rohkem sooja ja kuiva suve korral. Vihmase ilmaga tolmeldajad ei lenda ning õie 

lõhnaproduktioon on vihmasaju ja madalate temperatuuride tõttu piiratud (Jakubska-Busse 

& Kadej 2011). Mida suurem on populatsiooni arvukus, seda suurem on ka õiekülastuste 

arv. Väiksemad populatsioonid pole tolmeldajatele nii atraktiivsed – arvatavasti seetõttu on 

väiksemate populatsioonide viljumisedukus ehk viljumise protsent madalam kui suurte 

populatsioonide puhul (Ehlers jt 2002). 

 

Jakubska jt 2005 jagab neiuvaipa külastavad lülijalgsed (Arthropoda) nelja rühma: 

1) tolmeldajad – kiletiivalised (Hymenoptera), näiteks astlalised (Aculeata) ja 

lepatriinulised (Coccinellidae);  

2) juhukülalised (võimalikud tolmeldajad) – mõned mardikalised ja kahetiivalised 

(Diptera); 

3) orhideed külastavad selgrootud, mis sõltuvad teistest neiuvaibaga seotud putukatest 

˗ lutikalised (Heteroptera), sipelgalised (Formicidae) ja ämblikulised (Araneae); 

4) taimemahlast toituvad putukad, näiteks lehetäid (Aphididae) ja lutikalised 

(Homoptera). 

 

Enamlevinud ja efektiivseimad laialehise neiuvaiba tolmeldajad on ühisherilased 

(Vespidae, eriti Vespula germanica ja Vespula vulgaris) (Brodmann 2008), mesilased ja 

lepatriinulised (Coccinellidae) (Jakubska jt 2005a). Herilaste seas on edukad tolmeldajad 

just pikkade peadega metsaherilased (Dolichovespula), lühemate peadega maaherilased 

(Paravespula) on palju väiksema tähtsusega (Cingel 2001).   

Herilane alustab toitumist õisiku kõige alumisest avatud õiest ning liigub mööda õisikut 

ülespoole. Ühe õie nektarist toitumine võtab aega vaid 2-7 sekundit (Light & MacConaill 

1998). Herilane lendab õie juurde ja haarab esijalgadega kinni õie huule tagumisest osast 

ning paneb oma pea õie sisse, et toituda sügaval huule tagaosas asuvast nektarist. Samal 
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ajal, kui herilane sööb, hõõrduvad teiselt taimelt pea külge kinni jäänud õietolmu osakesed 

vastu huule kohal paiknevat emakasuuet (Argue 2012). Niimoodi edasiantud õietolmu hulk 

on väga varieeruv – mitusada õietolmutera kuni terve polliinium (Light & MacConaill 

1998). Toitumise ajal viivad tolmeldaja poolt tehtavad liigutused putuka pea vastu õie sees 

paiknevat kleepuvat ainet (Argue 2012) ja kui putukas õielt ära lendab, on tema pea külge 

kleepunud õietolmukogumid ehk polliiniumid (Light & MacConaill 1998). Pärast putuka 

pea külge kinitumist hakkab polliiniumite paar vertikaalsest asendist  ettepoole painduma, 

et tagada polliiniumite korrektne sisenemine järgmisesse külastatavasse õide (Argue 2012). 

Suurem osa neiuvaiba juhukülalistest moodustavad kahetiivaliste esindajad – sirelased 

(Syrphidae) ja mardikaliste esindajad – sooluuslased (Lagriidae) ning pehmekoorlased 

(Cantharidae) (Jakubska jt 2005a). Lisaks külastavad õisi ka mesilased perekonnast 

(Halictus) ja meemesilased (Apis mellifera) (Cingel 2001). Orhideel elavatest putukatest 

saavad kasu nii sipelgad, kes toituvad lehetäide poolt eraldatavast magusast eritisest, kui ka 

keraämblik (Engoplognatha ovata), kelle võrkudest on leitud mitmeid surnuid putukaid 

(Cingel 2001). 

 

 

4.1.2. Nektar 

 

Laialehine neiuvaip meelitab putukaid ligi peamiselt oma lõhnaga. Tolmeldajatele võivad 

ligimeelitavalt mõjuda õite poolt eritatavad eugenooli teisendid, vanilliin ja 

karboksüülhape (Jakubska jt 2005a). Laialehise neiuvaiba õie huule kausikujulises ülaosas 

erituv nektar on suure aminohapete ja suhkru sisaldusega (see sisaldab nii glükoosi, 

fruktoosi kui ka sahharoosi) ning selle koostisesse kuuluvad ka antimikroobseid ühendeid 

(furfuraal ja süringool) (Jakubska jt 2005a). Orhideed külastavad lisaks tolmeldajatele ka 

mitmed nektariröövlid. Näiteks joovad nektarit siplegad (Jakubska jt 2005b) ja 

meemesilased (Cingel 2001), kes aga õite tolmeldamise teenust ei osuta.  

Laialehise neiuvaiba nektari keemilisest koostises on leitud üle 100 erineva ühendi, sh 

etanool ja morfiin, mis on uimastava ja narkootilise mõjuga (Jakubska jt 2005b). Mõndade 

autorite (Ehlers & Olesen 1997) arvates on orhidee nektar mürgine. Laialehise neiuvaiba 

nektar võib sisaldada ka mitmeid seene- ja bakteriliike, mis on sinna sattunud arvatavasti 
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herilaste või tuule kaasabil. On teada, et mõningad neist mikroorganismidest põhjustavad 

suhkru olemasolul käärimisprotsessi, mille tulemusena tekib etanool. Etanool ja morfiin 

võivadki olla põhjuseks, miks on täheldatud laialehise neiuvaiba õisi külastanud  

tolmeldajatel orientatisoonihäireid ning nende muutumist aeglaseks ja loiuks (Ehlers & 

Olesen 1997). Nektari mõju tugevus oleneb putuka keha suurusest ja õiel veedetud ajast 

(Jakubska jt 2005a).  Herilaste uimastamine pikendab nende õisikul viibimise aega ja seega 

suureneb tõenäosus tolmeldada rohkem õisi (Jakubska jt 2005b). Samuti ei saa uimased 

herilased polliiniumi enda pea küljest lahti ning pöörduvad sellega uue annuse 

sõltuvusttekitava nektari järele (Ehlers & Olesen 1997). Selline tolmeldamisstrateegia 

tundub olevat väga edukas, arvestades seda, et neiuvaiba õied pole oma välimuse suhtes 

tolmeldajatele kuigi atraktiivsed  ja potentsiaalsete tolmeldajate olemasolu sõltub 

kasvukohast (Jakubska jt 2005b). 

Laialehine neiuvaip kasutab just talle sobivate tolmeldajate ligimeelitamiseks lisaks õie 

lõhnadele ka keemilist pettust. Nimelt eritavad taime rohelised lehed spetsiifilisi orgaanilisi 

ühendeid, mis sarnanevad viga saanud taimede lehtede poolt eritatavatele ühenditele. See 

lõhnasignaal juhatab tavaliselt parasiitseid ja röövtoidulisi herilasi (Vespula germanica ja 

V. vulgaris) nende saagini ehk taime vigastanud herbivoorini. Laialehise neiuvaiba taime 

juurde meelitatud herilane ei leia eest loodetud herbivoori, vaid ainult nektaririkkad õied. 

Õiele maandudes seostab herilane lille lõhna saadava tasu – nektariga ja külastab ka teisi 

sama liigi õisi. Röövtoidulised herilased osutavad neiuvaibale hinnalist tolmeldamise 

teenust. Selline keemiline lõks tagab liigile väga spetsiifilise ja efektiivse tolmeldamise 

(Brodmann 2008).  

 

 

4.2. Viljumine ja seemneproduktsioon 

 

Kõik laialehise neiuvaiba õitsvad taimed ei vilju, viljunud taimede osakaal võib olla aastati 

väga erinev ˗ 4-79 % (Light & McConaill 1991). Pärast viljastumist hakkab laialehise 

neiuvaiba maapealne võsu kuivama. Tolmeldamata jäänud õied närbuvad.Tolmeldatud õite 

sigimik hakkab paisuma ning moodustub ümar vili ehk kupar. Viljad avanevad augusti 

lõpus või septemebris kolme pikilõhega ning sealt pudenevad välja tolmpeened seemned 

(Welby 2012). Viljade arv on laialehisel neiuvaibal küllaltki suur, samas võivad 
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herbivooria, haigused ja ilmastikutingimused avanevate ja seemneid laialipaiskavate 

kuparde arvu märkimisväärselt vähendada (Light & McConaill 1991). Viljade arv 

peegeldab otseselt kasvukoha kvaliteeti (Kindlmann  & Jersákova 2006). 

Mitmed autorid (Waite jt 1991, Kindlmann  & Jersákova 2006) pole leidnud seost 

viljumisedukuse ja õite arvu vahel. Samas on viljumisedukuse puhul oluline roll 

populatsiooni suuruses. Väikeste populatsioonide viljumisedukus on madalam kui suurte 

populatsioonide puhul (Ehlers jt 2002). Arvatavasti on selle põhjuseks see, et väiksemad 

populatsioonid pole tolmeldajatele nii atraktiivsed kui suured populatsioonid.  

