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Seoses urbaniseerumisega on viimastel kümnenditel järjest rohkem uue teadussuunana 

levima hakanud taimepimedus ning sellega kaasnevad negatiivsed mõjud. 

Urbaniseerumise surve elurikkusele ei mõjuta ainult elusloodust vaid ka linnades elavaid 

inimesi. Niisuguste negatiivsete mõjude leevendamiseks on vaja otsida uusi lahendusi 

ning meetodeid, mis aitaksid linnaloodust ning inimesi paremini ühendada. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata taimepimeduse olukorda Tartu linnas võttes 

aluseks inimese ja taimede omavahelised interaktsioonid linnakeskkonnas. Selleks püüti 

töötada välja meetod selle fenomeni hindamiseks linnakeskkonnas ning analüüsida 

taimepimeduse erinevaid aspekte. Töös kasutati kvalitatiivset meetodit. Töös püstitatud 

eesmärkide saavutamiseks järgiti harrastusteaduse põhimõtteid. Elanike kaasamiseks 

töösse koostati loetelukatsel põhinev küsimustik, mida levitati veebipõhiselt. Küsimusi 

esitati ning formuleeriti lähtuvalt inimestest endast. Andmete kvalitatiivseks analüüsiks 

moodustati vastuste põhjal eemilised kategooriad. 

Looduslike puude ja põõsaste kategoorias olid populaarsemad kask, tamm, pärn, vaher, 

kastan, mänd, kuusk, pihlakas, sirel ning õunapuu. Rahvapoolsed taimede kirjeldused 

viitavad keeles selleks vajaliku sõnavara mittetundmist, mis on autori arvates üheks 

taimepimeduse tunnuseks.  

Rohttaimede kategoorias nimetati esimestena kümne seast võilille, ristikheina, teelehte, 

naati, raudrohtu, orasheina, naistepuna, nurmenukku, metsmaasikat ja kortslehte. 

Kirjeldused näitasid, et inimesed ei pea enam oluliseks neid meelde jätta ning puuduvad 

ka oskused neid oma sõnadega kirjeldada. 

Kultuur-, ilu- ja viljapuude kategoorias nimetasid inimesed enim õunapuud, sirelit, kirssi, 

elupuud, viirpuud, kaske, pihlakat, pirni, kibuvitsa ning kreegipuud. 

Taimede valikut põhjendatakse taimepimedusele viitavate üldistavate sõnadega ning 

nende eristamist ei peeta enam oluliseks. 

Antud töös kasutatud metoodika on uudne ning pole varasemalt sellisel kujul 

taimepimeduse hindamisel kasutatud. Uudse uurimissuunana on koostatud töö aluseks ka 

järgnevatele uurijatele ning ka õpetajatele koolides. Antud tööga tõestati taimepimedust 

ka keelelisel tasemel, võimaldades seda kasutada rakenduslingvistikast kuni 

rakendusbioloogiani. Lisaks aitab töö kaasa kohalike omavalitsuste rohealade 

planeerimistele ning avaliku kaasamisele nendesse.  

Märksõnad: taimepimedus, urbaniseerumine, linnaloodus, harrastusteadus 
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In relation to urbanisation during the last decades, plant blindness and its negative effects has 

started to emerge as a new scientific approach. 

Not only nature but the people living in the towns and cities are affected by the pressure put 

on biodiversity by urbanisation processes. To relieve these types of negative effects new 

solutions and methods should be found that would help to connect urban nature with the people.  

The aim of the present thesis was to evaluate the plant blindness situation in Tartu on a basis 

of interactions between humans and plants within the urban environment. 

In order to achieve it a method was created to evaluate and analyse different aspects of plant 

blindness as a phenomena in urban environments. A qualitative method was used in the present 

thesis. To achieve the presented goals principles of citizen science were applied. 

To achieve public involvement a questionnaire based on semantic priming was created and 

spread online. Questions were presented and formulated in relation to respondents. Emic 

categories based on answers were formed in order to conduct a qualitative analysis.  

Amongst the categories of natural trees and bushes most popular were the birch, the oak, the 

maple, the chestnut tree, the pine, the spruce, the rowan, the lilac and the apple tree. Plant 

descriptions given by people refer to the lack in vocabulary that the author of this thesis 

considers to be one of the aspects of plant blindness.  

Amongst the categories of herbaceous forage the first out of the ten namings were dandelion, 

clover, plantain, ground elder, couch grass, St. John's wort, cowslip, wild strawberry and ladies 

mantle. The descriptions pointed out that people do not consider it relevant to memorise these 

namings and there is also a lack in vocabulary for describing these plants.  

In the category of cultivated, ornamental and fruit trees people named mostly apple tree, lilac, 

cherry tree, thuja, hawthorn, birch, rowan, pear tree, rosehip and plum.  

People often   reason their selection with generalised wordings that refer to plant blindness and 

they do not consider differentiation to be important.  

The methodology used in the present thesis is unique and has not been used in such a way to 

evaluate plant blindness. 

It has been composed as a new way of research for the following researchers and 

schoolteachers. Present thesis proves plant blindness in linguistic level enabling its usage in 

applied linguistics and applied biology. 

In addition to the mentioned aspects it helps local governments in planning green areas and 

also in including the public. 
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SISSEJUHATUS 

 

Jätkuv urbaniseerumine ning sellega kaasnevad negatiivsed mõjud keskkonnale põhjustavad 

probleeme nii globaalsel kui kohalikul tasandil. Urbaniseerumisega  suureneb surve  just 

rohealadele linnades, mille loodusega mittearvestav, läbimõtlematu planeerimine toob kaasa 

ebaefektiivse maakasutuse, mis mõjutab negatiivselt nii elurikkust kui sellega seotud 

inimeste heaolu. Niisuguste otsuste tegemisel võib põhjusteks olla nii ebapädevus, elanike 

arvamustega mittearvestamine kui ka võimetus aru saada linnalooduse tähtsusest.  

Viimase paarikümne aasta jooksul on urbaniseerumise taustal hakatud üha rohkem rääkima 

taimepimedusest, mis hõlmab endas inimeste võimetust märgata taimi nende endi 

keskkonnas ning üldiselt aru saada nende tähtsusest, vaadatuna nii elurikkuse kui inimeste 

seisukohast (Wandersee, Schussler 1999). Peale seda kui bioloogid James H. Wandersee ja 

Elisabeth E. Schussler taimepimeduse mõiste esmakordselt kasutusele võtsid, on antud 

suunda küll uuritud ning selle kohta avaldatud kirjutisi, kuid kuna tegu on uue 

uurimissuunaga, siis on veel palju küsimusi vastusteta. Eelnevalt tutvus töö autor 

taimepimedust käsitleva kirjandusega, et välja selgitada katmata ala. Selle käigus selgus, et 

põhjalikemaid ning Eesti kohta käivaid töid on vähe. Näiteks on taimepimedust varasemalt 

uuritud kasutades selleks semiootilist analüüsi. Nimetatud magistritöös uuriti kuidas 

mõjutab Tartu botaanikaaia ruumiline korrastatus inimeste ja taimede omavahelist suhet. 

Lisaks oli töö üheks eesmärgiks määrata ära taimepimedust soodustavad ning seda pärssivad 

tegurid (Lukina 2019). Antud tööga haakuvalt on uuritud ka eesti keele loodussõnavara, kus 

keskenduti puu- ja põõsa kategooriate kõige enam leiduvate nimetuste analüüsiga (Algvere 

2014).  

Antud töö koostamiseks kasutatud metoodikat pole varasemalt teadaolevalt taimepimeduse 

hindamisel kasutatud. Teema aktuaalsuse tõttu on antud töö aluseks ka järgnevatele 

uurijatele ning suunajuhiseks kohalikele omavalitsustele linnade rohealade planeerimisel. 

Samuti on antud töö heaks näiteks, kuidas kaasata kohalikke elanikke nii kohalike 

omavalitsuste kui riigi tasandil tehtavate rohealade keskkonnakorralduslike otsuste 
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tegemisse. Seda toetab ka Århusi konventsioon, mille on avalikkusel õigus keskkonnaalastes 

asjades kaasa rääkida (Keskkonnaministeeriumi koduleht 2022). 

Käesoleva magistritöö eesmärk on kirjeldada taimepimedust Tartu linna näitel. Selleks püüti 

katsetada ning töötada välja meetod selle fenomeni hindamiseks linnakeskkonnas. Tööga 

otsiti vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: a) kuidas on inimeste antud 

taimekirjeldustes võimalik välja lugeda taimepimedust; b) kuidas rohealade olemasolu aitab 

kaasa taimepimeduse leevendamisele linnas; c) kuidas tajuvad inimesed linnakeskkonnas 

kasvavaid taimi. Magistritöö andmete kogumisel ja analüüsimisel kasutas autor 

semikvalitatiivset meetodit (vabavastuste kategoriseerimist ja valikvastuste hindamist)  ning 

lähtus andmete analüüsil eemilistest (emic) kategooriatest ehk kuidas inimesed ise taimede 

kohta küsitud küsimustest aru saavad. 

Töö autor tänab Raivo Kallet inspireerivate mõtete, toetuse ning positiivse juhendamise eest. 

Aitäh juhendaja Toomas Kukele tööga seotud praktiliste teadmiste ning kogemuste 

omandamise eest. Tänusõnad kuuluvad ka neile tartlastele, kes olid nõus oma mõtteid ja 

arvamusi jagama.   
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1. TAIMEPIMEDUS 

 

 

Taimepimeduse fenomeni on püütud selgitada ning uurida juba viimased paarkümmend 

aastat. Antud mõiste defineerisid ning võtsid esmakordselt kasutusele bioloogia pedagoogid 

Elisabeth E. Schlussler ja James H. Wandersee (Thomas, Ougham et al. 2020). Schussler ja  

Wandersee defineerisid taimepimedust järgmiselt: 1) võimetust näha või märgata taimi tema 

keskkonnas, 2) võimetust aru saada taimede tähtsusest biosfääris ning nende seotusest 

inimestega, 3) võimetus hinnata taimeriigi esteetilisust ning selle juurde kuuluvate 

eluvormide unikaalseid bioloogilisi tunnuseid, 4) ekslik inimkeskne loomade suurem 

väärtustamine taimede ees (Wandersee, Schussler 1999). Taimepimeduse mõiste 

kasutuselevõtuga on aja jooksul selle kõrvale tekkinud ka teisi sarnaseid sõnu, millega seda 

nähtust iseloomustada. Näiteks võib taimepimedust käsitleda ka kui „looduse puudujääki“, 

mis tähendab inimese ja looduse omavahelist võõrandumist, mõjutades sellega nende heaolu 

(Louv 2009).  

Kuna tegemist on veel võrdlemisi uue lähenemisega, siis tekitab taimepimeduse fenomen 

veel küsimusi ning eri arvamusi.  Näiteks pole veel päris selge, et kas taimepimedus on 

pigem omandatud käitumismall väliskeskkonna tegurite mõjul või on tegemist hoopis 

inimeste instinktiivsusest tuleneva psühholoogilise probleemiga (Thomas, Ougham et al. 

2020). Loomade liikumise ning nende asukoha  parem märkamine keskkonnas, võrreldes 

teiste objektidega, on seotud meie  küttidest-korilastest esivanemate ellujäämisstrateegia 

väljakujunemisega evolutsiooni jooksul. Küttimisel ning sellega kaasnevate võimalike 

ohtude ennetamiseks, pidid meie eellased väga kiiresti ning instinktiivselt tajuma 

keskkonnas toimuvaid muutusi (New et al. 2007).  

Suurt osa taimepimeduse väljakujunemisel lisaks inimese bioloogial põhinevatel 

kognitiivsetel ning tajupõhistel mustritel mängivad ka kultuurilised faktorid (Balding, 

Williams 2016). Kultuuriline taust kujundab inimeste mõttemaailma ning suhtumist 

keskkonda. Erineva kultuuritaustaga inimestel on erinevad väärtushinnangud ning 

suhtumine loodusesse (Bang et al. 2007). 
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Inimese ja taimede suhted on seega seotud kultuuriliste faktoritega. Taimepimeduse ning 

maailma kultuuride ristumiskoht on mitmetasandiline ning hõlmab endas mitmeid erinevaid 

valdkondi nagu etnobotaanika, antropoloogia, keskkonnapoliitika ning kultuuriökoloogia 

(Thomas, Ougham et al. 2020). Kui keskenduda kultuuridele, mis on rohkem taimedega 

seotud, siis seal kogevad inimesed keelt ja erinevaid tavasid, mis aitavad kaasa taimede 

paremaks tunnetamiseks ning väärtustamiseks, mida leidub oluliselt vähem zootsentrilistes  

ühiskondades (Balding, Williams 2016). 