Laialehine neiuvaip toodab suures koguses väikseid tolmpeeneid seemneid, tavaliselt on 

ühes kupras 1000 (Richards 1982) – 3000 (Light & McConaill 1998) seemet. Seemnete arv 

ühe taime kupardes on küllaltki varieeruv ˗ õisiku ülemises osas paiknevad kuprad on 

sageli mõõtmetelt väiksemad ja neis võivad olla seemned välja arenemata (Light & 

McConaill 1998). Seemned on tavaliselt 0,53 mm kuni 0,82 mm pikkused (Rewicz jt 2015) 

ja nende embrüo on võrreldes seemnekestaga väga väike. 90 % seemne mahust moodustab 

õhk, mille tõttu levib seeme õhuvooludes väga kaugele (Hollingsworth ja Dickson 1996). 

Uue kasvukoha asustamist mõjutavad liigi küllatki spetsiifilised elupaiganõudmised ja 

sobivate mükoriisaseente olemasolu, mis määrab ära, kas seemned hakkavad idanema. 

Need tegurid on olulisemad kui seemnete levimisvõimekus (Hollingsworth ja Dickson 

1996).  

Seemneproduktsiooni ja normaalsete seemnete osakaalu kupras mõjutavad nii taime 

viljumisedukusega seotud näitajad (õietolmu kvaliteet, peremeestaime mõju, seemne 

arengu alguse ajastus) kui ka ressursside kättesaadavus seemnete arenemise ajal, 

temperatuur ja haigused (Light & McConaill 1998). Tavaliselt on taime arenguajaks 

seemnest õieni 1,5 (Mousley 1927) – 7 aastat  (Jakubska jt  2009).  

  



26 

 

 

 

5. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Antud lõputöö välitööd viidi läbi 2014. aasta augusti- ja septembrikuus. Laialehise 

neiuvaiba viljumise, paljunemisedukuse seemnete elujõulisuse, populatsiooni struktuuri ja 

arvukuse ning morfoloogiliste erinevuste uurimiseks linnakeskkonnas ja looduslikus 

keskkonnas valiti välja neli neiuvaiba populatsiooni Tallinnas ja viis populatsiooni 

Harjumaal (joonis 4). Kasvukohtade andmed saadi Eesti Looduse Infosüsteemist (EELIS). 

Kõigis populatsioonis loeti üle laialehise neiuvaiba generatiivsed ehk õitsvad võsud ja 

vegetatiivsed võsud, kaaslevatest liikidest koostati liigiloend. Lisaks märgiti üles 

populatsioonist juhuslikult valitud 9-15 laialehise neiuvaiba isendi kõrgus, õisiku pikkus 

ning lehtede, õite ja viljade arv. 

 

 

Joonis 4. Laialehise neiuvaiba uuritud populatsioonid Tallinnas ja Harjumaal 

 

Kõik uurimisalused taimed märgistati värvilise lõngaga, lisaks võeti GPS-koordinaadid. 

Iga populatsiooni külastati kaks korda: esimene kord, et märgistada ja mõõta taimed ning 

teine kord, et vilju koguda. Igalt uurimisaluselt taimelt korjati pärast õitsemist ja viljade 

muutumist kollakaspruuniks kolm vilja õisiku eri osadest – tipust, keskelt ja alt. Koguti 

avanemata kupraid. Populatsioonidest kogutud seemneproovid pakiti paberist ümbrikutesse 

ja märgistati vastavalt. Seemneid kuivatati  toatemperatuuril. Laboris viidi 2014. aasta 
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detsembrist kuni 2015. aasta märtsikuuni läbi laialehise neiuvaiba valimi seemnete 

elujõulisuse analüüs. Binokulaari abiga loeti üle seemnete arv viljas, määrati kindlaks nii 

normaalset embrüot sisaldavate seemnete kui ka aborteerunud seemnete osakaal kupras.  

Välitööde andmete põhjal koostati Microsoft Excel’i programmis tabel ja arvutati erinevate 

populatsioonide viljumise protsendid, seemnete elujõulisuse osatähtsus, populatsioonide 

asustustihedus ja generatiivsete-vegetatiivsete võsude suhe (lisa 1). Andmeanalüüsiks 

kasutati programmi R, mille abil viidi laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonide 

erinevuste hindamiseks läbi t-test  ja wilcoxoni test. Normaaljaotusega tunnuste puhul 

kasutati populatsioonide vahelise erinevuste olemasolu leidmiseks dispersioonanalüüsi 

(ANOVA, mille puhul täpsemate võrdluste tegemiseks rakendati Tukey'i testi p  = 0.05 

juures) ja ebaühtlase jaotuse puhul kasutati Kruskal-Wallise testi, 95 % usutavuse juures. 

 

 

5.1. Populatsioonide kirjeldused 

 

5.1.1. Tallinn 

 

Kalmistu populatsioon asub Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal, selle koordinaadid on 

B: 59° 22’ 58’’ ja L: 24° 43’ 57’’. Tegu on kuiva männimetsaga, mida läbivad mitmed 

jalgrajad ning seal leidub ka lõkketegemise kohti ja prügi. Populatsioonis on 382 laialehise 

neiuvaiba taime (120 vegetatiivset ja 262 generatiivset), kasvukoha pindala on 6,89 ha. 

Kloostrimetsa populatsioon asub Pirita ürgoru maastikukaitsealal, selle koordinaadid on 

B: 59° 27’ 55’’ ja L: 24° 51’ 48’’. Laialehise neiuvaiba kasvukoht asub männimetsas 

olevas orus väikeses niiskes lohus. Kasvukoha ümbruses on Discgolfi rajad, mille tõttu on 

taimestik maha tallatud. Ka laialehise neiuvaiba mõned isendid olid murdunud (enamik 

taimi kasvasid puude juures), lisaks oli kasvukohas ka prügi (pudelid). Populatsioonis on 

20 taime (8 vegetatiivset ja 12 generatiivset). Kasvukoha pindala on  0,05 ha.  

Hunditubaka populatsioon asub Pirital ja selle koordinaadid on B: 59° 27’ 43’’ ja L: 24° 

52’ 56’’. Taimed kasvavad lehtpuu segametsas (haab-tamm) , kus esineb ka üksikuid 

mände. Kasvukoht on autoremonditöökoja majade kõrval (kahest küljest hoonetega 

ümbritsetud) ja seda läbib harva kasutatav jalgrada. Alal on ka oksarägu, taimestik on 
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suhteliselt kõrge (domineerib naat). Osa neiuvaiba taimi kasvab rohkem tee ääres. 

Populatsioonis on 73 taime (32 vegetatiivset ja  41 generatiivset).  Pindala on 0,36 ha.  

Vabaõhumuuseumi populatsioon asub Haaberstis Vabaõhumuuseumi territooriumil, 

koordinaadid on B: 59° 25’ 54’’ ja L: 24° 38’ 18’’. Tegu on kuiva männimetsaga. 

Kasvukoht asub muuseumi sissepääsu vastas olevas metsatukas tee ääres. Populatsioonis 

on 26 taime (17 generatiivset ja 9 vegetatiivset). Kasvukoha pindala on 0,03 ha. 

 

 

5.1.2. Harjumaa 

 

Ingeri  populatsioon asub Põllküla lähedal Keila vallas, koordinaadid on B: 59° 20’ 02’’ ja 

L: 24° 08’ 05’’. Taimed kasvavad nii haava-kase segalehtmetsas kui ka metsaservas niidul. 

Kasvukoht asub raudtee kõrval metsas ja hõlmab ka pinnasetee servi. Kokku on 407 taime 

(33 vegetatiivset ja 374 generatiivset), kasvukoha pindala on 1,91 ha. 

Jaani populatsioon asub Kubja lähedal Paldiskis, koordinaadid on B: 59° 21’ 02’’ ja L: 

24° 08’ 56’’. Tegu on männimetsaga, kus esineb ka lehtmetsa laike (seal domineerivad 

pajud). Esineb palju metssigade jälgi (sissetallutud rajad, magamisasemed, ülesküntud 

maa). Samas neiuvaiba populatsiooni loomad kahjustanud ei olnud. Populatsioonis on 644 

taime (104 vegetatiivset ja  540 generatiivset), pindala on 8,97 ha. 

Majaka populatsioon asub Pakri maastikukaitsealal, koordinaatidid on B: 59° 23’ 20’’ ja 

L: 24° 02’ 42’’. Taimed kasvavad haava-sookase segalehtmetsas mere ja Pakri Poolsaare 

paljandi lähedal. Üksikud kohad kasvukoha ääres meenutavad madalsood ˗ need on niisked 

ja mätlikud. Populatsioonis on 320 taime (41 vegetatiivset ja 279 generatiivset) ja 

kasvukoha pindala on 1,75 ha. 

Kolga populatsioon asub Kolga alevikus Kuusalu vallas, koordinaadid on B: 59° 30’ 28’’ 

ja L: 25° 37’ 25’’. Kasvukohaks on mätlik niiske segamets männi, kuuse ja sookasega. 

Esineb niiskeid laike ja lompe, mõnes kohas on palju pilliroogu ja tarnasid. Populatsioonis 

on 266 taime (56 vegetatiivset ja 210 generatiivset), pindala on 0,26 ha. 

Voose populatsioon asub Kõrvemaa maastikukaitsealal Voose külas Anija vallas Väikese 

Kalajärve kõrval, koordinaadid on B: 59° 14’ 50’’ ja L: 25° 30’ 54’’. Suurem osa taimi 
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kasvab kuusemetsas, mida läbivad sissetallatud rajad. Metsaalune on niiske ja mätlik. Osa 

taimi kasvab ka järve ääres, väga vesises kasvukohas. Mõned taimed olid jäänud ka 

mahakukkunud kuuse alla. Populatsiooni suurus on 82 taime (42  vegetatiivset ja 40 

generatiivset), kasvukoha pindala on 0,14 ha. 

Kloogaranna populatsioon asub Kloogaranna külas Keila vallas, koordinaadid on B: 59° 

21’ 20’’ ja L: 24° 14’ 56’’. Kasvukoht asub eramaal elamu kõrval männimetsas tiigi 

juures. Meri on kasvukohale suhteliselt lähedal. Naabri sõnul on osa taimi kahjustada 

saanud seetõttu, et omanik on oma maalt võsa eemaldanud ja kasvukoha keskel lõket 

teinud. Populatsioonis on 56 taime (47 vegetatiivset ja 9 generatiivset), kasvukoha pindala 

on 0,006 ha. 
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7. TULEMUSED 

 

7.1. Asukoht, pindala,  asustustihedus ja arvukus 

  

EELIS 2015 järgi on laialaehise neiuvaibal Harjumaal (maapopulatsioonid) 76 kasvukohta, 

millest 10 asub Tallinnas (linnapopulatsioonid). Kasvukohti külastades tuli välja, et tegelik 

kasvukohtade arv Tallinnas on viis. Viga on tulnud sisse Kalmistu populatsioonis, kus ühe 

kasvuala piires on märgitud nii üksikuid taimi punktobjektidena kui ka lisatud joonobjekte. 

Kõikidest Tallinna kasvukohtadest taimi ei leitud. Pirital Pärnamäe uuselaemurajooni  

lähedalt puisniidult (kasvukoha keskpunkti koordinaadid 59° 27’ 45’’ ; 24° 54’ 9’’) ja 

Pirita jõe ürgoru maastikukaitsealal asuvast Kloostrimetsa kasvukohtades (59° 28’ 1’’ ; 24° 

53’ 25’’) ühtegi neiuvaiba isendit kasvamas ei leitud. Tallinnas leiti välitööde käigus uus 

EELISe andmebaasist puuduv laialehise neiuvaiba kasvukoht Vabaõhumuuseumist. 

Harjumaal ei leitud taimi kolmes kasvukohas, kus need EELISe järgi pidanuks olema. Ka 

Harjumaal avastati uus kasvukoht (Ingeri) Põllküla rongipeatuse tagant.  

Kõik laialehise neiuvaiba Tallinna populatsioonid asuvad looduslikuma ilmega linna 

äärealadel, enamik neist (Kalmistu ja Kloostrimetsa) asub kaitsealadel (Nõmme-Mustamäe 

ja Pirita jõe ürgoru maastikukaitsealal). Ka Harjumaal on neiuvaiba leiukohad koondunud 

pigem maakonna äärealadele, kus metsamassiivid on suuremad. Iseloomulik on laialehise 

neiuvaiba kasvamine kaitsealadel ˗ eriti Lahemaa rahvuspargis, Põhja-Kõrvemaa 

maastikukaitsealal, Mahtra looduskaitsealal ja Pakri maastikukaitsealal. Harjumaal uuritud 

populatsioonidest asus kaitsealadel kolm (Majaka, Kolga ja Voose). 

Harjumaa laialehise neiuvaiba populatsioonide keskmine pindala (0,512 ha) on 10 korda 

suurem kui Tallinna populatsioonides (0,052 ha) (tabel 1).  
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Tabel 1. Laialehise neiuvaiba uuritud populatsioonide arvukus, kasvukohtade pindala ning 

asustustihedus 

 

Asukoht Populatsioon Pindala (ha) Arvukus Asustustihedus 

(taimi/m2) 

TALLINN 

Kalmistu 6,886 382 0,006 

Kloostrimetsa 0,028 20 0,039 

Hunditubaka 0,052 73 0,020 

Vabaõhumuuseumi 0,358 26 0,092 

HARJUMAA 

Ingeri 1,908 407 0,021 

Jaani 1,751 644 0,007 

Majaka 8,970 320 0,018 

Kolga 0,260 266 0,102 

Voose 0,141 82 0,058 

Kloogaranna 0,001 56 4,000 

 

Kuigi Harjumaa ja Tallinna populatsioonide puhul arvukuses olulist erinevust välja ei 

tulnud (p = 0,1714), olid küllaltki erinevad populatsioonide keskmised väärtused. Nimelt 

on Harjumaa populatsioonides keskmiselt 296 isendit, Tallinnas aga 125 isendit. Linnas on 

ainult üks suurearvuline populatsioon (382 isendiga Kalmistu), Harjumaal on vastupidi ˗ 

populatsioonid on enamasti arvukad. Kõigi rohkem isendeid oli Jaani populatsioonis 

(kokku 644 taime), kõige vähem aga Kloostrimetsa populatsioonis (20 taime).  

Neiuvaiba linna ja maapopulatsioonid ei erine oluliselt ka asustustiheduse poolest (p = 

0,6095). Samas kui vaadata keskmisi väärtuseid, siis on need päris erinevad. Harjumaa 

populatsioonides on keskmine asustustihedus (0,701 taime/m
2
) 23 korda suurem kui 

Tallinna populatsioonide puhul (0,031 taime/m
2
). Kõige suurem asustustihedus on 

Kloogaranna populatsioonis (4 taime/m
2
), kõige väiksem aga Kalmistu populatsioonis 

(0,006 taime/m
2
). 

 

 

 

 

 

 



32 

 

7.2. Generatiivsete ja vegetatiivsete võsude suhe 

 

Generatiivsete (õitsvate) ja vegetatiivsete (mitteõitsevate) võsude arvus (joonis 5) 

statistiliselt olulist erinevus maa- ja linnapopulatsioonide võrdluses välja ei tulnud (pgen = 

0,9143 ; pveg  =  0,4762). Harjumaa populatsioonides on generatiivseid võsusid keskmiselt 

68 % (216 taime) kogu populatsiooni taimede arvust ja vegetatiivseid võsusid 32 % (80 

taime). Tallinna populatsioonides on generatiivseid võsusid keskmiselt 63 % (83 taime) ja 

vegetatiivseid võsusid keskmiselt 37 % (42 taime). Tallinna populatsioonides on 

generatiivsete võsude osakaalu varieeruvus (50-70 %) palju madalam kui vastav näitaja 

Harjumaa populatsioonides(16-92 %).   

 

 

Joonis 5. Generatiivsete ja vegetatiivsete võsude arv laialehis neiuvaiba linna- ja 

maapopulatsioonides  

 

Üldjoontes (v.a Kolga ja Kloogaranna populatsioon) võib kõikide laialehise neiuvaiba 

populatsioonide puhul näha seost, et generatiivseid võsusid on alati rohkem kui 

vegetatiivseid. Keskmine õitsevate võsude arv populatsioonides on 163 ehk 65,7% kogu 

taimede hulgast, keskmine vegetatiivsete võsude arv aga 65 ehk 34,3%. Kõige suurem 

generatiivsete võsude osakaal on Ingeri populatsioonis (92 %), kõige väiksem 

Kloostrimetsas (ainult 16 %). 
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7.3. Kõrgus, lehtede arv võsu kohta 

 

Laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonide puhul on statistiliselt oluline einevus 

taimede kõrguses (p= 0,0487) (joonis 6). Tallinna populatsioonides, kus keskmiseks 

taimede kõrguseks on 64,7 cm,  on taimed madalamad kui Harjumaal, kus taimede 

keskmine kõrgus on 71,1 cm. 

 

 

Harjumaa  Tallinn 

Joonis 6. Taimede kõrguste erinevus laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonides 

(cm) ( p = 0,0487) 

 

Taimede kõrgus on erinev ka kõikide populatsioonide omavahelises võrdluses (p = 0,0015) 

(joonis 7). Taimede keskmine kõrgus populatsioonides on 68,8 cm. Kõige 

kõrgemkasvulisemad on taimed Ingeri populatsioonis (keskmiselt 80,0 cm), kõige 

väiksekasvulisemad on taimed Kloostrimetsas (53,1 cm).  
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Joonis 7. Taimede kõrgus laialehise neiuvaiba populatsioonides  (p = 0,048)  

 

Lehtede arv võsul on üsna sarnane nii linna- kui ka maapopulatsioonides (p = 0,6873), 

erinevus on olemas populatsioonide vahel (p = 0,0487). Laialehisel neiuvaibal on võsul 

keskmiselt 7 lehte (lisa 1). Lehtede arv võsul varieerub vahemikus 4-10. 