Kuid mida loetakse aja jooksul üha süveneva taimepimeduse põhjusteks? Teadlaste sõnul 

on selleks mitmed sotsiaalsed ning hariduslikud eelarvamused. Näiteks õpetades erinevaid 

bioloogilisi tõekspidamisi nii klassiruumis, laboris kui ka õues viibides, kasutatakse sageli 

selleks näidetena just loomi (Allen 2003). Üheks peamiseks põhjuseks taimepimeduse 

tekkimisel peetakse ka inimese nägemismeele toimimise põhimõtteid. Nimelt inimesed ei 

näe ega taju kõike ümbritsevat lihtsalt silmi avades. Iga sekund mil silmad võtavad vastu 10 

miljonit bitti infot nägemismeelte kaudu, on samal ajavahemikul aju info töötlemiskiirus 

ainult 40 bitti, millest omakorda töödeldakse lõplikult ära vaid 16 bitti, mis on meie 

nägemismeelele tajutav. Aju töötleb selle protsessi käigus peamiselt infot, mis sisaldab 

liikumist, silmatorkavaid värve ning mustreid, tuttavaid objekte ning potentsiaalseid ohte. 

Kuna taimed on aga staatilised, sulavad üldiselt taustaga ühte ning ei kujuta inimestele ohtu, 

siis jäävad nad märkamata (Allen 2003). Näiteks õpilaste seas on märgatud seda, et taimi 

vaadeldes keskendutakse rohkem nende värvile, kujule, viljadele. Mõistetakse taimede 

kasutust toiduks või lihtsalt enda lõbuks. Vähem saadakse aga aru taimede rollist 

ökosüsteemi tasandil (Tunnicliffe 2001).  
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1.1 Levik 

 

 

Taimepimedus ei ole levinud siiski kõigis ühiskonna sotsiaalsetes gruppides. Varasemalt on 

läbi viidud mitmeid mahukaid etnograafilisi uuringuid, mis näitavad, et paljudel inimestel 

ning sotsiaalsetel rühmadel on olemas tugevad sidemed taimedega. Nendeks võivad olla 

mitmed loodusrahvad nagu näiteks Austraalia aborigeenid, Ameerika põliselanikud ning 

Maoori etnilised rühmad, kes küll eristavad taimi ja inimesi, kuid tunnistavad nende ühist 

päritolu. Niisugune suhe taimedega väljendub sageli loodusrahvaste austusest ning 

hoolimisest taimede vastu, mida nad kasutavad (Balding, Williams 2016). Erinevate 

maailma piirkondade loodusrahvaste taimede kasutus nende kultuuris väljendab nende 

tugevat sidet taimedega ning on alguse saanud juba esimeste inimeste tekkega. Sellest ajast 

on välja kujunenud ka inimkonna teadmised ning oskused taimede kasutamisest toiduna. 

Teadmised taimede istutusest, nende kaitsest ning kasutusest on olulisel kohal olnud 

inimkonna säilimisel juba viimased 10 000 aastat (Khrisnan et al. 2019). Kuid järjest enam 

linnastunud ühiskondades väheneb tööhõive nendel elualadel, mis on otseselt seotud toidu 

tootmisega. Inimestel on hakanud kaduma teadmine toidu päritolust ning selle seotusest 

taimedega, mis on aidanud kaasa taimepimeduse ning sellega kaasnevate probleemide 

levimisele just linnades (Sealsamas). 
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1.2 Võitlus taimepimedusega 

 

 

Taimepimeduse mõjude leevendamise üks meetod on inimeste üldise keskkonnateadlikkuse 

tõstmine, mis aitaks tuua inimesed loodusele lähemale. Näiteks on botaanikaaiad inimestele 

kõige kergemini kättesaadavamad kohad, kus on võimalik taimedega tutvuda, suhestuda 

sealse loodusliku keskkonnaga, osaleda mõnel taimi tutvustaval hariduslikul 

õppeprogrammil või sotsialiseeruda teiste inimestega. Lisaks aitavad botaanikaaiad säilitada 

ning tutvustada inimestele kultuurtaimede mitmekesisust (Khrisnan et al. 2019). See kõik 

aitab tuua inimesed loodusele lähemale kasutades selleks nende empaatiavõime kujundamist 

kogu eluslooduse suhtes (Schultz 2000). Näiteks on läbi viidud eksperiment, mis näitas, et 

empaatiavõime suurendamine inimestes aitab omakorda suurendada huvi looduskaitsealuste 

liikide vastu ja ühtlasi parandada suhtumist kaitsevajadustesse (Berenguer 2007). 

Arvestades asjaolu, et bioloogia õppimine algab juba kooli esimestel astmetel, siis tuleks 

suurt tähelepanu pöörata sellele, mida õpilastele õpetatakse. Õpilased tunnevad enim huvi 

just nende taimerühmade vastu, mille kasulikkus on ilmselge ning otsene (nt. toiduks, 

ravimiseks) (Pany 2014). Ökosüsteemi teenuste vaatenurgast lähtudes huvituvad noored 

seega rohkem taimede varustavatest teenustest (Millenium ecosystem assessment 2005), mis 

näitab vajadust muuta taimed või ka meid igapäevaselt ümbritsev loodus neile 

lähedasemaks, lähtudes selle kasutamisvõimalustest. Ühe taimepimedust käsitleva uuringu 

kohaselt huvitusid erinevate õppetasemetega ning vanustega õpilased enim just 

raviotstarbelistest ning psühhoaktiivsetest ravimtaimedest. Tähtsuse järjekorrast lähtudes 

osutusid järgmiseks taimerühmaks maitsetaimed. Neil eelpool nimetatud taimerühmadel on 

suur potentsiaal aitamaks suurendada inimeste huvi botaanika vastu. See aitab omakorda 

kaasa võitluseks taimepimedusega (Pany 2014). 

Potentsiaali suurendada avalikkuse tähelepanu erinevatele taimeliikidele näitab ka 

antropomorfismi kasutamine selleks (Balding, Williams 2016), mille tähendus seisneb 

inimestele omaste tunnuste ülekandmisest loodusele. Inimesed kasutavad seda üsna sageli 

erinevatel tasanditel ning see aitaks neis suurendada moraalset hoolivust eluta objektide 

suhtes looduses, mis on inimeste loodusesse suhtumise kujundamises väga suure kaaluga 
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(Waytz et al. 2014). Antropomorfism aitab parandada inimeste ühenduvust ning tajuda 

paremini loodust, mis on ka üheks võimalikuks praktiliseks meetodiks 

keskkonnateadlikkuse tõstmisel ühiskonnas (Tam et al. 2013).  

Inimesi taimedele lähemale võib tuua ka näiteks (linna) aiandus, mis rõhutab üldjoontes 

taimede multifunktsionaalsust või millega tegelemine aitab inimestel taimi lähemalt 

vaadelda, uurida nende kasvu ning inimestega sarnaseid jooni (Balding, Williams 2016). 

Näiteks Torontos, Regent pargis läbiviidud uuring näitas selgelt, et linnaaiandus aitab muuta 

inimese ja looduse vahelisi suhteid tugevamaks ning avaldab positiivset mõju inimeste 

tervisele. Linnaaiandus on kasulik  nii seda viljelevatele linnaelanikele kui seal kasvavatele 

taimedele. Näiteks muudab see orgaanilise ning mahedalt kasvatatud toidu kättesaadavaks 

neile, kelle jaoks käib selle ostmine üle jõu (Elton 2021).  

Linnaaiandus pakub inimestele emotsionaalset tuge, enesekindlust ning suurendab üldist 

heaolu. Niisugune heaolu väljendub taimede eest hoolitsemisega, mis on võrreldav inimestel 

oma laste eest hoolitsemisega. Taimedel aitab inimene tagada kasvuks vajalikku vett, valgust 

ning kasvuruumi (Elton 2021). Linnaaiandus on hea näide taimede ja inimeste vahel tekkiva 

sümbiootilise suhtega, mis suurendab mõlema osapoole heaolu. Inimese võime tajuda, 

tuvastada ning suhestuda taimedega aitab kaasa nendest arusaamise suurenemisele ning 

väärtustamisele inimeste seas (Balding, Williams 2016).  

Oskust näha taimedes peale ühtlase rohelise fooni ka nende struktuuri ja vormi tuleb veel 

inimestes harjutada ning kujundada. Roheline värv on samavõrd oluline kui kõik teised 

taimede värvid, mis tõmbavad inimestes rohkem tähelepanu. Inimeste tähelepanu 

juhtimiseks taimede vormile on vaja linnaruumi rohealade planeerimine põhjalikult läbi 

mõelda ning need vastavalt sellele kujundada (Bachmann 2021). Niisugune rohkem inimeste 

perspektiivist lähtuv linnakujundus oleks üks võimalikest meetoditest, kuidas vähendada 

inimestes taimepimedust ehk teisiti öeldes tuua nad (linna)loodusele lähemale.  
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2. TAIMED BIOSFÄÄRIS 

 

 

Kui planeet Maal ei oleks taimi, puuduksid meil paljud eluvormid. Taimedes toimuv 

fotosüntees annab põhialuse eluks kogu Maal, pakub elupaiku ning toitu teistele 

organismidele. Maailma looduskaitseliidu (IUCN) punase raamatu 2021. andmete põhjal on 

maailmas kirjeldatud kokku 422 745 taimeliiki, millest arvukaima osa moodustavad 

õistaimed 369 000 liigiga (IUCN red list of threatened species 2021). See arv aga muutub 

pidevalt, sest uute taimeliikide süstemaatiline kirjeldamine ei jõua püsida pidevalt samas 

tempos uute liikide avastamisega. Lisaks tuleb sageli ette vaidlusi liikide süstemaatilise 

kuuluvuse üle ning seda eriti suuremates taimerühmades (Christenhusz, Byng 2016).  

Taimeliikide säilimise ning kaitstuse seisukohalt on ülioluline pöörata tähelepanu ka 

maastike kaitsele, millest võib sõltuda mõningate koosluste püsimajäämine. Üheks 

niisuguseks elupaigaks loetakse pärandkooslusi, mis on välja kujunenud mõõduka 

pikaajalise inimtegevuse tulemusel (niitmine, karjatamine). Eesti tingimustes loetakse 

niisugusteks kooslusteks puisniite, puiskarjamaid, loopealseid, soostunud niite aga ka 

lammi-, ranna-, aru- ning sooniite (Pärandniitude tegevuskava 2021). Ilma karjatamise, 

niitmise ning muude hooldusvõteteta muutub sealse koosluse liigirikkus järjest vaesemaks, 

mis võib viia isegi mõningate sealsete taime – ja loomaliikide väljasuremisele.  

Inimese arengu ning selle mõju algusaegadest peale on taimede biomass vähenenud ligi kaks 

korda (Bar-On, Phillips et al. 2018). Satelliitide abil tehtud mõõtmised kogu maailma 

metsade juurdekasvu trendide kohta näitab, et aastas kaob metsa ligikaudu 192 000 km2 ning 

kasvab juurde ligikaudu 67 000 km2.  Suurim metsade kadu on mõõdetud troopilises 

kliimavöötmes, kus see toimub kiirusega ligikaudu 2101 km2 aastas. Metsade juurdekasv on 

aga suurim boreaalses kliimavöötmes (Hansen et al. 2013).  

Nüüdseks on selge, et niisugune metsade ja sellega seotud teiste ökosüsteemide pindala 

drastiline vähenemine mõjutab negatiivselt kogu Maa biosfääri toimimist. 
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2.1 Ökosüsteemiteenused 

 

 

Taimedel on oluline osa ka ökosüsteemide teenuste toimimisel. Ökosüsteemi teenusteks 

loetakse nii materiaalset kui mittemateriaalset kasu, mida inimesed looduse pakutavatest 

hüvedest saavad. Esimest korda defineeriti ökosüsteemi teenused ÜRO 2005. a 13ndividuaal 

ökosüsteemide hindamise aruandes, mille järgi jagatakse need varustavateks-, 

reguleerivateks-,kultuuri- ning tugiteenusteks (Millenium ecosystem assessment 2005). 

Mõiste „ökosüsteemi teenused“ asemel on kasutatud ka mõistet „looduse hüved“ 

(Keskkonnaministeeriumi koduleht 2022). Kirjanduses on rohkem levinud termin 

„ökosüsteemiteenused“, mida kasutab seetõttu ka töö autor edaspidi. Varustavateks 

teenusteks loetakse erinevate toorainete saamist looduselt nagu näiteks puit, vesi, toit ning 

kiudained (Sealsamas). Otseselt loodusest saadavad toorained on eriti olulised näiteks 

loodusrahvastele, kelle sissetulek ning otsene ellujäämine sõltubki näiteks loodusest saadava 

joogivee ning puidu hulgast. Näiteks on puidu müük ning joogivesi oluline sissetulekuallikas 

Tšiili Patagoonia piirkonnas elavatele rahvastele (Delgado et al. 2013).  

Reguleerivate teenuste alla kuuluvad looduse mõjud kliimale, puhtale veele, jäätmetele, 

haigustele ning üleujutustele (Millenium ecosystem assessment 2005). Näiteks aitavad linna 

rohealad kaasa õhu jahutamisele, mis omakorda aitab vähendada energia kulu kuumadel 

suvepäevadel erinevate jahutusseadmete kasutamisele (Sirakaya et al. 2018). See kõik aitab 

omakorda leevendada kliimamuutustest üha sagedamini tulenevaid ekstreemseid 

temperatuuri kõikumisi, mis tänu kuumasaare efektile annab eriti tunda just 

linnakeskkonnas.  