 

 

7.4. Õite arv ja viljumine  

 

Nii Tallinna kui ka Harjumaa populatsioonides on õite arv võsul (joonis 8) küllaltki 

sarnane (p = 0,1920). Harjumaa populatsioonides on õite arv keskmiselt 25 ja õisiku 

pikkus 18,2 cm (lisa 1) ja Tallinna populatsioonides on õisi keskmiselt 27 ja õisiku pikkus 

16,8 cm. 

Kõike populatsioone omavahel võrreldes tuli välja, et õite arvu osas on need küllaltki 

erinevad (p = 0,0068). Keskmisne õite arv võsul on populatsioonides 26. Kõige õierohem 

populatsioon on Kloogaranna (kesmiselt 35 õit), kõige vähem õisi võsu kohta (keskmiselt 

16) on Voose populatsioonis. Õisiku pikkuste osas on populatsioonide vahel ka statistiliselt 

oluline erinevus (p = 0,0186). 
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Joonis 8. Õite arv võsul laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonides 

 

Harjumaa laialehise neiuvaiba populatsioonides on võsul keskmiselt  17 vilja ehk kupart 

(lisa 1), see näitaja on küllaltki sarnane (p = 0,2570) viljade arvuga Tallinnas 

populatsioonides, kus keskmine viljade arv võsul on 20. Ka viljumisprotsendis (joonis 9) ei 

leitud linna- ja maapopulatsioonide vahel statistiliselt olulist erinevust (p = 0,5423). 

Keskmine viljumisprotsent Harjumaa populatsioonides on 68,6 % ja Tallinnas 71,8 %. 
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Joonis 9. Viljumisprotsent ehk vilju õie kohta (%) erinevates populatsioonides 

 

Viljade arv võsu kohta on populatsioonides küllaltki sarnane (p = 0,1506) (lisa 1). 

Keskmine viljade arv võsul on 18. Kõige vähem vilju ühe võsu kohta (12 vilja) on Voose 

populatsioonis, kõige rohkem aga Kloogarannas (26 vilja). Keskmiseks viljumise 

protsendiks populatsioonides on 68,5 %, suuri erinevusi populatsioonide vahel ei ole (p = 

0,6355).  Kõige suurem viljunud õite osakaal on Vabaõhumuuseumi populatsioonis (80 

%), kõige väiksem aga Kloostrimetsas (63 %).  

 

 

7.4. Seemnete arv kupras 

 

Keskmises seemnete arvus (joonis 10) neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonides olulist 

statistilisi erinevust ei leitud (p = 0,0705). Harjumaa populatsioonides oli kupras 

keskmiselt 4561 seemet, Tallinnas 3937. Normaalsete seemnete osakaal kupras oli 

Harjumaa populatsioonide puhul keskmiselt 88,6 % ja Tallinna populatsioonide puhul 

veidi kõrgem 91,5 %.   

Seemnete arv kupras varieerub oluliselt populatsioonide vahel (p = 0,0004). Keskmine 

seemnete arv kupra kohta on populatsioonides 4339. Kõige rohkem seemneid on Ingeri 
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populatsioonis (6217 seemet kupra kohta), kõige vähem Kloostrimetsas (2454 seemet). 

Keskmiselt on kupras 88,6 % normaalseid elujõulisi seemneid. 

 

 

Joonis 10. Laialehise neiuvaiba keskmine seemnete arv kupras linna- ja 

maapopulatsioonides. 

 

 

7.4.1. Tühjade seemnete osakaal kupras 

 

Aborteerunud ehk tühjade seemnete osakaal (lisa 1) on linna ja maapopulatsioonides 

oluliselt erinev (p = 0,0368). Harjumaa populatsioonides on aborteerunud seemnete arv 

kupras keskmiselt 32,2 % seemnete koguhulgast, Tallinnas aga mõnevõrra kõrgem – 

keskmiselt 37,5 % seemnete koguhulgast (Lisa 1).  Statistiliselt oluline on ka aborteerunud 

seemnete arvu erinevus populatsioonide vahel (p < 0,0001). Keskmine aborteerunud 

seemnete osakaal populatsioonides oli 8 % (385 seemet). Kõige rohkem tühjasid seemneid 

oli Voose populatsioonis (23 % ehk 1057 seemet), kõige vähem aga Kalmistu 

populatsioonis (keskmiselt 1 % ehk 30 seemet).   
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8. ARUTELU 
 

8.1. Asukoht, pindala, arvukus ja asustustihedus 

 

Kaitsealused taimeliigid kasvavad tavaliselt väljaspool linnu, kuna linn on väga tugeva 

inimmõjuga ala, kus taimede kasvuks on keerulised tingimused (Laur 2009). Linna puhul 

on peamiseks probleemiks sobivate kasvukohtade puudus, killustatus või häving 

maakasutuslike muutuste ja ehitustegevuse tagajärjel (Tredici 2010). Haruldaste 

taimeliikide linnas kasvamist piirab ka kasvuks sobivate tingimuste puudumine. Näiteks on 

orhideed küllaltki spetsiifilise elupaiganõudlustega, mille osadeks on konkreetse liigile 

sobiva koostisega pinnas, vajalikud niiskus- ja valgustingimused, sobiv seeneniidistik 

pinnases, vastavale liigile omane tolmendajaputukas, viimasele vajalik toidulaud ja 

kahjurite puudumine (Delforge 2006). Taimedele põhjustab linnakeskkonnas stressi 

õhusaaste (Sukopp 2008), saasteained mullas (Masing 1979b, Kiipli & Tibar 1992), 

liiklusest tulenev vibratsioon (Tõnisson 1991a), muutunud veerežiim ja vee keemilise 

koostise tugev teisenemine (Masing 1979b). Haruldased taimeliigid on stressile küllaltki 

tundlikud ning võivad seetõttu tugeva inimmõju ja häiringuga linnakeskkonnast kaduda. 

Eelpoolmainitud protsessid on lisaks linnasisesele piirkonnale leidmas aset ka linnade 

äärealadel, kuhu ongi koondunud suurem linna kaitsealustest taimedest. Kuigi 

linnastumine ja sellega kaasnevad protsessid mõjuvad taimestikule üldjuhul negatiivselt, 

võivad mitmed linnastumise tegurid aga hoopis positiivset mõju avaldada. Nende tegurite 

hulka kuulub kõrgenenud süsihappegaasi hulk, muutunud tuulerežiim, vähenenud 

niiskussisaldus, suurem mulla- ja õhutemperatuur (soojussaare efekt) ning pikem 

vegetatsiooniperiood (Tredici 2010). Laialehine neiuvaip on Tallinnas küllaltki edukas, 

omades seal võrreldes teiste kaitsealuste taimeliikidega kõige rohkem kasvukohtasid 

(Kotkas 2013). Laialehise neiuvaiba kasvukohad on Tallinnas koondunud linna äärde. 

Arvatavasti on põhjuseks see, et linnaäärsed alad on looduslikuma ilmega ja väiksema 

inimmõjuga  ning just seal paiknevad Tallinna kaks kõige suuremat kaitseala – Nõmme-

Mustamäe ja Pirita jõe ürgoru kaitseala, mis on kasvukohaks kahele uuritud neiuvaiba 

populatsioonile neljast. Kuna laialehine neiuvaip on metsataim, siis on loomulik, et ka 

Harjumaal on taimed koondunud pigem maakonna äärealadele, kus metsa on rohkem. 
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Kukk 1999 järgi on laialehise neiuvaiba puhul tegu kas hemerofoobi või hemeradiafooriga. 

Vaadates laialehise neiuvaiba levikut Tallinnas võib väita, et tegu on pigem 

hemeradiafooriga – liik esines vaid vähese inimmõjuga kooslustes ning eelistas kasvada 

linna äärealadel. Hemerofoobidele iseloomulikke tunnuseid ˗ inimtegevuse ees 

taandumine, antropogeensetes kooslustes tugevate stressinähude esinemine (ei õitse ja ei 

vilju) (Kukk 1999 ) ˗ üheski laialehise neiuvaiba Tallinna populatsioonist ei leitud. 

Tallinnas oli kaks kasvukohta, kus taimed EELIS andmebaasi järgi oleksid pidanud olema, 

aga puudusid. Arvatavasti on taimede puudumise põhjus seotud mitte liigi kultuurisuhtega, 

vaid näiteks Pärnamäe uuselamurajooni juures oli põhjuseks niitmine (puisniidul oli muru 

väga madalaks niidetud ja ära rehitsetud) ning Kloostrimetsas võis põhjuseks olla 

orhideedele iseloomulik soikeseisund, mille korral taimed maapealseid võsusid iga aasta ei 

moodusta (Light & MacConaill 2006). 

Kui mujal maailmas on laialehine neiuvaip hõivanud väga edukalt ka antropogeenseid 

kooslusi (Delforge 2006, Jakubska jt 2005b, Suetsugu 2013, Wittig & Wittig 2007, 

Dickson 1990), siis Eestis sellist tendentsi näha ei ole. Arvatavasti on Tallinna 

populatsioonid osa kunagiste loodusmaastike jäänukitest. Looduslikud alad Tallinnas 

sarnanevad refuugiumitele ehk aladele, kus liigid säilivad üldiselt ebasoodsaiks muutunud 

tingimustes. On ju Tallinn suures osas haruldaste taimede kasvuks vägagi ebasoodne koht. 