Tugiteenuste alla käivad looduses pidevalt toimuvad looduslikud protsessid nagu mullateke, 

aineringe ning fotosüntees (Millenium ecosystem assessment 2005). Näiteks mullatekke 

puhul on oluline mitte alahinnata mulda kui elupaika seal elavatele bakteritele, lülijalgsetele, 

seentele ning tigudele. Mullelustiku mitmekesisus on tihedalt seotud maa peal toimuvate 

looduslike protsessidega nagu lehtede lagunemine, toitainete ringlus ning mulla teke (Pinho, 

Casanelles-Abella et al. 2021).  
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Käsitletavatest ökosüsteemi teenustest viimane, kultuuriline teenus, sisaldab endas neid 

hüvesid, mis on mittemateriaalsed ning mida loodus pakub pigem inimeste hingele. Selle all 

mõeldakse looduse esteetilist, rekreatsioonilist või spirituaalset väärtust (Millenium 

ecosystem assessment 2005). Defineerida võib seda mõistet aga mitmeti. Ökosüsteemi 

kultuurilisteks teenusteks võib lugeda ka neid hüvesid, mida ökosüsteemid pakuvad inimeste 

heaolule läbi mittemateriaalsete protsesside (nt. kultuur, inimeste teadvus) (Russell et al. 

2013). Ökosüsteemi kultuurilised teenused on teatud piirkondade kultuuri lahutamatud osad 

rääkimata muudest hüvedest, mida piirkond pakkuda võib. Näiteks võib Must meri pakkuda 

inimestele lisaks sealt saadavale otsestele väärtustele (kalad, mereannid) ka palju muid, 

mittemateriaalseid hüvesid nagu näiteks esteetika, inspiratsioon ning võimalus puhata. Need 

ökosüsteemi teenuste kultuurilised väärtused on sealsete kohalike inimeste jaoks olulised 

ning neid ei tohiks teiste kõrval kindlasti vähemtähtsateks pidada (Fletcher et al. 2014).  

Ökosüsteemi kultuurilisi teenuseid on keerulisem hinnata ning mõõta, kuna sageli sisaldub 

selles subjektiivsus ning puuduvad selged alused, mida saaks nende hindamisel rakendada. 

Näiteks kultuuriliste teenuste alla käivate esteetika ning rekreatsiooni olulisus inimeste jaoks 

on väga erinev. Üks tunnus võib inimeste jaoks olulisem olla kui teine, sõltudes tõenäoliselt 

ka kultuuriruumist, milles viibitakse (Bertram, Rehdanz 2014). Näiteks Hiinas, Guangzhou 

linnas hindasid linnaelanikud rohealade puhul nende esteetilist väärtust kõrgemaks kui teisi 

pakutavaid hüvesid (Jim, Chen 2006). Samas võivad  sama piirkonna teised elanikud hinnata 

oluliseks hoopis muid väärtusi.   

Kui üldiselt keskendutakse ökosüsteemiteenuste käsitlemisel rohkem teistele selle 

pakutavatele hüvedele (varustavad-, reguleerivad- ja tugiteenused), siis kultuurilised 

teenused aitavad mõista kogu ökosüsteemi pakutavate hüvede väärtust laiemalt ning teisest 

vaatenurgast lähtuvalt. Sellest kategooriast tulenevad uued teadmised ning arusaamised on 

eriti olulisteks tööriistadeks ökosüsteemide mitmekesistamisel just linnaplaneerijatele ning 

ka linnaelanikele endile (Andersson, Tengö et al. 2014). Kultuuriliste teenustega 

arvestamine, lähtudes just inimeste perspektiivist, annab inimestele võime tajuda neid 

ümbritseva keskkonna ja  ökosüsteemi muutusi. Need võivad olla ökosüsteemi esteetilise, 

spirituaalse või rekreatiivse väärtuse muutused, mida märgatakse esimesena. Näiteks kui 

muudetakse linnapargi välimust (puude raie) või mõnda selle funktsiooni, siis tajuvad 

inimesed koheselt selle esteetilise väärtuse muutust mitte aga võimalikku elurikkuse kadu 

(Sealsamas). 
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2.2  Ökosüsteemiteenused linnakeskkonnas 

 

 

Linnakeskkonnal on oluline osa nii inimestele kui elusloodusele sobiva elukeskkonna 

kujunemisel. See koosneb valdavalt niinimetatud hallist infrastruktuurist, kuhu kuuluvad 

hoonestatud alad koos nende juurde kuuluvate teedega. Teine osa linnakeskkonnast hõlmab 

aga rohe- ja sinitaristut, mille alla kuuluvad pargid, jõed ning hoonetel kasutatavad 

haljastused (rohekatused). Need kõik erinevat tüüpi alad sisaldavad endas nii looduslikke, 

poollooduslikke kui ka tehislikke elupaiku (Pinho, Casanelles-Abella et al. 2021).  

Linnakeskkonna tehislik nn. hall infrastruktuuri järjest laienev levik erinevate uusehitiste 

arenduste käigus süvendab järjest rohkem suurlinnades probleemiks olevat nn. kuumasaare 

efekti. Asfalt ning betoon neelavad endasse päikesekiirgust, mis eraldub soojuskiirgusena 

ning muudab tuntavalt õhutemperatuuri linnas ning suurendades ka omakorda 

kasvuhooneefekti. Päevasel ajal salvestuv soojusenergia eraldub öösel soojusena, mis tõstab 

üldist õhutemperatuuri. Kuumasaare efekti tekkimist soodustavad erinevad kasvuhoone 

gaasid, rohealade vähenemine linnades, pindadelt tagasipeegelduva soojuskiirguse väike 

hulk, soojust neelavate materjalide kasutus linnades, läbimõtlemata linnaplaneeringud või 

ka inimeste endi poolt tekitatud soojusenergia  (Guindon, Nirupama 2015).  

Kui linnakeskkonda planeerides ei ole piisavalt arvestatud üha sagenevate kuumalainetega, 

siis mõjutab see negatiivselt mitte ainult siinset elusloodust vaid ka seal elavate inimeste 

heaolu. Kuumalainete mõju inimesele sõltub vanusest, soost ning eelnevast tervislikust 

seisundist. Tundlikumad on need inimrühmad, kes on väheaktiivsed, kellel on probleeme 

15ndividuaal15m15rsete või psühhiaatriliste haigustega, neerudega ning kopsudega (Milan, 

Creutzig 2015).  

Üks olulisemaid meetmeid linnade kuumalainete negatiivsete mõjude leevendamisel on 

linnahaljastus. Tänavatel kasutatavad puud pakuvad varju kuumadel suvepäevadel, 

vähendavad otsese päikesekiirguse mõju inimestele, hoonetele ning aitavad kaasa 

efektiivsemale energiakasutusele, vähendades õhutemperatuuri jahutamisele kuluvat 

lisaenergiat (Ren, Zhao et al. 2021). Ameerika Ühendriikides läbiviidud uuring näitas, et 

hinnanguliselt 5 – 10% linnade elektrivajadusest kulub hoonete jahutamiseks just eelkõige 
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kuumalainete tõttu. See lisa energiatarve peab kompenseerima keskmiselt 0,5 – 3 kraadi 

(Celsiuse järgi) temperatuuri tõusu suuremates linnades, mis on toimunud ja toimub viimase 

saja aasta jooksul (Akbari et al. 2001). Näiteks Hiinas, Changchuni linnas läbiviidud uuring 

käsitles linnahaljastuses kasvavate puude mõju sealsele keskkonnale. Sellest järeldus, et 

kõrgem puude katvus aitab luua inimestele mugavama ning vähem stressirikkama 

keskkonna (Ren, Zhao et al. 2021).  

Puud parandavad ka üleüldiselt linnades õhukvaliteeti (nt. süsihappegaasi sidumine 

fotosünteesi käigus), püüavad kinni osa päikesekiirgusest enne kui see hakkab hooneid üles 

soojendama (Akbari et al. 2001), reguleerivad veerežiimi ning pidurdavad liiga tugevaid 

tuulepuhanguid (Nowak et al. 1994: 4). 

 

 

2.3 Taimede suhted keskkonnaga   

 

Taimede tolmeldamine avaldavad otsest mõju nii inimestele kui neist sõltuvatele putukatele. 

Enamik õistaimi tolmeldatakse putukate või teiste organismide kaasabil. Väiksem osa 

toimub ka tuule kaasabil. Hinnanguliselt moodustavad putukate abil tolmlevad taimed 

87,5% kogu katteseemnetaimedest (Ollerton et al. 2011). Just putukate kaasabil toimuv 

tolmlemine on määrava tähtsusega suure osa toidutaimede kasvatamisel ning nende 

tootlikkusel, mis mõjutab otseselt inimeste toidu varustuskindlust. Maailma olulistest 

toidutaimedest 87 puu- ja juurvilja ning seemnete kultuurtaime tootlikkus sõltub otseselt 

tolmeldamisest, mis toimub loomade vahendusel. Siiski 60% kogu maailma põllukultuuride 

kogutoodangust tuleb taimedest, mis ei sõltu loomade abil toimuvast tolmlemisest, 35% on 

sõltuv sellest ning 5% on veel hindamata (Klein et al. 2007).  

Niisugused olulised mutualistlikud suhted nagu näiteks tolmeldamine on aga viimaste 

aastakümnete jooksul järjest enam ohtu sattunud. Tolmeldajate vähenemise peamised 

põhjused on elupaikade kadu, keskkonna reostumine ning ülemaailmsed kliimamuutused 

(Ramos-Jiliperto et al. 2020). Viimase kümne aasta jooksul on hakanud vähenema 

meemesilaste populatsioonid paljudes maailma piirkondades. Arvatakse, et peamised 

meemesilaste populatsioone mõjutavad põhjused on parasiitidest varrao lest ning 

nosematoosi põhjustav Nosema ceranae. Põhjused on ka liiga intensiivne põllumajandus, 
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vale metoodika meemesilaste pidamisel ning üleüldised kliimamuutused (Hristov et al. 

2021). Uuringute kohaselt on tolmeldajate mitmekesisuse drastilise vähenemise põhjusteks 

veel nende vastsete suremuse tõus ning konkurentsi suurenemine sobivate elupaikade 

leidmisel (Ramos-Jiliperto et al. 2020). Linnastumine ning sellega kaasnevad maakasutuse 

muutused vähendavad tolmeldajatele sobivaid elupaiku veelgi ning sunnivad neid muutma 

oma toitumis- ning pesitsemiskäitumist. Niisugustes suurenenud konkurentsi tingimustes 

väheneb ka tolmeldajate arv, mis avaldab negatiivset mõju taimede produktiivsusele (Hou 

et al. 2019).  

Eelnevalt käsitletud inimtegevuse negatiivsed tagajärjed mõjutavad otseselt ökosüsteemi 

toimimise efektiivsust, mis võivad lõpuks viia tervete ökosüsteemide kadumiseni. Kuigi 

ökosüsteem ise ei kao ajas kuhugi, vaid muutub ühest kooslusest teiseks, on pigem kaheldav 

uue tekkiva koosluse looduskaitseline väärtus ning selle võimalikud positiivsed mõjud 

teistele kooslustele. Uute kooslustega võivad kaasneda soovimatud tagajärjed (nt. võõrliigid, 

mitmekesisuse kadu), mis avaldavad negatiivset mõju teistele toimivatele väärtuslikele 

ökosüsteemidele. Varasemalt erinevaid elupaiku ning toitumisvõimalusi pakkuvad 

heterogeensed ning liigirikkad maa-alad võivad uutes tingimustes vahetuda hoopis 

monotoonsete ning liigivaeste aladega. Niisuguseid uutes nii biootiliste kui abiootiliste 

tingimuste tulemusel tekkivaid ökosüsteeme nimetatakse uudseteks ökosüsteemideks 

(Hobbs et al. 2006). Kui ökosüsteemis elavate liikide suhtelised arvukused ning 

kombinatsioonid leiduvad niisuguses seisundis, mida varem pole antud bioomis olnud, siis 

on see aluseks uudse ökosüsteemi tekkele. Uudsele ökosüsteemile on iseloomulik uute 

liikide kombinatsioonid, mis võivad hakata mõjutama senise ökosüsteemi funktsioone. 

Lisaks on need tekkinud tahtliku või tahtmatu inimmõju tulemusel, mille edasine toimimine 

ei sõltu enam inimtegevusest (Hobbs et al. 2006).  