Väga tugevat inimmõju laialehine neiuvaip Eestis ei talu. Näiteks võis Tallinnas 

Kloostrimetsa populatsiooni puhul täheldada suhteliselt kehva seisukorda (väga vähe 

isendeid, taimed kidurad, seemneproduktsioon väike), arvatavasti on selle põhjuseks pidev 

tallamine kasvukohas. Piritale jõe ürgoru maastikukaitsealale rajati 2 aastat tagasi 

Discgolfi rada, mille sisse jääb ka neiuvaiba populatsioon. Tundub, et tallamine oli 

tugevalt kasvukohta kahjustanud. Mõned neiuvaiba isendid olid maha tallutud ning alles 

olid vaid puude all kasvanud taimed.  

Kuigi laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonide pindalas olulist erinevust välja ei 

tulnud, siis erinevus tuleb sisse uute kasvukohtade hõivamise, olemasolevate kasvukohtade 

laienemise ja  seemnete levimise võimalustes. Võrreldes terviklikemate ja sidusamate 

looduslike kooslustega, kus seemned saavad kergesti levida, on liigi levik Tallinnas 

piiratud. Levimisbarjääri põhjuseks on Tallinna rohealade killustatus ja eraldiseisvus. Kuna 

taimed on kindalt seotud oma kasvukohaga, siis uutesse elupaikadesse saavad jõuda vaid 

seemned  (Kull 2005). Uute kasvukohtade asustamist mõjutavad selle orhideeliigi küllatki 
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spetsiifilised elupaiganõudmised – sobivate tolmeldajate olemasolu (Light & McConaill 

1998) ja sobivate mükoriisaseent olemasolu (Hollingsworth ja Dickson 1996). Need 

tegurid on neiuvaiba puhul isegi olulisemad kui seemnete levimisvõimekus, kuna taimede 

seemneproduktsioon on suur ja elujõuline vaid risttolmlemise puhul (Richards 1982)  ja 

seemned saavad idanema hakata vaid sobiva seeneliigi olemasolul (Wittig & Wittig 2007). 

Linnades aga on sageli vähenenud seente (Wittig & Wittig 2007) ja putukate (Kotze jt 

2011 ) liigirikkus ja arvukus.  

Isendite ruumiline isoleeritus kasvukohtade killustumise tõttu toob kaasa ka liigi 

geneetilise vaesumise ja elujõu vähenemise (Gleeson & Gleeson 2012). Seda väidet 

kinnitab Hollingsworth ja Dickson 1996 Inglismaal läbi viidud uuring, kus selgus,  et 

laialehise neiuvaiba linnapopulatsioonides on taimede geneetiline mitmekesisus palju 

väiksem võrreldes looduslikes kooslustes kasvanud taimedega. Selle põhjuseks võibki olla 

see, et et linnapopulatsioonide taimed paljunevad küllaltki palju vegetatiivselt. 

Vegetatiivsel paljunemisel taimede geneetiline mitmekesisus väheneb (Jakubska jt  2009).  

Kuigi Eesti võrdluses laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonide arvukuses olulist 

erinevust välja ei tulnud, siis Inglismaal läbi viidud uuringu kohaselt on laialehise 

neiuvaiba linnapopulatsioonid vähearvukamad kui looduslikes kooslustes kasvavad  

populatsioonid (Hollingsworth ja Dickson 1996). Samas võib välja tuua, et laialehise 

maapopulatsioonides Harjumaal oli keskmiselt 1,3 korda rohkem isendeid kui Tallinnas. 

Kõik uuritud Harjumaa populatsioonid (v.a Klooga ja Voose) olid arvukamad kui Tallinna 

populatsioonid.  

 

 

8.2. Generatiivsete ja vegetatiivsete võsude suhe 

 

Kõigis laialehise neiuvaiba populatsioonides (v.a Kolga ja Kloogaranna populatsioon)  oli 

generatiivseid võsusid rohkem kui vegetatiivseid. Kõige suurem generatiivsete võsude 

osakaal oli Ingeri populatsioonis (keskmiselt 92 %), samas kõige väiksem Kloogaranna 

populatsioonis (16 %). Erinevus peitub arvatavasti sellest, et Ingeri kasvukoht on väga 

kvaliteetne ja sealne neiuvaiba populatsioon vägagi elujõuline ˗ kõigist uuritud 

populatsioonidest on Ingeri üks isendirokemaid (407 taime) ja ühe kupra kohta on  kõige 



41 

 

rohkem seemneid (kesmiselt 6217 seemet). Kloogarannas on eriti suure vegetatiivste 

võsude osatähtuse (84 %) põhjuseks arvatavasti kasvukoha keskel aset leidnud 

võsapõletamine. Naabri sõnul on osa taimi kahjustada saanud maaomanik hooletu tegevuse 

ja teadmatuse tõttu. Põletamine, on üks oluline tegur, mis suurendab kasvukoha 

tootlikkust. Sellega kaasneb ala puude-põõsaste kasvukiiruse suurenemine ja ebasoodsad 

muutused rohustus. See soodustab kõrgrohustu teket, põhjustab liigset konkurentsi ja 

muutusi valgustingimustest (Sammul 2001). Tundub, et põletamine, kui otseselt taimi 

hävitav tegur, ja ka selle kaudne mõju (muutused rohustus) on oluliselt halvendanud 

Kloostrimetsa kasvukoha kvaliteeti. 

 

 

8.3. Taimede kõrgus 

 

Linnas kasvamine võib mõjutada ka taimede välisehitust (nii taime kõrgust, õisiku pikkust, 

kui ka viljade, lehtede ja õite arvu). Lõputöö autor leidis, et laialehise neiuvaiba 

maapopulatsioonides kasvavad taimed on linnapopulatsioonides kasvavatest taimedest 

kõrgemad. Samas Poolas läbi viidud uuringu autorid avastasid, et märkimisväärselt 

kõrgekasvulisemad olid hoopis neiuvaiba linnakooslustes kasvavad taimed (Rewicz jt 

2015). Taimede välisehitust mõjutavad abiootilised tegurid (valguse hulk, temperatuur, pH, 

vee ja toitainete kättesaadavus) ja biootilised tegurid (patogeenid, parasiidid, tolmeldajad ja 

konkurents) (Rewics jt 2015). Eriti oluline on ressursside kättesaadavus, mis kajastub 

kasvukoha kvaliteedis, see mõjutab otseselt taimede kõrgust ja seeläbi ka 

paljunemisorganite suurust ja arvukust (Rewics jt 2015). Arvatavasti on taimede kõrguste 

erinevuse peamiseks põhjuseks erinevus kasvukohtade kvaliteedis. Seda väidet tõestab 

jällegi kvaliteetse Ingeri populatsiooni (taimede kõrgus keskmiselt 80,0 cm) ja 

madalakvaliteetse Kloostrimetsa populatsiooni võrdlus (taimede keskmine kõrgus vaid 

53,1 cm). Arvatavasti on laialehise neiuvaiba linnapopulatsioonid Poolas 

kõrgemakasvulisemad sealse linna soojussaare tugevama efekti tõttu, mis toob kaasa 

linnataimede pikema vegetatsiooniperioodi. Tallinnas on küllaltki palju rohe- ja sinialasid, 

mis mõjuvad linnakliimale jahutavalt, nii et soojussaare efekti arvatavasti ei teki või on 

temperatuurierinevus võrreldes looduslike kooslustega minimaalne.  
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8.4. Õite ja viljade arv ning viljumine 

 

Õite, viljade ja lehtede arvus linna ja maa vahel erinevust ei leitud.  

Viljumist mõjutab nii õite arv kui ka populatsiooni suurus. Kui taimel on rohkem õisi, on 

ka viljumisedukus suurem (Ehlers jt 2002). Väikeste populatsioonide viljumisedukus on 

madalam kui suurte populatsioonide puhul (Ehlers jt 2002). Arvatavasti pole väiksemad 

populatsioonid tolmeldajatele nii atraktiivsed kui suured populatsioonid. Linnas kasvamine 

laialehise neiuvaiba viljumisedukust ei mõjuta, see näitaja on küllaltki sarnane (71,8 %) 

maapopulatsioonidega (68,6 %). Oluline on teada, et kõik laialehise neiuvaiba õitsvad 

taimed ei vilju, viljunud taimede osakaal võib olla aastati väga erinev - 4-79 % (Light & 

McConaill 1991). Viljunud taimede ja moodustunud viljade arv peegeldab kasvukoha 

kvaliteeti (Kindlmann  & Jersákova 2006). Arvatavasti on Tallinna populatsioonid 

linnaökosüsteemile iseloomulikest negatiivsetest teguritest vähemõjutatud ning seal on 

taimedele ka piisavalt tolmeldajaid. 