Võimalik, et siinkohal on oma osa niisuguste uute ökosüsteemide tekkimisel ka 

taimepimeduse levikul laiemalt. Inimestel kaob side ning arusaamine taimede tähtsusest  nii 

kogu biosfääri kui ka eluslooduse seisukohast. Negatiivse inimtegevuse tagajärjel tekkinud 

tehismaastikud, hüljatud jäätmaad või muud inimtegevusest tugevasti mõjutatud alad 

annavad tõuke uute tingimustega kohanenud koosluste tekkeks, mis ei pruugi pakkuda enam 

nii eluslooduse kui ka inimeste seisukohalt olulisi ökosüsteemiteenuseid. 
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2.4 Ökosüsteemi pahateenused 

 

 

Linna ning selle pakutavaid ökosüsteemiteenuseid saab käsitleda kui inimese ning looduse 

omavahelist kooseksisteerimisvormi, millel võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed 

tagajärjed. Linnaelanikke mõjutavad ökosüsteemi pahateenused vähem, sest nende otsene 

sõltuvus loodusest on väiksem võrreldes näiteks põllumeeste, kalurite või metsameestega 

(Shackleton et al. 2016). Siiski mõjutab see ka linnades elavaid inimesi ning linnalooduse 

pakutavaid hüvesid, mis avaldavad sealsete elanike heaolule pigem kahjulikku kui kasulikku 

mõju. Niisuguseid ökosüsteemi teenuseid nimetatakse ökosüsteemi pahateenusteks 

(Lyytimäki 2014, Sall et al. 2012 ).  

Paljud looduse pakutavad hüved, mida käsitletakse tavaliselt kui positiivseid, võivad 

vastupidiselt kaasa tuua hoopis negatiivseid mõjusid. Ökosüsteemi pahateenused 

kahjustavad sageli kas kaudselt või otseselt ökosüsteemi funktsioonide toimimist. Kuigi 

ökosüsteemi teenuseid kahjustava negatiivsete protsesside põhjuste päritolu on keeruline 

kindlaks määrata, saab neid siiski liigitada looduslikeks või inimtekkelisteks (Lyytimäki, 

Sipilä 2009).  

Lisaks on üsna keeruline määrata ökosüsteemi teenuste mõju kasulikkust või kahjulikkust 

konkreetsel juhul, kuna see sõltub kontekstist ning ka iga inimese subjektiivsest hinnangust 

(Sealsamas). Näiteks on käesoleva töö uurimisalaks olev Tartu linn, seoses 2024. a Euroopa 

kultuuripealinnaks kandideerimise tegevuskavaga, algatanud projekti „Kureeritud 

elurikkus“. Projekti raames muudetakse neli Tartu kesklinna pargi haljasala (Uueturu ning 

Kaubahoovi park, Vabaduse puiestee, Võidu ning Kaarsilla kaldapromenaad) senisest veelgi 

elurikkamaks ning atraktiivsemaks nii kohalikele elanikele kui linna külalistele. Elurikkuse 

suurendamiseks vähendatakse antud aladel niitmist muutes linnaruumi rohkem 

looduslikumaks ning multifunktsionaalsemaks (Kureeritud elurikkus…2021).  

Samas elurikkuse suurendamise eesmärgil rohkem looduslikule arengule jäetud linna 

rohealad (nt. hooldamata pargid ja aiad, jäätmaad, märgalad jt.) soodustavad küll elurikkuse 

arengut, kuid võivad paljudele elanikele tunduda ebameeldivate ning koledate aladena 
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(Lyttimäki, Sipilä 2009). See tekitab inimestes vastakaid arvamusi ning kohati ka tuliseid 

diskussioone.  

Linnaruumis niitmata jäetud alad on veel inimestele võõrad ning ollakse harjutud teiste 

iluideaalidega, mis sisaldavad endas pigem haljasalade korrastatust ning selle kujundamist 

kindlate reeglite järgi. Niitmata jäetud lapid on tekitanud inimestes isegi üksteise peale 

kaebamist, kuna kardetakse, et metsistunud taimed kanduvad edasi naabritelegi (Bachmann 

2021). Meedias on linnaruumis niitmise teema aktuaalseks muutunud ka teisteski 

piirkondades peale Tartu linna (Leht 2021).  

Samas on aastate jooksul hakanud inimeste arusaam elurikkusest linnas muutuma ning üha 

rohkem leidub inimesi, kes niidavadki juba vähem muru just teadlikkusest mitte aga 

hooletusest (Sealsamas). Projektiga kaasas käivad arvamused ning lahkhelid on hea näide 

sellest, kuidas erinevate inimeste subjektiivsus ning väärtushinnangud võivad muuta 

esialgsena näivad kasulikud ökosüsteemiteenused hoopis kahjulikeks. 

Inimeste suhtumine ökosüsteemi pakutavatesse hüvedesse võib sõltuda ka piirkonna 

geograafilisest asukohast ning kultuurilisest taustast (Jim, Chen 2006). Näiteks Soome 

laiuskraadil, on päikesepaistet aastaringselt vähem kui temast lõuna pool. Soomes, Joensuu 

linnas läbiviidud uuring näitas, et sealsele piirkonnale omaste tihedate okaspuude leviku 

üheks negatiivseks mõjuks loeti nende poolt tekitatud pidevat valguse varjamist. Lisaks veel 

tekitasid probleeme murdunud oksad ning varis (Tyrväinen 2001). 

Nagu eelnevalt mainitud, siis ökosüsteemiteenuste häirimist või negatiivseid kõrvalmõjusid 

tekitavad neis nii keskkonna tehislikud- kui looduslikud tegurid. Looduslikest teguritest 

võivad nendeks olla näiteks allergeenid, patogeenid või kahjurid (Lyttimäki 2014).  

Nii invasiivsed kui ka kodumaised liigid võivad kahjustada inimeste vara, mõjuda 

negatiivselt inimeste ilumeelele või ohustada elanike turvatunnet (Sealsamas). Hiinas, 

Guangzhou linnas läbiviidud küsitluses elanike seas osutus üheks kõige olulisemaks linnade 

rohealade negatiivseks mõjuks just oht inimeste turvalisusele. Ohuteguriteks osutusid 

rohealade tekitatud hämarus ning sellest tulenevalt ka murdvargused. Elanike turvalisuse 

vähenemisele võivad kaasa aidata veel puude tihedalt istutamine või rohealade halb 

planeering (Jim, Jen 2006).   

Mitmed loomaliigid võivad inimestele teatud olukordades kahjulikeks või isegi surmavateks 

osutuda. See sõltub geograafiliselt piirkonnast ning ka muudest asjaoludest. Näiteks võivad 
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Indias inimesi otseselt ohustada tiigrid, elevandid või mürgised maod. Samas on need liigid 

nii kultuuri kui turismi seisukohalt üsna olulised. Mitmed loomad võivad kahjustada ka 

inimeste kultuurpõlde või ohustada nende kariloome (Lele et al. 2013). Ökosüsteemi 

pakutavate teenuste negatiivsed kõrvalmõjud võivad esile tulla ka looduses esinevate 

tulekahjude tagajärgedena. Tulekahjud aitavad looduses kontrolli alla hoida parasiite ning 

mürgiseid taimi neid hävitades. Lisaks stimuleerib see uut rohukasvu. See kõik on kasulik 

kariloomadele ning nende kasvatajatele. Samas võib aga tuli hävitavalt mõjutada kariloomi, 

kultuurpõlde, muid elusorganisme ning inimeste vara või isegi neid endid (Shackleton et al. 

2016).  

Ökosüsteemide nii otsene kui tunnetuslik mõju tänapäeva urbaniseerunud ning 

demograafiliselt vananenud ühiskondades sõltub mitmest aspektist (Lyttimäki, Sipilä 2009). 

Mõne ökosüsteemi teenuse kategoriseerimine kasulikuks või kahjulikuks sõltub 

perspektiivist ning iga inimese vaatenurgast, mis on omakorda mõjutatud kultuurilisest 

taustast, ühiskonnas kehtivatest normidest või väärtushinnangutest (Shackleton et al. 2016).  

Isegi multikultuursetes linnades võivad erinevast rahvusest inimesed näha linnades 

ökosüsteeme mitmeti,  tänu oma kultuurilisele taustale. Näiteks rohealal grillimine võib küll 

olla normaalne tegevus enamikele inimestele linnas, kuid teised inimrühmad ei tunneta seda 

samamoodi ning seega võib see olla pigem taunitav tegevus (Lyttimäki, Sipilä 2009). 

Uuringutes on küll ökosüsteemide negatiivseid mõjusid välja tulnud, kuid mitte olulisel 

määral. Enamik elanikke hindavad rohealasid siiski kõrgelt ning naudivad nende pakutavaid 

hüvesid (Jim, Chen 2006). Samadele tulemustele, kus inimesed väärtustavad kõrgelt 

rohealade pakutavaid hüvesid, jõuti ka Soomes läbi viidud uuringus, kus rohealadega seotud 

negatiivsed mõjud tulenevad pigem rohealade haldamisest, mitte nende kui ökosüsteemide 

olemasolust (Tyrväinen 2001). 
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3. INIMESED JA TAIMED LINNAS 

 

 

Kõik isendid on omavahel suuremal või väiksemal määral seotud ning sõltuvad üksteisest. 

Üksikindiviid ei saa oma eksistentsi jätkata kui tal puuduvad seosed ning ühendused 

ümbritseva keskkonna või teiste organismidega. Ka linnalistes ökosüsteemides, mis on 

kujunenud pideva inimmõju ning urbaniseerumise tingimustes, toimuvad pidevad 

interaktsioonid taimede, loomade ning inimeste vahel (Fineschi, Loreto 2020). Kui eespool 

sai käsitletud taimede ning inimese omavahelisi kasulikke/kahjulikke suhteid ökosüsteemi 

teenustest lähtuvalt, siis vääriks siinkohal tähelepanu ka need inimeste ja taimede 

omavahelised suhted, mis tuginevad rohkem empiirilistele andmetele. Ökosüsteemi teenuste 

kontekstist lähtuvalt kuuluvad need kultuuriliste teenuste alla.  

Linnade arengukavad ning nendest lähtuvad tegevused on sageli vastuolus linnaelanike 

soovide ja arvamustega, mida näitas ka antud töö raames läbiviidu küsitlus tartlaste seas 

(Kohv 2022). Vähemtähtis ei ole siinkohal ka linnade elurikkusega arvestamine, mis on 

otseses sõltuvuses linnade rohealade suurusega. Nii näiteks on palju vaidlusi ning arvamusi 

tekitanud Tartu kesklinna rajatav südalinna kultuurikeskus. Selle eesmärk on 

mitmekesistada Tartu avalikku linnaruumi, mis pakuks rohkem kultuurielamusi nii 

linnaelanikele kui külalistele. Põhiprobleem on siiski kultuurikeskuse jaoks 1/3 ulatuses 

pargi senise pindala vähendamine (Südalinna kultuurikeskus… 2022), mis ei toeta Tartu 

elurikkust. Olemasoleva pargi pindala vähendamine killustab rohealade võrgustikku. Lisaks 

sellele takistavad siinse elurikkuse levikut füüsilised barjäärid nagu autoteed ning suuremad 

hooned (Võsaste 2021). Vanad pargi puud on olulised elurikkuse seisukohalt, sest nad on 

elupaigaks suurele hulgale seentele, samblikele, sammaldele, putukatele, lindudele ja 

imetajatele. Neist mitmed on sageli ka kaitsealused liigid (Keppart 2011). Lisaks elurikkuse 

hoidjatena mängivad pargid ning seal kasvavad puud olulist rolli ka ökosüsteemiteenuste 

toimimisel, olles olulisteks elementideks linna õhukvaliteedi- ning veerežiimi reguleerimisel 

(Uustal et al. 2010). Lisaks sellele tekitavad linnakeskkonnas kasvavad suured vanad puud 
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inimestes ka meelerahu ning neid peetakse olulisteks sümboolsetel, religioossetel või 

rituaalsetel põhjustel (Fineschi, Loreto 2020). 

 

 

3.1 Taimede mõju inimeste emotsioonidele  

 

Kõrgem üldine keskkonna looduslikkuse aste (rohkem rohelust) rohealadel tõstab elanike 

kohaidentiteedi tunnetust. Niisuguses kohas elavatel elanikel tekib rohealadega seoses 

rohkem emotsioone ning sidet antud paigaga. Lisaks tekitab see rohkem mälestusi. Parem 

kohatunnetus aitab kaasa ka elanike  üldise heaolu suurenemisele (Knez, Sang et al. 2018). 

Inimeste suhe ning tunnetus loodusega sõltub kultuuriruumist ning sellele iseloomulikest 

väärtushinnangutest. Seetõttu võib inimese suhe loodusega piirkonniti väga erinev olla. 

Selged ei ole ka täpsed tunnused, mille järgi inimesed hindavad neid ümbritsevat loodust 

ning mis mõjutab sellest saadavat heaolu. Võibolla saab nendeks mõjuteguriteks lugeda 

maastike mitmekesisust ning liigirikkust. Samas ka niisugune probleemile lähenemine ei 

anna veel vastust vaid tõstatab üha uusi küsimusi. Milline peaks rohealade taimestik olema 

või kui suur peaks liigirikkus olema, et see tekitaks inimestes piisava heaolutunde (Keniger, 

Gaston et al. 2013)? Ühest vastust sellele küsimusele tõenäoliselt ei leia, kuid sellele 

vaatamata on praeguste uuringute põhjal selge, et inimeste erinevad interaktsioonid 

loodusega suurendavad nende üldist heaolutunnet, aitavad kaasa nii vaimsele kui ka 

füüsilisele tervisele. Kuid lisaks iga inimese individuaalse heaolu suurenemisele aitab 

looduslik keskkond parandada ka ühiskonna sotsiaalset sidusust, solidaarsust ning edendada 

prosotsiaalset käitumist (Goldy, Piff 2020), mida on näidanud ka mõningad sellealased 

uuringud. Näiteks laboris, kus oli avatud vaade loodusesse, suurendas see osalejates soovi 

aidata oma tööga kaasa ka ühiskonna paranemisele ning vähendas soovi saavutada tööga 

ainult enda isiklikke eesmärke. Veel täheldati sama uuringuga, et inimesed kes töötasid 

laboris, kus olid ka taimed olid lahkemad kui need kes töötasid taimedeta ruumis 

(Sealsamas).  