 

 

8.5. Seemnete arv viljas ja normaalselt arenenud seemnete osakaal 

 

Seemneproduktsiooni ja normaalsete seemnete osakaalu kupras mõjutavad nii taime 

viljumisedukusega seotud näitajad (õietolmu kvaliteet, peremeestaime mõju, seemne 

arengu alguse ajastus) kui ka ressursside kättesaadavus seemnete arenemise ajal, 

temperatuur ja haigused (Light & McConaill 1998). Seemnete arv kupras iseloomustab 

seemneproduktsiooni hulka. Light & McConaill 1998 andmetel on laialehise neiuvaiba 

kupras kesmiselt kuni 3000 seemet. Võrreldes Eestis kogutud andmeid Saksamaa 

andmetega on Eesti populatsioonide keskmine seemneproduktsioon (4339 seemet kupras) 

küllaltki kõrge. Uurimuses tuli välja, et kesmiselt toodab üks laialehise neiuvaiba taim 87 

758 seemet, mis on küllaltki erinev Welby 2012  väitega, et neiuvaip suudab toota miljon 

seemet. 

Küllaltki sarnane oli laialehise neiuvaiba Tallinna ja Harjumaa populatsioonide 

seemneproduktsioon. Eestis sellist erinevust välja ei tulnud nagu Poolas, kus laialehise 

neiuvaiba seemneproduktsioon oli märkimisväärselt kõrgem antropogeensetes kooslustes 

kui looduslikes kooslustes kasvanud taimede puhul (Rewicz jt 2015). Seemnete arv on 
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tunduvalt erinev populatsioonidevahelises võrdluses. Arvatavasti on seemnete arv eriti suur 

Ingeri populatsioonis kasvukoha kõrge kvaliteedi tõttu, Kloostrimetsas võib erakordselt 

madala (2454 seemet) tulemuse põhjuseks olla kasvukoha suur häiring, mille tõttu 

populatsiooni elujõulisus on küllaltki madal.  

Linn ei mõjuta kasvukohana laialehise neiuvaiba populatsioonide seemneproduktsiooni, 

küll aga seemnete kvaliteeti. Aborteerunud seemnete hulk kupras oli kõrgem Tallinna 

populatsioonides. Tavaliselt loetakse kvaliteetseks seemneproovi, kus tühje seemneid 

esineb kupra kohta vaid mõni protsent (Metsare 2011). Seega on laialehisel neiuvaiba 

kõikidel Tallinna ja Harjumaa populatsioonidel tühjade seemnete osakaal küllaltki kõrge. 

Keskmine aborteerunud seemnete osakaal populatsioonides oli 8 % (385 seemet). Tühjade 

seemnete esinemist võib põhjustada nii kehv tolmeldamine kui ka kehv viljumine. 

Põhjuseks võivad olla nii ebasobivad keskkonnatingimused tolmendajate jaoks kui ka  

seemnete moodustumise ajal esinenud ebasoodsatest keskkonnatingimustest (Metsare 

2011). 

Lõputöös püstitatud hüpotees leidis osaliselt kinnitust – laialehise neiuvaiba 

linnapopulatsioonid on suuremas osas elujõulisuse näitajate (viljumisedukus, morfoloogia, 

populatsiooni struktuur ja arvukus, seemnete arv kupras, viljade ja õite arv) poolest 

samaväärsed maapopulatsioonidega, v.a taimede kõrgus, mis linnapopulatsioonides oli 

madalam, ja aborteeruud seemnete osakaal, mis Tallinnas oli oluliselt kõrgem kui 

maapopulatsioonides. Samas hüpoteesi teine pool, et elujõulisuse sarnasuse põhjuseks on 

edukas uute elupaikade vallutus ja liigi invasiivne loomus, Eesti tingimustes kinnitust ei 

leidnud. Kuigi laialehine neiuvaip on näidanud invasiivset loomust Põhja-Ameerikas  

(Welby 2012) ning hõivanud uusi antropogeenseid elupaikasid nii Saksamaal (Wittig & 

Wittig 2007) , Inglismaal (Hollingsworth ja Dickson 1996) kui ka Poolas (Rewicz jt 2015), 

siis Tallinnas sellist tendentsi näha ei ole.  

Kuigi linnastumine ja sellega kaasnevad protsessid mõjuvad taimestikule üldjuhul 

negatiivselt, on Tallinnas arvatavasti linna positiivsed mõjutegurid (kõrgenenud 

süsihappegaasi hulk, muutunud tuulerežiim, suurem mulla- ja õhutemperatuur ning pikem 

vegetatsiooniperiood) suutnud kompenseerida linna kõrge häiringutaseme ja stressi mõju, 

nii et laialehine neiuvaip on suutnud linnakeskkonnas oma elujõulisuse säilitada 

võrdväärsena vähese inimmõjuga kooslustes kasvavate populatsioonidega. Lisaks on 

Tallinn võrreldes teiste Lääne-Euroopa ja muude maailma suurlinnadega, küllaltki roheline 
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ja liigirikas, asuvad ju keset linna kaks kaitseala. Mujal on sellised loodusmaastike 

jäänukid pigem hävinud või tundmatuseni muudetud ja arvatavasti seepärast on laialehine 

neiuvaip Lääne-Euroopas pidanud kohanema uute muutunud tingimustega ning hakanud 

asustama ainsaid kättesaadavaid eluapaikasid linnas – antropogeenseid kooslusi. Tuleb aru 

saada, et kuigi laialehine leiuvaip või inimtekkelistes kooslustes olla vägagi edukas, ei 

suuda antropogeensed kooslused kunagi täielikult looduslikke koosluseid asendada. 

 

 

8.6. Edasine uurimisvajadus 

 

Mitmeaastaste taimeliikide puhul, nagu laialehine neiuvaip, on vajalik demograafiline 

modelleerimine. Pikaajalisem uuring on oluline, kuna taimede viljumisedukus, seemnete ja 

tühjade seemnete osakaal ning generatiivsete ja vegetatiivsete võsude suhe 

populatsioonides on aastati erinev. Lisaks on oluline edaspidi uurida ka laialehise 

neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonide geneetilist mitmekesisust, kuna arvatavasti on see 

küllaltki erinev.  
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KOKKUVÕTE 
 

Lõputöö eesmärgiks oli teada saada, kas ja kuidas erinevad laialehise neiuvaiba linna- ja 

maapopulatsioonid. Hinnati linna mõju liigi viljumisedukusele, paljunemisele, seemnete 

elujõulisusele, populatsiooni struktuurile ja arvukusele ning morfoloogiale. Nende näitajate 

põhjal püüdis lõputöö autor aru saada, kas ja kuidas mõjutab linnas kasvamine haruldase 

liigi elukäiku ja elujõulisust. Kokku uuriti neli laialehise neiuvaiba populatsiooni Tallinnas 

(linnapopulatsioonid) ja kuus populatsiooni Harju maakonnas (maapopulatsioonid). Kõigis 

populatsioonides loendati laialehise neiuvaiba generatiivsed ja vegetatiivsed võsud, 

kaaslevatest liikidest koostati liigiloend. Lisaks mõõdeti igas populatsioonis 9-15 

juhuslikult valitud laialehise neiuvaiba isendi kõrgus, õisiku pikkus ning loendati lehtede, 

õite ja viljade arv. Iga populatsiooni külastati kaks korda. Teisel külastuskorral korjati igalt 

uurimisaluselt taimelt kolm vilja ehk kupart. Laboris määrati kindlaks seemnete koguarv 

kupras ja normaalset embrüot sisaldavate seemnete osakaal. 

Selgus, et laialehine neiuvaip on Tallinnas küllaltki edukas ja elujõuline, omades seal 

võrreldes teiste kaitsealuste taimeliikidega kõige rohkem kasvukohtasid. Laialehise 

neiuvaiba kasvukohad on Tallinnas koondunud linna äärde. Arvatavasti on põhjuseks see, 

et linnaäärsed alad on looduslikuma ilmega ja väiksema inimmõjuga. Kui mujal maailmas 

on laialehine neiuvaip hõivanud väga edukalt ka antropogeenseid kooslusi, siis Eestis 

sellist tendentsi näha ei ole. Arvatavasti on Tallinna populatsioonid osa kunagiste 

loodusmaastike jäänukitest. 

Eesti laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonide arvukuses olulist erinevust välja ei 

tulnud. Samas võib välja tuua, et laialehise maapopulatsioonides Harjumaal oli keskmiselt 

1,3 korda rohkem isendeid kui Tallinnas. Kõik uuritud Harjumaa populatsioonid (v.a 

Klooga ja Voose) olid arvukamad kui Tallinna populatsioonid. Lõputöö autor leidis, et 

laialehise neiuvaiba Harjumaal kasvavad taimed (keskmine kõrgus 71,1 cm) on Tallinnas 

kasvavatest taimedest (keskmine kõrgus 64,7 cm) kõrgemad. Arvatavasti on taimede 

kõrguste erinevuse peamiseks põhjuseks erinevus kasvukohtade kvaliteedis. Õite, viljade ja 

lehtede arvus linna ja maa vahel erinevust ei leitud. Küllaltki sarnane oli ka laialehise 

neiuvaiba Tallinna ja Harjumaa populatsioonide seemneproduktsioon. Keskmine seemnete 

arv populatsioonides on 4339. Linn ei mõjutanud kasvukohana laialehise neiuvaiba 
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populatsioonide seemneproduktsiooni, küll aga seemnete kvaliteeti. Aborteerunud 

seemnete hulk kupras oli kõrgem Tallinna populatsioonides. 