Siinkohal on selgelt näha taimede positiivne mõju inimeste käitumisele ilma, et nad ise seda 

endale teadvustaksid. Kontakt loodusega ning selle mõju inimesele on oma ulatuselt ja 

vormilt erinev. See sõltub ka viisidest kuidas loodusega kontaktis ollakse või kui sagedasti 
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seda tehakse. Mitmesugused interaktsioonid saavad tekkida läbi meelte taju (visuaalsed või 

auditoorsed kogemused), aktiivtegevuste või ka isiklike teadmiste taustal (nt. 

taimetundmine) (Frumkin et al. 2017). 

Nii loodus tervikuna kui selle erinevad osad (taimed, loodusnähtused, maastikud jt.) 

mõjutavad ka inimeste sotsiaalset käitumist. Psühholoogiliselt võivad niisugust positiivset 

ning sotsiaalset ühtsust kaasa toovat käitumismustrit esile kutsuda niisugused emotsioonid 

nagu aukartus ning inimeste erinevad arusaamad ilust. Inimestes tekkivat aukartus tunnet 

võivad esile kutsuda näiteks arhitektuurilised kõrgsaavutused, muusika või ka mõningad 

ülimuslikud avastused (Goldy, Piff 2020). Üllatusmoment mõnda erilist loodusväärtust 

imetledes mõjutab inimese tuju, emotsioone ja prosotsiaalset käitumist. Inimese tuju 

paraneb, võimsa loodusnähtuse ees ollakse rohkem emotsionaalsemad ning tõuseb 

prosotsiaalne käitumine võrreldes tavapäraste vaadetega (Joye, Bolderdijk 2015). Lisaks 

aitavad prosotsiaalse käitumise tekkele kaasa positiivsed emotsioonid, mis laiendavad 

inimeste perspektiivi ning motiveerivad neid tegelema asjadega, millel on pikaaegsed 

positiivsed mõjud (Zhang, Piff et al. 2014).  

Läänelikus kultuuriruumis tekitavad inimestes tavaliselt niisuguseid emotsioone erinevad 

loodusnähtused nagu näiteks päikeseloojangud, mäeahelikud,  erilisemad loodusvaated, mis 

kõik suurendavad emotsionaalset sidet loodusega (Goldy, Piff 2020). 

Katselised uuringud on näidanud, et mida rohkem kogeb inimene looduse ilu, seda enam 

tekib sidemeid ka prosotsiaalsusega. Kõrgemad hinnangud ilule suurendavad inimeste 

leplikust ning empaatiavõimet. Katsealustele rohkete ilusate piltide näitamine tõstis nende 

lahkust ülesannetes, mis olid seotud ressursside jagamisega. Abivalmimad olid need 

katsealused, kelle laboris oli rohkem silmapaistvamaid taimi kui need, kelle taimed olid 

tagasihoidlikumad (Zhang, Piff et al. 2014).  

Inimeste ja taimede vahelisi otseseid kontakte linnakeskkonnas aitab luua ka linnaaiandus. 

Kogukonnaaiad pakuvad võimalust vaadelda taimi ja putukaid lähemalt, mis aitavad aru 

saada näiteks tolmeldamise protsessist ning mõista selle tähtsust toidu tootmisel. Lisaks 

õpitakse aias tegutsedes mitmesuguste taimede istutamist, nende eest hoolitsemist ning 

aiapidamiseks vajalike põhitõdede väljakujundamist (Colding, Barthel 2013). Kuna 

globaalkriisid on näidanud jätkuvalt probleeme toidu varustuskindlusega, siis on 

linnaaiandusel täita oluline roll ka siinkohal. Linnaiandus pakub olulist tuge  toidu 
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varustuskindlusele ning mullaviljakuse parandamisele linnades, millest sõltub otseselt 

toidutootmine (Lal 2020). 

Erinevaid interaktsioone inimese ja looduse vahel loob ka sotsiaalökoloogiline mälu. See 

hõlmab endas teadmisi, oskusi, kogemusi, mis on vajalikud ökosüsteemi ning selle 

pakutavate teenuste toimimiseks. Need ökosüsteemi toimimiseks vajalikud osad on pikema 

aja jooksul talletunud ühiskonna kollektiivsesse mällu, mida vajadusel rakendatakse 

(Barthel, Folke et al. 2010). 

Sarnaselt töötab inimestel ka nn. botaaniline mälu. Taimedelt  pärinevad erinevad lõhnad, 

helid, maitsed või muud tajud tekitavad inimeste kollektiivsesse alateadvusesse mälestuse, 

mida on võimalik hiljem omavahel jagada ning taaselustada. Botaaniline mälu taaselustub 

näiteks olukorras kui inimene puutub kokku mõne koha või taimega, misjärel meenub talle 

olukord, kust ta selle taimega/keskkonnaga varem kokku puutus (Ryan 2013). Botaaniline 

mälu on oluline erinevate kultuuride ning kohtade väärtuste mitmekesisuse peegeldamisel 

(Sealsamas).  

Linnas asuvad kogukonnaaiad on seega kui sotsiaalökoloogilised pelgupaigad, mis aitavad 

inimestel nii looduse kui üksteisega paremini kontaktis olla. Omandatud oskused ja 

teadmised aitavad paremini hallata ka ümbruskonda (Chan  et al. 2016). 

Võibolla tulenevad mõningad praeguse urbanistliku inimese käitumismustritest taimede ja 

loodusega just nende alateadvusest, mis on sinna salvestatud juba inimese kui liigi tekkimise 

ajast saati. Seda väidet toetavaid teooriaid ja uurimusi leiab evolutsioonilise psühholoogia 

valdkonnast, mis aitaks antud töö raames mõista sügavamalt inimeste valiku põhjuseid 

inimeste poolehoidu rohealade ning selle elementide (taimed, veekogud, aiad) suhtes.  
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3.2 Inimeste ja taimede interaktsioonide evolutsioonilised põhjused  

 

Evolutsiooniline psühholoogia lähtub põhimõttest, et inimese teadvus on välja arenenud 

evolutsiooni käigus, mis on mõjutatud looduslikust ning sugulisest valikust. Selle käigus on 

evolutsioon välja töötanud kindla funktsiooniga psühholoogilised mehhanismid, mis on 

inimese arenguga pidevalt kaasas käinud (Hartmann, Apaolaza-Ibanez 2010). See 

teadussuund väidab, et just niisugused nii psühholoogilised kui sotsiaalsed omadused on 

inimestes välja kujunenud enne põllumajanduse arengut. Sellel ajal iseloomustasid 

ühiskonda primaarsed kütid ja korilased (Harari 2016). Need erinevad arengu käigus õpitud 

omadused on aju informatsiooni töötlevad mehhanismid, mis tegelevad eluliselt oluliste 

probleemide ning paljunemisega seotud küsimuste lahendamisega. Niisuguste 

mehhanismide väljaarenemise etapp võib kõigil indiviididel olla sarnane kuid see avaldub 

erinevalt ehk tekib bioloogiline individuaalsus. Sellest tulenevalt võib sõltuda ka erinevad 

eelistused keskkonna valikul (Rusch, Voland 2013). Need mehhanismid on paljude teooriate 

põhjal säilinud tänapäevani, kuigi neil ei pruugi enam kasulikku otstarvet olla (Hartmann, 

Apaolaza-Ibanez 2010). 

Rohealade positiivset ning eelkõige selle praktilist mõju inimesele on seostatud inimese kui 

liigi ellujäämisega. Looduslik keskkond pakkus inimestele võimalusi ellujäämiseks ning 

kriitilise tähtsusega ressursse nagu peavari või toit (Joye, Berg 2011). Inimesel on 

evolutsiooni käigus välja kujunenud kaitsemehhanismid erinevate probleemide ning 

olukordade lahendamiseks (erinevad ohud looduses, toidu ning peavarju leidmine) eelkõige 

tema looduslikus elukeskkonnas (Joye, Berg 2011). Näiteks on paljudes tänapäeva 

ühiskondades levinud rasvumist seostatud inimese varasemal arenguetapil levinud küttide ja 

korilaste toiduhankimise strateegiaga. Nüüdisinimesel on harjumus süüa üleliia kaloririkast 

toitu isegi siis, kui tal selleks otsene füsioloogiline vajadus puudub. Kui varastel homiididel 

õnnestus oma toiduotsingutel leida mõnd kaloririkast toitu (nt. puuviljad), siis oli mõistlik 

tarbida seda koheselt konkurentsi vältimiseks. Niisuguse kaloririkka toidu kiire ning 

võimalikult suurtes kogustes tarbimise instinkt on säilinud meie geenides (Harari 2016).  

Oma elukoha valikut silmas pidades on üheks valikut mõjutavaks kriteeriumiks indiviidi 

sünnikoht. Elamiseks valitakse koht, mis on sarnane kohaga, kus sünniti. (Townsend, Barton 

2018). Siinkohal võib paralleele tõmmata ka inimeste eelistustel elada rohkem rohealade 
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lähedal. Näiteks Tallinna elanike jaoks on oluline elada seal, kus läheduses asub mõni park, 

aktiivset sporti teha võimaldav ala ning veekogu äärne roheala (Tuhkanen et al. 2018: 4). 

Leidub viiteid sellele, et inimestel on säilinud alateadlikult eelistus kindla bioomi või 

elukeskkonna suhtes. Küllaltki kaalukad argumendid väidavad, et inimesed eelistavad 

maastikke, mis on avatud, laia horisondiga ning mõne veekoguga. Eelistatakse madala ning 

homogeense taimestikuga kaetud rohumaid, kus kasvavad hajusalt ümarakujulised madalad 

puud ja põõsad (Hartmann, Apaolaza-Ibanez 2010). Niisugune maastik, mis oli valdav küti-

korilase tüüpi varajaste homiidide arengu etapil, pakkus piisavalt toitu, peavarju ning 

turvalisust erinevate varitsevate ohtude eest. Sellel väitel põhineb ka niinimetatud „Savanni“ 

hüpotees, mille kohaselt eelistavad inimesed just seda bioomi teiste seast. Kuigi seda 

hüpoteesi on mitmed uuringud juba kajastanud, ei saa seda väidet veel lõplikult kinnitada 

(Joye, Berg 2011). Savanni hüpoteesi täielikku paikapidavust ei kinnitanud ka uuring, kus 

inimesed eelistasid antud läbiviidud uuringus savannide asemel hoopis vihmametsa. 

Tõenäoliselt võib niisuguste  erinevate tulemuste põhjuseid otsida ka kultuuri mõjudest ning 

konkreetsest analüüsitavast keskkonnast (Moura, Junior et al. 2018). 

Pigem on alust arvata, et niisuguste eelpool kirjeldatud savanni tüüpide maastike eelistus on 

inimeste elu jooksul pidevalt muutuv ning eelistatakse tuttavat bioomi (Hartmann, 

Apaolaza-Ibanez 2010).   

Aspekte, mis võivad mõjutada inimeste keskkonna eelistusi on palju ning seega ei saa ühtegi 

uurimust kindlalt seostada just inimeste eellaste elamisega savanni tüüpi keskkonnas, mille 

evolutsioonilised mõjud võivad ulatuda tänapäevasesse urbanistlikku maailma. Nii 

tänapäevane kui sellele eelnev ühiskond on mõjutatud paljudest varasematest 

arenguetappidest (nt. industriaal- ning agraarühiskond), mis loovad nende vahel piisavalt 

suured erinevused. Lisaks sellele tekitavad suuri erinevusi klimaatilised olud (Harari 2016). 

Lisaks eelpool kirjeldatud  inimese evolutsioonilisele arengule võime põhjuseid loodusliku 

keskkonna ning selle elementide (nt. taimed) poolehoiu suunas otsida ka maastike 

mitmekesisuses. Looduslikke või sellele lähedasi keskkondi (rohealad linnades) tajuvad 

inimesed kergemini, sest need on hoomatavamad, sujuvamad ning rohkem ette 

prognoositavamad. Tehiskeskkonnad (linn) on aga seevastu raskemini visuaalselt 

haaratavamad (Joye, Berg 2011).  