Lõputöös püstitatud hüpotees leidis osaliselt kinnitust – laialehise neiuvaiba 

linnapopulatsioonid on suuremas osas elujõulisuse näitajate (viljumisedukus, morfoloogia, 

populatsiooni struktuur ja arvukus, seemnete arv kupras) poolest samaväärsed 

maapopulatsioonidega, v.a taimede kõrgus, mis linnapopulatsioonides oli madalam, ja 

aborteerunud seemnete osakaal, mis Tallinnas oli oluliselt kõrgem kui 

maapopulatsioonides. Samas hüpoteesi teine pool, et elujõulisuse sarnasuse põhjuseks on 

edukas uute elupaikade vallutus ja liigi invasiivne loomus, Eesti tingimustes kinnitust ei 

leidnud. 

Kuigi linnastumine ja sellega kaasnevad protsessid mõjuvad taimestikule üldjuhul 

negatiivselt, on Tallinnas arvatavasti linna positiivsed mõjutegurid (kõrgenenud 

süsihappegaasi hulk, muutunud tuulerežiim, suurem mulla- ja õhutemperatuur ning pikem 

vegetatsiooniperiood) suutnud kompenseerida linna kõrge häiringutaseme ja stressi mõju, 

nii et laialehine neiuvaip on suutnud linnakeskkonnas oma elujõulisuse säilitada 

võrdväärsena vähese inimmõjuga kooslustes kasvavate populatsioonidega.  

Mitmeaastaste taimeliikide puhul, nagu laialehine neiuvaip, on vajalik demograafiline 

modelleerimine. Pikaajalisem uuring on oluline, kuna taimede viljumisedukus, 

seemneproduktsioon ja tühjade seemnete osakaal ning generatiivsete ja vegetatiivsete 

võsude suhe poplatsioonides on aastati erinev. Lisaks on oluline edaspidi uurida ka 

laialehise neiuvaiba linna- ja maapopulatsioonide geneetilist mitmekesisust, kuna 

arvatavasti on see küllaltki erinev.  
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COMPARISION OF RURAL AND URBAN POPULATIONS 

OF EPIPACTIS HELLEBORINE (L) CRANTZ  

 

SUMMARY 
 

The aim of this research was to find out whether and how the Epipactis helleborine urban 

and rural populations differ from each other. The impact of urban environment to 

reproduction success, reproduction, seed viability, population structure and abundance and 

morphology were evaluated. Based on these indicators the thesis’ author tried to 

understand whether and how urban environment will affect the life and vitality of this rare 

orchid species.  

Four E. helleborine populations from Tallinn (urban populations) and six populations from 

Harju county (rural populations) were studied. In all populations generative and vegetative 

shoots were counted and all plant species in the habitat were recorded. In addition in each 

population 9-15 E. helleborine plants were randomly selected and the height and 

inflorescence size were measured. The amount of leaves, flowers and fruits were also 

counted. Each population was visited twice. On the second visit three capsules from each 

chosen plant were taken and all the seeds in each capsule were counted in laboratory. The 

proportion of aborted seeds were also determined. 

Analysis showed that E. helleborine is quite successful and viable in Tallinn, having there 

the biggest amount of habitats compared with other rare plant species in this city. E. 

helleborine habitats in Tallinn are located in the outskirt of the city. The reason for this can 

be that border areas of the city are more natural-looking, there is lower human population 

density and smaller human influence. Many studies in other countries have shown that  E. 

helleborine have succesfully colonized  anthropogenic biomes. In Estonia such trend is not 

visible. The populations of E. helleborine in Tallinn are probably the remnants of former 

natural landscapes. 

In Estonia important differences between the abundance of E. helleborine urban and rural 

populations were not found. However, it can be pointed out that there are 1.3 times more 
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individuals in E. helleborine rural populations than in urban populations. All the studied 

populations in Harjumaa (excluding Kauhajoki and Voose) were more abundant than the 

populations in Tallinn. There was an observable trend that plants were taller (average 

height 71,1 cm) in the rural area than in the urban area (64,7 cm). Probably the main reason 

for the difference in height of plants is the variability in the habitat quality. Difference in 

the number of flowers, fruits and leaves between urban and rural populations were not 

found. Quite similar is also the total seed number per capsule in E. helleborine urban and 

rural populations. The average number of seeds in populations is 4339 seeds per capsule. 

Although urban environment did not affect the seed production, it had impact on quality of 

the seeds. Number of aborted seeds was higher in Tallinn populations (average proportion 

of abortion per capsule was 32,2 %) than in Harjumaa populations (37,5 %). 

Thesis hypothesis was partially confirmed - E. helleborine urban populations are in terms 

for the most part of viability indicators (reproduction success, population structure and 

abundance, the number of seeds, the number of aborted seeds) equal with rural 

populations, except for plant height and the proportion of aborted seeds. However, the 

second half of the hypothesis that similarity between viabilities between rural and urban 

populations is due to the successful colonization of anthropogenic habitat and the species’ 

invasive nature, were not confirmed in Estonia. 

Although urbanization and the accompanying processes affect urban vegetation generally 

negatively, in Tallinn the positive effects of urban environment (elevated number of carbon 

dioxide, changed wind patterns, increased soil and air temperatures and a longer growing 

season) have probably managed to compensate the negative effects of the city (high level 

of disturbance and stress), so that the E. helleborine has managed to maintain the viability 

of populations also in cities. In perennial plant species, such as the E. helleborine 

demographic modeling is necessary. The long-term study is important because plant’s 

vegetative and generative shoots ratio, reproductive success, seed production and 

proportion of empty seeds in capsule can annually differ in populations. It is also very 

important to find out whether genetic diversity is different between E. helleborine urban 

and rural populations in Estonia. 
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Lisa 1. Laialehise neiuvaiba inventeerimisandmed 

Populatsioon Taime 

nr 

Taime kõrgus 

(cm) 

Varre pikkus õisikuni  

(cm) 

Õisiku pikkus  

(cm) 

Lehtede 

arv 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

Viljumisedukus 

(%) 

Seemnete arv 

Kokku Aborteerunud 

Kalmistu 

1 80,3 59 21,3 8 36 27 75,0 2688 37 

2 80,5 50,4 30,1 8 30 27 90,0 2400 9 

3 57,0 40 17,0 7 33 5 15,2 4424 3 

4 84,0 55 29,0 8 46 43 93,5 4290 13 

5 50,0 39,5 10,5 7 13 8 61,5 3472 144 

6 37,0 29 8,0 6 13 12 92,3 2384 32 

7 74,5 58 16,5 9 24 8 33,3 3546 11 

8 47,0 33 14,0 6 21 19 90,5 2127 9 

9 72,0 49 23,0 7 45 4 8,9 1709 16 

10 63,0 48 15,0 7 24 21 87,5 4027 8 

11 80,0 50 30,0 4 28 28 100,0 2667 27 

12 88,0 57,5 30,5 7 40 39 97,5 5845 21 

13 64,5 42,5 22,0 6 23 11 47,8 1701 8 

14 73,0 49 24,0 6 30 24 80,0 600 21 

15 61,0 44,5 16,5 7 22 16 72,7 4629 85 

Kloostrimetsa 

1 47,0 37,5 9,5 7 18 10 55,6 2365 35 

2 59,0 47 12,0 8 28 21 75,0 2101 267 

3 50,0 41 9,0 8 26 5 19,2 2488 36 

4 44,0 34 10,0 11 35 27 77,1 1523 69 

5 51,0 37 14,0 6 14 14 100,0 1856 35 

6 61,0 47 14,0 8 19 18 94,7 3008 112 

7 60,0 46 14,0 10 19 11 57,9 6000 369 

8 43,0 33,5 9,5 4 10 9 90,0 2101 267 

9 66,5 49 17,5 7 26 16 61,5 3099 16 

10 49,0 41,2 7,8 6 15 0 0,0 0 0 

 



 

 

Lisa 1 järg 

Populatsioon Taime 

nr 

Taime kõrgus 

(cm) 

Varre pikkus 

õisikuni  (cm) 

Õisiku pikkus  

(cm) 

Lehtede 

arv 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

Viljumisedukus 

(%) 

Seemnete arv 

Kokku Aborteerunud 

Vabaõhumuuseumi 

 