Looduslike või tehislike maastike eelistust inimeste seas saab hinnata ka nende fraktaalsuse 

(kindlad mitmekesised mustrid, mis jätkuvad) põhjal. Fraktaalsuse (D) ning inimeste 
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eelistuste vahel on leitud seoseid, mis aitavad mõõta keskkonna looduslikkust ning vastavalt 

sellele inimeste eelistusi. Näiteks kui inimesed eelistavad madalama fraktaalsusega 

maastikke, võib see viidata ning toetada eelnevalt mainitud nn. savanni hüpoteesi. Sellele 

järeldusele toetudes annab savannile omane vähem detailsem maastik võimaluse inimesele 

vaenlast paremini märgata ning ennast vajadusel kaitsta (Hagerhall, Purcell et al. 2004). 
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4. MATERJAL JA METOODIKA 

 

 

Käesoleva magistritöö andmete aluseks oli perioodil september 2021– jaanuar 2022 

läbiviidud küsitlus veebis Google Forms keskkonnas (Lisa 1). Küsitlust testiti enne 

avalikustamist ka kolmest inimesest koosneva kontrollgrupi peal, mis osutus küsitluse 

väljatöötamisel piisavaks.  

Küsitlus viidi läbi Tartu linna elanike seas eesmärgiga kaasata valimisse võimalikult 

erinevaid sihtrühmi paljudest linnaosadest, mis aitaks luua laiapõhjalise andmestiku antud 

töö eesmärkide täitmiseks. Küsitlusele vastas 149 erineva taustaga inimest erinevatest Tartu 

linnaosadest, kes tähistati andmete analüüsil koodiga, mis koosnes vanuse ja soo 

kombinatsioonist.  Ränilinnast ei sattunud valimisse mitte ühtegi elanikku (Joonis 1). 
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Joonis 1. Küsitluses osalenud linnaosade kaupa protsentides. Ränilinnast vastajaid 

ei leidunud. 
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Üks küsitlusvorm osutus tühjaks. Antud juhul oli küll küsitlusvorm ära saadetud, kuid 

ühelegi küsimusele ei vastatud. Andmete analüüsil ning kõigi vastajate koguarvus seda 

vastust ei arvestatud. Küsitluses osales 32 meest ning 116 naist. Ühel kirjel puudus nii vanus 

kui sugu, mis jäeti vanuse ja soo analüüsil välja. Vastajate keskmine vanus oli 48,3 eluaastat, 

noorim vastaja 17 a. ning vanim 82. a. Vastajate vanuseline jaotus valimis oli üsna ühtlane 

kaasates võimalikult palju erinevaid vanusegruppe, mis aitasid elanikest paremat ülevaadet 

saada (Joonis 2). 

 

 

 

Tartu linna elanike kaasamine antud töö andmete kogumisse lähtus harrastusteaduse (inglise 

k. citizen science) metoodikast, mille peamine põhimõte on tavainimeste vabatahtlik 

kaasamine teadustöösse (eElurikkuse koduleht 2022). Harrastusteadus on üsna lai mõiste 

Joonis 2. Valimi vanuseline jaotus vastajate koguarvust.  
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ning seda kasutatakse ning rakendatakse pajudes valdkondades nagu näiteks loodus- ja 

reaalteadustes, humanitaar- või sotsiaalteadustes (Haklay et al. 2021). Samas võivad antud 

mõiste dünaamilisus, selle erinevad definitsioonid ning kontekst tekitada segadust. Näiteks 

inglise keelset terminit „citizen science“ tõlgitakse eesti keelde sageli ka kui 

„kodanikuteadus“. Selle mõiste tähendust võib seostada ka kui riigi või linna õiguslikult 

kodanikuks olemisega, mis mõningates riikides võib olla problemaatiline ning sobimatu 

(Eitzel et al. 2017). Antud töös eelistab autor mõiste „harrastusteadus“ kasutamist.  

Esimesed harrastusteaduslikud ettevõtmised maailmas olid USA Audoboni ühingu (asutatud 

aastal 1900) poolt korraldatud linnuloendused. Pikkade rahvast kaasavate linnuloenduse 

traditsioonidega on harrastusteadusele teed rajanud ka Suurbritannia (Eitzel et al. 2017). 

Eestis on 2017. a loodud ka Eesti Harrastusteaduse Ühing (Eesti Looduseuurijate 

Selts...2022).  

Harrastusteadus võimaldab hankida rahva kaasamisel täiesti uusi teadmisi või lahendada 

mõne väiksema piirkonna probleeme. Sageli võivad niisugusest metoodikast lähtuva 

uurimuste tulemused tuua kaasa ka oluliste poliitiliste otsuste langetamised (Haklay et al. 

2021). Niisugused põhimõtted on ühildatavad töös käsitletud taimepimeduse probleemi 

lahenduste leidmisele. 

Harrastusteaduse rakendamisel Eestis on üsna suur potentsiaal mitmesuguste 

keskkonnaandmete kogumisel, mis aitavad täiendada olemasolevaid ametlikke andmebaase. 

Selle kasutusmugavus tagab andmete kiire ning üsna efektiivse kasutuse (Suškevičs et al. 

2021). Harrastusteaduse suurt potentsiaali teaduses on varasemalt tõestanud Eestis ka 

esimesed etnofarmakoloogilised uuringud dr. Mihkel Ostrovi juhtimisel aastal 1891, millele 

andis tõuke rahvuslik ärkamisaeg (Kalle et al. 2022). Harrastusteaduse rakendamine 

käesolevas töös aitab hinnata siinset taimepimeduse olukorda ning elanike suhet 

linnaloodusega, lähtudes eelkõige inimeste endi perspektiivist.  

Küsitluse küsimus erinevate taimerühmade kohta „Kui oskate, siis palun kirjeldage lühidalt 

valitud liike (värv, kuju, kõrgus, muud iseloomulikud tunnused).“ Oli taimepimeduse 

hindamisel üks olulisemaid küsimusi. Kuigi paljud vastajad ei mõistnud küsimuse sisu ega 

selle eesmärki, andis see töö autorile olulist teavet taimepimeduse kohta. Niisugune taimede 

kirjeldus aitab tuvastada nimetatud konkreetset taime liigi täpsusega, hinnata inimeste 

vaatlemise oskust, mis on taimepimeduse seisukohast oluline. Lisaks aitab see mõista 

detaile, mida inimesed taimede puhul märkavad. Sarnast metoodikat on edukalt oma töös 
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kasutanud ka Raivo Kalle ja Renata Sõukand, mis käsitles looduslike toidutaimede kasutust 

Eestis. Töös uuriti just neid andmeid, mis kajastasid inimeste toidutaimede kasutust nende 

lapsepõlves (Kalle, Sõukand 2013).  

Enne küsitluskava koostamist tutvuti taimepimedust käsitleva kirjandusega ning uuriti 

võimalusi, mida varasemalt on selle hindamiseks kasutatud. Käesolev töö on taimepimeduse 

hindamisel uudne, kuna niisugust meetodit pole varem selle hindamisel kasutatud. Töös 

kasutatud metoodika on pilootprojektiks järgnevatele uuringutele ning võib anda uusi 

lahendusi urbaniseerunud ühiskondadele taimepimeduse probleemi leevendamisel. Lisaks 

aitab antud töö kaasa avalikkuse kaasamist taimepimedusega kaasnevate 

keskkonnaprobleemide lahendusse. 

Uurimisalaks olevas Tartu linnas on 2022. a 31. jaanuari seisuga 94 499 elanikku. 

Linnaosasid on 18, mis võeti aluseks ka käesoleva töö koostamiseks (Joonis 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küsitluse koostamise ning jagamise hetkel oli Tartu linnaosasid 17. Üldplaneeringu käigus 

moodustati 2021. a uus Kvissentali linnaosa, mis kuulus varasemalt Ülejõe linnaossa. Kuigi 

Joonis 3. Tartu linnaosad (Tartu linna koduleht 2022).   
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küsitluses on uus Kvissentali linnaosa arvestatud veel vana linnaosade jaotuse järgi (Ülejõe 

linnaosana), siis töö tulemusi see ei mõjutanud. Haldusreformi käigus liideti 2017. a Tartu 

linnaga ka endine Tähtvere vald koos sinna kuuluvate kahe aleviku ja kümne külaga (Tartu 

linna koduleht 2022). 

Töö uurimisalaks olev Tartu linna rohevõrgustik on üsna mitmekesine. Piirkonnas leidub nii 

inimtegevusest mõjutatud kui ka rohkem looduslikke alasid. Piirkonna oluline ühenduslüli 

nii linnaliste kui asulast välja jäävate koosluste vahel on Emajõgi, mis mitmekesistab 

piirkonna rohealasid veelgi. Lisaks sellele toetab rohevõrgustikku sinivõrgustik. 

Sinivõrgustiku alla saame linnas lugeda tiigid, kraavid, ojad jm. väiksemad nii looduslikud 

kui inimtekkelised veekogud, mis kõik on siinse elurikkuse aluseks (Tartu üldplaneering 

2040+). Tartu linna territooriumile jääb 770 kaitstavat loodusobjekti, mis on elu- ja 

kasvupaikadeks kaitsealustele liikidele. Lisaks asub siin 15 kaitseala (Tartu linna 

üldplaneeringu 2040+ KSH). 

Küsitlust levitati sotsiaalmeedias (Facebook), Tartu mitmetes mittetulundusühingutes, 

linnaosaseltsides, muuseumite ning teiste sarnaste teadusasutuste meililistides. Küsitluses 

tagati osalejate anonüümsus ning saadud andmeid kasutati ainult üldistuste tegemisel. 

Elektroonilisel küsitlusvormil teavitati vastajat töö eesmärgist ning saadud andmete 

kasutamise õigusest töö autori poolt. Andmete kogumisel lähtuti hea teadustava 

põhimõtetest (Hea teadustava 2017). Andmete töötlusel kasutati andmetöötlusprogrammi 

Excel ning statistilist andmetöötlusprogrammi R 4.1.2. Töö andmete algmaterjal on hoiul 

Eesti Kirjandusmuusemi digitaalarhiivis Kivike (Kohv 2022). 

Töös lähtuti valdavalt kvalitatiivse uuringu põhimõtetest, mis on kasutusel ka antropoloogias 

ning sotsiaalteadustes. Rohealade hindamisel kasutati lisaks kvantitatiivset meetodit. 

Taimegruppe käsitlevad küsimused koostati eemilisest lähenemisest lähtuval põhimõttel, 

mida iseloomustab sisemine vaade kultuurile ning kus inimene lähtub enda isiklikust 

arusaamisest ümbritsevast (Morris et al. 1999). Seega vastajatele ei antud ette valikvastuseid 

oodatavate erinevate taimede nimetuste osas. Küsimustele tuli täpselt vastata nii nagu vastaja 

küsimusest ise aru sai. Töö rohealasid käsitlevas küsimustiku osas anti vastajatele ette 

valikvastused. Vajadusel sai vastaja valikut täiendada, lisades oma vastuse tühjale reale. 

Taimede loetelu käsitleva küsimuste koostamisel lähtuti loetelukatse põhimõttest (Sutrop 

2011), kus vastajal paluti nimetada liigid, mis neile esmalt meenuvad. Saadud loetelu 

ülempiiriks seati kümme loodusliku puud/põõsast, rohttaime ning istutatud ilu- ja viljapuu 
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liiki, mida inimesed nende endi jaoks olulisemaks pidasid (Lisa 1). Soovil korral oli vastajal 

võimalus nimetada ka ülempiirist väiksem arv nimetusi. 

Andmete analüüsil selgitati välja iga taimerühma kümme enim loetelus esimestena 

nimetatud  liiki, mille osakaalu vastajate arvust väljendati protsentuaalselt. Liikide 

nimetamise sageduse tõin lisaks välja tabelina. Inimeste poolt enim nimetatud taime (võilill) 

ja puu (kask) kirjeldused toodi eraldi tabelina välja kui näidetena, mille põhjal analüüsiti 

inimeste märkamise oskust taimepimeduse kontekstist lähtuvalt (Lisa 5-6). Taimerühmad 

kategoriseeriti inimeste antud vastuste põhjal nii nimetuste valiku põhjuste kui taimede 

kirjelduste alusel. Moodustatud kategooriate alusel hinnati inimeste suhet taimedega ning 

selgitati välja võimalikud märgid taimepimedusest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

 

5. TULEMUSED 

 

5.1 Looduslikud puud ja põõsad 

 

Küsimusele „Nimetage palun KUNI 10 Teie jaoks olulist LOODUSLIKKU PUUD VÕI 

PÕÕSAST enda kodukohas, mis teile esimesena meelde tulevad.“ Vastas 145 inimest (Kohv 

2022). Kokku nimetati 74 erinevat liiki antud kategoorias (Lisa 2). 10 kõige olulisemat liiki, 

mida nimetati loetelus esimestena olid kask (24%), tamm (19%), pärn (14%), vaher (8%), 

kastan (7%), mänd (7%), kuusk (4%), pihlakas ja sirel (3%), õunapuu (1%) (Joonis 4) ning 

mille vastajate arv on toodud tabelis 1 (Tabel 1).   
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Joonis 4. Puude ja põõsaste kategoorias 10 enim esimestena loetletud liiki. 
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Vähemalt 10 liiki või rohkem oskas antud kategoorias nimetada 37% vastajatest. Alla viie 

liigi nimetas 19% vastajatest. Mitte ühtegi liiki ei nimetanud kolm inimest. Kõigi kolme 

järgneva kategooriaga võrreldes märkavad inimesed puid ja põõsaid enda ümbruskonnas 

kõige rohkem. 

Ligikaudu pooled vastajatest (49%) võib lugeda rühma, kes põhjendasid oma valikut puudelt 

või põõsastelt saadavate saaduste kasutamisega (ravimina, toiduks, ilu jaoks). Puude õisi, 

vilju ja lehti kasutavad inimesed rahvaravis või toiduks. Näiteks üks populaarsem vastus oli 

pärnaõite korjamine ning nendest tee tegemine. Inimesed pidasid oluliseks koguda ka 

kaskedelt ning vahtratelt saadavat mahla. Oluline on aga siinkohal märkida, et puudelt või 

põõsastelt korjatakse saadusi üldjuhul linnakeskkonnast väljas, maapiirkonnas või 

võimalikult eemal tihedamast asustusest (kaugemad pargid, linna metsikumad ääred). 

Näiteks üks kesklinnas elav vastaja mainis, et käib Karlova linnaosas asuva staadioni juurest 

pärnaõisi korjamas. Tartu kontekstist lähtuvalt on linnaelanikele oluliseks kohaks Emajõgi 

ning sellega vahetult seotud looduslikud alad. Linnakeskkonna sobimatust puudelt ja 

põõsastelt saadavate saaduste korjamisel märkisid ära ka mitmed vastajad. Põhjendusena 

tuuakse linnakeskkonna liigne õhusaastatus ning niisuguse keskkonna üldine 

ebatervislikkus. Vaatamata sellele tarvitavad inimesed linnakeskkonnas mitmesugusel moel 

oma koduaiast saadavaid aiasaadusi, milles ohtu ei tunnetata. 29 vastaja sõnul (20%) ei kogu 

nad puudelt või põõsastelt erinevaid saaduseid. 

Enim nimetatud Sagedus (f) 

Kask 35 

Tamm 28 

Pärn 20 

Vaher 12 

Kastan 10 

Mänd 10 

Kuusk 6 

Pihlakas 4 

Sirel  4 

Õunapuu 2 

Tabel 1. Loetelus esimestena nimetatud nimetused. Sagedus (f) väljendab 

vastajate arvu. 
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Linnakeskkonnas tunnetavad inimesed puude ja põõsaste olulisust pigem esteetilistel ning 

ökoloogilistel põhjustel. Ökosüsteemide teenuste jaotusest lähtuvalt peavad inimesed antud 

kategoorias olulisteks seega reguleerivate, tugi- ning kultuuriteenuste olemasolu. Puid ja 

põõsaid peetakse olulisteks puhta õhu reguleerimisel, üldise elurikkuse toetamisel, kaitsel 

müra, tuule ning liigse kuumuse eest. Mõningate puude osasid kasutatakse ka 

meisterdamiseks – näiteks hobukastani munad, kuuse käbid, tamme tõrud. 

Puid seostati ka mitmete uskumuste ja traditsioonidega. Seoses traditsioonidega mainisid 

inimesed kaski ning nendest saunavihtade tegemist. Kuuske (jõulupuu) ning mändi 

(jõulupärjad) seostati ka jõuludega. Ühel korral seostati pärna ka kui hiiepuud. Erinevad 

tavad ja uskumused olid seotud pihlakaga („ Pihlakaoksa soovitas vanaema kurja silma eest 

kaitseks kaasas kanda.“(N50) või „Pihlakaoks on toas, oli puukuuris (kaitsja, hoidja, lihtsalt 

ilus)“ (N76), „(---) Pihlakas hea endega (---)“ (N60)), tammega („Tammed kasvavad akna 

taga, tamme tõru on talismaniks taskusse“ (N76), „(---) Tamm annab jõudu ja tuge (---)„ 

(N60), „Tamm, saar ja künnapuu on ilusad väega puud, mis kasvavad üsna suureks ja on ka 

pikaealisemad.“ (N36)) või kastaniga („Kastaneid pistan lihtsalt taskusse“) (N39).  

Palju seostasid inimesed puid ja põõsaid oma kodukohaga või isiklike mälestustega. Teatud 

puud meenusid inimestele tänu sellele, et need jäävad nende igapäevasele 

liikumistrajektoorile või asuvad vahetult kodu juures. Näiteks: „ Kased ja sirel kasvavad 

akna all, maja juurde viis varasemalt papli allee. Pihlakas on mulle isiklikult väga oluline 

puu…“ (N, vanus teadmata) või „Need puud paistavad kas koduaknast või on paariminutise 

jalutuskäigu ulatuses ja jäävad näiteks poeteele.“ (N62). Linnakeskkonna haljastus toob 

inimestes tugevalt esile ka erinevaid mälestusi: „Vanad õunapuud kannavad mälestusi 

maakodust, kuivatan õunu, varem tehti kodus õunakoore teed. Haabadega seoses meenub 

vanaisa jutt, miks haava lehed värisevad. Kadakas oli kurgitünni“ hautamisel“ oluline, 

marjad on salapärased, lõhn oksa põletamisel eriline, puhastav.“ (N76).  

Mõningad Tartu linna paigad on ka kultuuriliselt seotud puudega: „Väga suured ja vanad 

puud. Nendes on ajalugu. Vanad puud annavad paigale juured, mis ulatuvad aastasadu tagasi 

ajalukku. Forseliuse saarte puhul on tegu juurtega mis ulatuvad nii linna kui ka hariduse 

ajalukku…“ (M43). Puud on omandanud aja jooksul inimestele ka sügavama tähenduse: 

„Metsapuud on mulle kõik hingeliselt väga lähedased, kuna olen kasvanud metsade keskel, 

olen hobimetsamees ning soovin Tartu külje alla ka metsikuid parke.“ (M70).  
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30 inimest vastajate koguarvust põhjendasid puude ja põõsaste olulisust esteetilistel 

põhjustel: „Paistavad aknast ja teevad ümbruskonna roheliseks. Sirelitel õitsemise ajal väga 

meeldiv lõhn. Kastani viljadest saab sügisel meisterdada, vahtralehti saab imetleda.“ (N39), 

„Puittaimed on ilusad, „selgrooga isiksused“, linnaruumis on nad püsivad maastikupildi 

tekitajad, mitte nagu mingi naat või kõrs.“ (N55). 

Küsimusele „Kas eelpool loetletud puud/põõsad omavad teie jaoks ka muud tähendust peale 

praktilise kasutuse (nt. spirituaalsus, isiklik suhe loodusega vms.)?“ vastas 146 inimest. 

Vastajatest 14 inimese jaoks ei oma puud ja põõsad muud tähendust. Puude ja põõsaste 

tähtsust spirituaalsuse või vaimsuse seisukohalt pidas oluliseks 30 inimest (21% vastajatest). 

Puude ja inimestega on seotud mitmed uskumused („Pihlakat koduaias peetakse õnne 

toovaks.“ (N56), „Pihlakas hoiab halva eemale, kuusk rahustab, mänd annab jõudu 

(kallistada), tamm annab tugevust (kallistada).“ (N56)). Puude lähedus mõjub positiivselt ka 

inimeste emotsioonidele ning tervisele („Pärn tundub mulle eriliselt hea mõjuga puu olevat.“ 

(N70), „Peamiselt ongi emotsionaalne suhe. Puud rahustavad.“ (N62), „ (---) Kasutan/vajan 

neid kõiki emotsionaalse kasutusena (isiklik suhe loodusega), sest on minu jaoks vajalikud 

turvalise/emotsionaalse tasakaalu ja ilusa ruumi loojatena.“ (N47)). Eriliselt rõhutab puude 

olulisust alljärgnev näide:  

Peamiselt ongi emotsionaalne suhe. Puud rahustavad. Olulised linnamaastiku 

ilmestajad – linnas oleks puudeta võimatu elada. Minu jaoks on nad elavad olendid, 

kes tegelikult toetavad oma olemasoluga inimese eksistentsi. (N62).  

Mitmel korral mainisid inimesed puude olulisust linnaruumis ka looduse vaatlemise ning 

selle märkamise oskuse väljakujunemisel („Puud ja põõsad ongi linnas elava inimese 

võimalus olla loodusega kontaktis, märgata aastaaegade vahetumist, puude kasvu ja eluringi, 

samuti on väga oluline linnas elavate lindude/loomade elupaik, mis pakub mulle rõõmu 

nende vaatlemisest.“ (N58), „Isiklik suhe loomulikult, sest kui neid puid-põõsaid mu ümber 

ei oleks, ei tunneks ma neid ning ei suudaks neid ka nautida. (---)“ (N44)). Üks vastaja mainis 

ka puude ja põõsaste olulisust nende õpetamisel lastele. Oskus looduse märke näha ja lugeda 

aitab paremini mõista ning tajuda selle olemust eriti linnaruumis. See on taimepimeduse 

leevendamisel eriti oluline. 

Linna keskkonnas märkavad inimesed paremini õitsvaid ning lõhnavaid taimi (sirel, 

ebajasmiin) ning seda eriti kevadel või suvel. Tähelepanu äratavad ka rohkem puude kuju 

ning suurus. 
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Vastused küsimusele: „Kui oskate, siis palun kirjeldage lühidalt valitud liike (värv, kuju, 

kõrgus, muud iseloomulikud tunnused).“ Jagunesid 5 kategooriasse (Joonis 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Iga vastaja lähtus vastamisel nii nagu küsimusest aru saadi. Vastajad kategoriseeriti taimede 

liigikirjelduste andmise alusel järgnevalt: 1) utilitaarsuse väljatoojad; 2) emotsioonidega 

kirjeldusi edasi andvad; 3) inimesed, kes ei soovinud küsimusele vastata; 4) detailselt 

taimede kirjeldusi välja toojad; 5) väga üldise kirjelduse andjad (vormi, kuju, vms. 

üldtunnuste põhjal). Vastajatest 24 inimest (16%) ei soovinud küsimusele vastata kuna ei 

pidanud taimede kirjeldust oluliseks. Nendest üks ütles, et ei tea vastust küsimusele. 18 

inimest kinnitasid, et tunnevad valitud liike ning oskavad neid kirjeldada kuid taimede 

kirjeldusi nad kirja ei pannud. Mõningad vastajad ei saanud küsimuse mõttest aru, mis võib 

viidata ka taime kirjelduse jaoks vajaliku sõnavara puudumisele. Taimede kirjeldust läbi 

selle praktilise kasutuse kirjeldas kolm inimest, läbi emotsioonide ning tajude kuus inimest. 

Kirjeldustes tuuakse esile rohkem puude/põõsaste üldkuju või selle õisi, mis õitsemise ajal 

rohkem inimeste tähelepanu köidavad. Rahvapoolsed taimede kirjeldused jäid nõrgaks, 

millest võib ühe võimalusena järeldada tavainimesele arusaadava sõnavara puudumist nende 

kirjeldamiseks. 
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Joonis 5. Puude ja põõsaste kirjelduste alusel loodud kategooriad, mille 

koostamisel võeti aluseks inimeste öeldu (eemiline lähenemine). Iga kategooria 

juures olev number tähistab vastajate arvu. 
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5.2 Looduslikud rohttaimed  

 

Küsimusele „Nimetage palun KUNI 10 Teie jaoks olulist LOODUSLIKKU ROHTTAIME 

enda kodukohas, mis teile esimestena meelde tulevad.“ Vastas 143 inimest. Kokku nimetati 

235 eri nimetust rohttaimi (Lisa 3). Populaarsemad neist, mida nimetati esimestena kümne 

seast olid võilill (24%), ristikhein, teeleht, naat (5%), raudrohi (3%), orashein (3%), 

naistepuna (2%), nurmenukk, metsmaasikas ning kortsleht (1%) (Joonis 6). Liikidele 

vastajate arv on toodud tabelis 2 (Tabel 2). 
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Joonis 6. Populaarsemad rohttaimed, mida nimetati esimestena. 
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Enim nimetatud Sagedus (f) 

Võilill 35 

Naat 7 

Ristikhein 7 

Teeleht 7 

Raudrohi 5 

Orashein 4 

Naistepuna 3 

Nurmenukk 2 

Metsmaasikas 2 

Kortsleht 2 

 

 

 

 

Vähemalt 10 liiki või rohkem oskas nimetada 27% vastajatest. Alla viie liigi nimetas 26% 

ning mitte ühtegi liiki ei nimetanud 10% vastajatest. Võrreldes puude ja põõsastega 

märgatakse rohttaimi juba oluliselt vähem, mis on tõenäoliselt seotud nende suuruste 

erinevustega.  

Kuigi antud küsimusega paluti inimestel loetleda neile enda kodukohas kasvavaid olulisi 

looduslikke rohttaimi, nimetasid inimesed ka taimi, mis kasvavad nii põllul, metsas kui ka 

koduaias. Sellest järeldub, et inimesed loevad koduümbruseks suuremat ala kui nende vahetu 

lähiümbrus ega piira seda mõtteliselt linna haldusjaotusega. Kaks inimest mainisid ka seeni, 

mis näitab, et inimesed liigitavad ka neid taimede alla. Liikide loetlemisel nimetati liike ka 

nende koondnimetustena („metsamarjad“, „muru“, „hein“), mis liikide loetelu arvestusse ei 

läinud. Inimeste arusaamine ning definitsioon rohttaimedest ning ka teistest antud töös 

kasutatud kategooriatest võib olla väga erinev. See muudab ka nende kategoriseerimise 

keerukaks, mida ei saa alati üheselt mõista. Seda näitas ka eluslooduse sõnavara uurinud 

magistritöö, kus näiteks keelejuhid liigitasid metsviinapuu nii rohttaimede, puu, ronitaimede 

kui ka põõsaste kategooria alla (Eessalu 2012: 36). 