1 76,5 54 22,5 10 32 27 84,4 8309 608 

2 40,5 32 8,5 6 12 11 91,7 3808 277 

3 34,0 28,5 5,5 6 6 6 100,0 3648 75 

4 61,5 43,5 18,0 7 27 11 40,7 4971 715 

5 55,0 44 11,0 8 21 17 81,0 1659 261 

6 51,0 42,5 8,5 8 23 21 91,3 9408 2443 

7 34,0 28,5 5,5 7 7 3 42,9 3008 640 

8 84,5 59 25,5 7 49 44 89,8 6304 512 

9 83,0 60 23,0 8 45 39 86,7 3707 283 

10 63,5 51 12,5 7 37 33 89,2 4181 320 

Ingeri 

1 61,5 51 10,5 7 10 9 90,0 4517 133 

2 76,0 53,5 22,5 10 36 32 88,9 9664 853 

3 50,0 42 8,0 6 9 4 44,4 664 8 

4 119,0 69 50,0 8 49 16 32,7 11264 747 

5 73,5 55 18,5 7 18 12 66,7 4043 0 

6 106,0 77 29,0 8 36 26 72,2 6037 293 

7 91,0 68 23,0 9 39 36 92,3 7179 107 

8 91,5 66 25,5 8 42 21 50,0 5952 235 

9 74,5 57 17,5 7 27 10 37,0 9291 224 

10 74,0 46 28,0 7 34 24 70,6 5898 309 

11 91,0 63 28,0 9 47 46 97,9 6517 395 

12 79,5 61 18,5 8 23 19 82,6 7541 38 

13 58,5 47,5 11,0 7 13 9 69,2 7136 250 

14 94,5 69 25,5 9 43 16 37,2 4203 75 

15 59,0 46 13,0 10 26 12 46,2 3344 144 



 

 

Lisa 1 järg 

Populatsioon Taime 

nr 

Taime kõrgus 

(cm) 

Varre pikkus õisikuni  

(cm) 

Õisiku pikkus  

(cm) 

Lehtede 

arv 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

Viljumisedukus 

(%) 

Seemnete arv 

Kokku Aborteerunud 

Jaani 

1 63,0 52,5 10,5 8 13 9 69,2 4544 203 

2 55,0 45 10,0 7 14 9 64,3 4586 48 

3 65,5 47 18,5 8 22 20 90,9 7531 155 

4 66,0 53 13,0 10 27 17 63,0 6805 309 

5 81,5 56,5 25,0 6 26 21 80,8 2523 48 

6 50,0 40 10,0 5 19 12 63,2 3509 523 

7 77,0 62,5 14,5 12 26 10 38,5 3856 2469 

8 66,0 51 15,0 9 23 18 78,3 7851 75 

9 78,0 59 19,0 8 24 18 75,0 6816 149 

10 73,0 55,5 17,5 7 15 13 86,7 5728 139 

11 80,0 61,5 18,5 9 32 15 46,9 3899 1595 

12 73,0 47 26,0 9 46 9 19,6 2221 1234 

13 75,5 55,5 20,0 6 22 20 90,9 2155 53 

14 66,0 40,5 25,5 6 35 12 34,3 3307 395 

Majaka 

1 62,0 43,5 18,5 6 16 10 62,5 2821 75 

2 76,0 56 20,0 7 24 21 87,5 7136 928 

3 71,5 51 20,5 7 25 21 84,0 2288 64 

4 87,0 54,5 32,5 7 50 24 48,0 8064 341 

5 67,0 49 18,0 7 23 20 87,0 3531 213 

6 55,5 42 13,5 6 19 9 47,4 931 229 

7 76,5 56,5 20,0 8 30 24 80,0 3605 459 

8 77,0 58 19,0 9 21 17 81,0 741 288 

9 79,0 60 19,0   23 14 60,9 3787 107 



 

 

Lisa 1 järg 

Populatsioon Taime 

nr 

Taime kõrgus 

(cm) 

Varre pikkus õisikuni  

(cm) 

Õisiku pikkus  

(cm) 

Lehtede 

arv 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

Viljumisedukus 

(%) 

Seemnete arv 

Kokku Aborteerunud 

Majaka 

10 71,5 55 16,5 7 21 17 81,0 5568 96 

11 78,0 51 27,0 9 29 24 82,8 6272 320 

12 59,0 43,5 15,5 6 16 6 37,5 1900 176 

13 91,5 67,5 24,0 11 29 28 96,6 4235 107 

14 64,5 46,5 18,0 6 22 16 72,7 6048 480 

15 56,5 48 8,5 7 8 7 87,5 3989 400 

Kolga 

1 76,0 56,5 19,5 9 25 20 80,0 4395 53 

2 58,5 50 8,5 6 14 5 35,7 4181 96 

3 56,5 47 9,5 7 13 9 69,2 4245 117 

4 68,0 50 18,0 6 16 5 31,3 5035 43 

5 65,0 54,5 10,5 8 22 6 27,3 3253 85 

6 84,5 62 22,5 10 28 13 46,4 6016 416 

7 88,5 62,5 26,0 7 23 20 87,0 5824 469 

8 65,0 46,5 18,5 5 22 18 81,8 3563 139 

9 67,0 50,5 16,5 6 18 13 72,2 5301 213 

10 57,0 42 15,0 6 23 13 56,5 4203 224 

11 64,0 51 13,0 10 20 17 85,0 3883 96 

12 76,0 56,5 19,5 7 19 17 89,5 5781 64 

13 72,9 59 13,9 7 18 14 77,8 4336 176 

14 77,5 56 21,5 7 24 20 83,3 4000 14 

15 60,0 46 14,0 6 19 17 89,5 3216 165 

Voose 

1 42,5 32 10,5 6 17 11 64,7 2133 789 

2 70,0 50 20,0 9 26 19 73,1 3147 576 

3 74,0 59,5 14,5 6 15 10 66,7 5627 2773 

4 78,0 65 13,0 6 16 12 75,0 5813 1632 

5 74,0 55 19,0 7 26 25 96,2 4384 1144 



 

 

Lisa 1 järg 

Populatsioon Taime 

nr 

Taime kõrgus 

(cm) 

Varre pikkus õisikuni  

(cm) 

Õisiku pikkus  

(cm) 

Lehtede 

arv 

Õite 

arv 

Viljade 

arv 

Viljumis-edukus 

(%) 

Seemnete arv 

Kokku Aborteerunud 

Voose 

6 80,5 64 16,5 6 14 13 92,9 9035 3584 

7 49,0 40,5 8,5 7 10 9 90,0 4587 256 

8 44,0 34 10,0 5 12 9 75,0 3173 880 

9 43,0 29 14,0 4 11 3 27,3 3344 165 

10 50,0 36 14,0 7 9 4 44,4 6240 1141 

11 58,0 46 12,0 6 10 8 80,0 2811 501 

12 64,0 49 15,0 7 14 10 71,4 4208 1008 

13 55,5 38 17,5 5 23 13 56,5 3509 469 

14 77,0 57,5 19,5 8 26 25 96,2 4304 245 

15 62,0 40 22,0 6 16 11 68,8 5707 693 

Kloogaranna 

1 62,0 49 13,0 8 20 16 80,0 4491 683 

2 79,0 60,5 18,5 9 35 19 54,3 1027 117 

3 67,0 60,5 6,5 11 45 13 28,9 573 123 

4 81,5 55 26,5 7 34 16 47,1 316 40 

5 73,0 50,5 22,5 8 23 21 91,3 4117 309 

6 117,0 85 32,0 8 68 64 94,1 9397 128 

7 65,0 49 16,0 7 21 19 90,5 4683 139 

8 100,0 67 33,0 10 67 57 85,1 8693 757 

9 89,5 63 26,5 11 50 43 86,0 5173 53 

10 94,5 71 23,5 10 41 20 48,8 2171 400 

11 38,5 28,5 10,0 4 9 7 77,8 4000 395 

12 37,0 34,5 2,5 6 5 4 80,0 683 53 

13 88,5 66,6 21,9 10 54 48 88,9 1936 64 

14 44,0 35 9,0 6 13 0 0,0 0 0 

15 88,5 64 24,5 11 47 40 85,1 3883 96 



 

 

Lisa 2. Laialehise neiuvaiba kasvukohad ja kaaslevad liigid 
 

Laialehine neiuvaip eelistab Harjumaal ja Tallinnas kasvukohana okasmetsa (eriti 

männimetsa), kuues uuritud  populatsioonis oli harilik mänd (Pinus sylvestris) 

peapuuliigiks, viis populatsiooni kasvas männi puhtpuistus. Lehtpuumetsa eelistab 

neiuvaip kasvukohana vähem (sealt leiti kolm populatsiooni), kõige enam lehtpuude seast 

sobivad liigile sookase (Betula pubescens) ja hariliku haava (Populus tremula) enamusega 

puistud. Segametsas kasvas vaid üks uuritud populatsioonidest. Alusmetsas oli kõige 

sagedasemini kohatav liik harilik pihlakas (Sorbus aucuparia), mida esines üheksas 

populatsioonis kümnest. Järgnes mänd, mis kasvas kaheksas populatsioonis ja seitsmes 

populatsioonis kasvanud harilik vaher (Acer platanoides).   

Rohurindes oli kõige sagedasem kaasleja liik kerahein (Dactylis glomerata), mis esines 

seitsmes populatsioonis kümnest. Sagedased liigi populatsioonides olid: metmaasikas 

(Fragaria vesca), maikelluke (Convallaria majalis), arujumikas (Centaurea jacea), punane 

aruhein (Festuca rubra), madar (Galium) ja jäneskastik (Calamagrostis epigeios). Pooltes 

populatsioonides kasvas ka härgheina (Melampyrum), ristikuid (Trifolium spp.), ussilakka 

(Paris quadrifolia), leselehte (Majanthemum bifolium), tarnu (Carex spp.), harilikku 

angervaksa (Filipendula ulmaria), heinputke (Angelica sylvestris) ning harilikku kuldvitsa 

(Solidago virgaurea).                
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