Erinevate rohttaimede olulisust seostasid vastajad kõige rohkem nende kasutusega 

rahvaravis (17% vastajatest). Mitmed vastajad mainisid teelehe (Plantago) kasutust haava 

tohterdamiseks ning põletiku raviks („(---) Kasutan teelehte usinalt põletikuliste haavade 

Tabel 2. Loetelus esimestena nimetatud nimetused. Sagedus (f) väljendab vastajate arvu 
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ravitsemisel(---).“(N29), „(---)Teeleht hea haavale panna(---).“ (N39), „(---)Teeleht-pane 

väikesele kriimule, et veri kinni jääks.“(N33)). Kuigi vereurmarohi (Chelidonium majus) ei 

kuulunud kõige populaarsemate taimede hulka, mainiti selle taime kasutust rahvaravis 

mitmel korral („(---) Vereurmarohu värske mahlaga olen tohterdanud soolatüükaid ja 

konnasilma (---)“ (N59), „(---) Teelehte ja vereurmarohtu olen kasutanud rahvapärase 

ravimina. (---)“ (M41)). Oluline taim inimeste jaoks linnakeskkonnas on ka võilill 

(Taraxacum officinale), mis on üsna laialdase kasutusega nii toiduks kui ravimiseks („(---) 

Võilillesalat on hea, nii lehed kui ka pealsed (---)“ (N39), „(---) Võilille õitest tegi vanaema 

ülihead siirupit.“ (N39), „Võilille varsi süüakse maksa ja kõhunäärme töö toetamiseks.“ 

(N70), „Võilillejuuri korjan „kohviks“, aga mitte Annelinnast“ (N56)). Sarnaselt puude ja 

põõsaste kategooriaga, märkisid mitmed vastajad ka rohttaimede puhul nende korjamist ning 

kasutust pigem linnast eemal või mõnel linnalähedasel rohealal („Korjan Emajõe luhalt 

angervaksa.“ (N62), „Kui küsitakse kodukoha taimi Annelinna inimeselt, siis ilmselt 

nimetaks Anne luha taimi... sööma neid vaevalt keegi hakkab“ (N55)), mis näitab nii Tartu 

linna kui selle ümbruses olevate rohealade tähtsust inimeste jaoks. Väiksemal määral 

kasutati rahvaravis ka angervaksa, raudrohtu ning nurmenukku. 

Oluline koht eriti linnakeskkonnas erinevate rohttaimede korjamiseks ning tarvitamiseks on 

ka inimeste isiklikud aiad või peenrad, kus saab endale meelepäraseid taimi kasvatada 

(„Kasvavad metsikult ja jõuliselt koduaias.“ (N56), „Kogun neid ravimtaimedena, mõnda 

kasvatan ka peenrakastis.“ (N55), „Lilli kasvatan silma iluks, köögivilju söögiks, saialille 

õisikud kuivatan (kasutan teeks, valmistan kosmeetikaks/raviks, seebid, tõmmised, 

leotised).“ (N46)).  

Vähesed inimesed põhjendasid oma valikut seoses elurikkuse säilimisega linnas või muudel 

loodust üldiselt hoidvatel põhjustel. Vastustest tuli välja ka sõnu või väljendeid, mis võivad 

viidata taimepimedusele. Näiteks põhjendati oma valikut niisuguste üldistavate sõnadega 

nagu „Muru“, „Roheline taust“ või „Umbrohud“. Hästi iseloomustavad taimepimedust ka 

niisugused laused nagu „Tartu linnas on nende peamine väärtus rohelise tausta 

moodustamine.“ (N62) või siis väide „Sama, mis puude, põõsaste puhul- tähtis on vaid 

rohelus.“ (N52). Seega taimi nähakse linnas kui lihtsalt rohelist fooni muu taustal ega osata 

põhjendada selle olulisust.  Vastajatest 13 inimest jätsid antud küsimusele vastamata, 29 

inimest vastasid, et taimi nad millegi jaoks ei korja ega tarvita. 
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Küsimusele „Kui oskate, siis palun kirjeldage lühidalt valitud liike (värv, kuju, kõrgus, muud 

iseloomulikud tunnused).“ Vastas kokku 104 inimest. 45 inimest küsimusele ei vastanud. 

Saadud vastused kategoriseeriti kuude gruppi: 1) inimesed, kes ei osanud küsimusele 

vastata; 2) need kes kinnitasid, et oskavad neid taimi kirjeldada, kuid jätsid need 

kirjeldamata; 3) detailselt taime kirjeldanud inimesed; 4) taime selle üldiste omaduste alusel 

kirjeldanud; 5) taime utilitaarsuse alusel kirjeldanud vastajad; 6) küsimusele mittevastanud 

(Joonis 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastajatest kolm inimest ei osanud küsimusele vastata ehk siis ei osanud enda valitud taimi 

kirjeldada. 28 inimest vastajate koguarvust (19%) kinnitasid, et tunnevad nimetatud taimi 

kuid kirjeldama neid ei hakanud. Põhjendusteks toodi ajapuudust, liigset töömahukust või 

ebaotstarbelisust.  

Antud küsimusega sooviti hinnata inimeste taimede vaatlemise oskust ning teada saada 

täpsemalt, mida inimesed taimede juures esmalt märkavad. Saadud vastuste põhjal järeldub, 

et inimesed ei pea enam oluliseks taimede kirjeldusi meelde jätta ning neid hiljem kasutada. 

Puudub ka oskus anda taime kirjeldus edasi kujul, mis oleks lihtne ja arusaadav ka 
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Joonis 7. Rohttaimede kirjelduste alusel loodud kategooriad, mille 

koostamisel võeti aluseks inimeste öeldu (eemiline lähenemine). Iga 

kategooria juures olev number tähistab vastajate arvu. 
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tavainimesele mõistmiseks. Väites „Samamoodi tunned nurmenuku õisikut jms.,  ent kuna 

ma pole botaanik, siis nn. teadusterminoloogiliselt ma seda kirjeldada ei oska.“ (M38) 

viidatakse küll botaaniliste terminite mitteteadmisele, kuid samas ei osata isegi edasi anda 

lihtsat kirjeldust oma sõnadega. See viitab sellele, et rahval puudub oma sõnavara 

kirjeldamaks lihtsaid taimi enda ümber.  

Kirjeldustes leidus ka loodusteadusliku taustaga vastajaid, kes esitatud küsimusest aru ei 

saanud („Olen hariduse poolest bioloog ja oskaksin neid kirjeldada küll, aga ei tea, mida 

siinkohal ootate 😊, saan määramisega hakkama“ (N51) või jätsid taimed kirjeldamata ka 

muudel põhjustel „Tunnen neid taimi, olen bioloog. Aja kokkuhoiu mõttes ei kirjelda 😊“ 

(N62), „Kirjeldus võtab palju aega. Omaduste õppimiseks on kasutusel „Eesti taimede 

kukeaabits“ ja „Maailma ravimtaimede entsüklopeedia“ “ (N55). Nende näidete põhjal võib 

järelduda, et erialainimesed oskavad küll taimi määrata ning kirjeldada, kuid sellele 

vaatamata ei osata vastata lihtsalt ja lühidalt esitatud küsimusele. Oskus taimi kirjeldada ka 

tavainimesele arusaadavalt ei ole erialainimeste seas välja kujunenud, mis on takistuseks ka 

taimehuvi suurenemisele rahva seas. 

Taimede liiga üldsõnaline kirjeldus või selle puudumine raskendas ka inimeste loetletud 

liikide määramist. Nt. üks vastajatest nimetas küll tarna, kuid kirjeldas seda vaid sõnaga 

„roheline“, mille alusel ei ole võimalik aru saada kas mõeldi tarna või mõnda teist rohelist 

taime. Liigi tuvastamise muudab võimatuks ka kui taime kirjeldatakse kui „Rohelised, 

üheaastased, osad õitsevad, osad mitte jne.“ (M61). Üldisi ning kohati liialt umbmääraseid 

kirjeldusi edasi andvaid vastuseid saadi 43 (29%). Detailseid ning inimeste vaatlemise 

oskust kajastavaid kirjeldusi saadi 24 (16%).  

Üsna täpselt osati kirjeldada kõige populaarsemaks osutunud võilille („Võilill õitseb 

kevadel, enamasti mais, pikk sammasjuur, mahlakad lehed, millest saab salatit teha, 

putuktolmleja, mitmeaastane taim. (---)“ (N39), „(---) Võilill- madalamate roheliste 

lehtedega ja varre otsas suure kuldkollase õiega taim, mahl mõru ja piimjas, levib hästi tuules 

43ndividua seemnetega, noored lehed söödavad.“ (N56), „Võilill – kollaste õitega visa 

umbrohi, seemned lendavad langevarjudega. (---)“ (N56) ning välja tuua ka teiste taimede 

eritunnuseid, mis aitavad taime hästi meelde jätta („Katkujuur on huvitav taim eriti kevadel, 

kui ilmuvad maa seest küünlana tema õied. Taime lehed on suured ja lihava varrega, lõhnab 

tugevalt ja omapäraselt.“ (N62), „Võilillel on tugev juurestik, kollased õied, timutil, 
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rebasesabal ja keraheinal iseloomulik pea kõrre otsas, nõges on tumeroheline ja kõrvetab 

eeterlike õlidega. Vereurmarohi eritab murdmisel kollast mahla.“ (N46)). 

Küsimusele „Kas eelpool loetletud taimed omavad teie jaoks ka muud tähendust peale 

praktilise kasutuse (nt. spirituaalsus, isiklik suhe loodusega vms.)?“ vastas 135 inimest, 

küsimusele ei vastanud 16 inimest. 26 vastajale ei oma taimed mingit muud tähendust. Sama 

arv (26 vastajat) vastajaid omavad mõnda isiklikku laadi suhet loodusega üldiselt. Näiteks 

vastas üks inimene sellele küsimusele järgnevalt:  

„Ravimtaimede õppimine ja kogumine muutis minu suhtumist n.ö 

„prahitaimedesse“, kujundas sügavat tänutunnet Loodusele iga taime eest, mida 

leian ja tunnen ära. Kõik taimed on millekski vajalikud. Nt. võilill – selle imelise 

taimega võitlesin pea kümme aastat teadmata, et iga taim tuleb minu aeda põhjusega. 

Ta aitas terveneda kroonilisest haigusest kaks aastat tagasi. Enam ei hävita ühtki 

taime aias, kui hakkab laiutama või kasvab vales kohas – kogun ja kuivatan. Kui pole 

vastunäidustusi, siis kasutan teesegudes ning poest ma enam teepakke ei osta. Meie 

looduses on küllalt taimi, millest saab nii maitsvat teed, mida ei leia poepakist. Ja 

veel keemiavaba !“ (N55).  

See on hea näide sellest, kuidas inimese teadlikkuse suurenemine taimedest võib oluliselt 

muuta inimeste arusaamu looduse toimimisest. Niisugune inimeste hoiakute muutus aitab 

kaasa nii elurikkuse hoidmisele kui taimepimeduse vähendamisele linnas. Isiklik ning 

vaimne suhe võib tekkida taimega ka liigi tasandil („Väga isiklik side juba lapsepõlvest 

võilille, sinilille, maikellukesega.“ (N62), „Üheksavägine annab jõudu“ (N56) või „Kuldtäht 

mulle meeldib väga, sellega on seotud lapsepõlvemälestused. Eks võsaülasega muidugi ka, 

tõeline kevadlill“ (N55)). Kaks inimest mainisid taimede soetust ka vaimsuse ja 

spirituaalsusega („Spirituaalsus“ (M47), „Kindlasti ka tunnetuslikud ja mentaalsed 

kategooriad“ (N72)). 
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5.3 Kultuur,- ilu- ja viljapuud 

 

Küsimusele „Nimetage palun KUNI 10 Teie jaoks olulist ISTUTATUD KULTUUR ILU- 

JA VILJAPUUD enda kodukohas, mis teile esimestena meelde tulevad.“ Vastas 143 inimest. 

Kümme inimest väitsid, et neil puuduvad nende jaoks olulised ilu- ja viljapuud. Kolm 

inimest ei osanud küsitud liike enda kodukohas nimetada. Kokku nimetasid inimesed 168 

erinevat nimetust ilu-ja viljapuid (Lisa 4). Inimestele kõige olulisemad ning esimestena 

nimetatud populaarsemad istutatud kultuur-, ilu- ning viljapuud on õunapuu (41% 

vastajatest), sirel (7%), kirss (3%), elupuu (3%), viirpuu (2%), kask, pihlakas, pirn, kibuvits 

ning kreegipuu (kõiki 1%) (Joonis 8). Vastajate arv on ära toodud tabelis 3 (Tabel 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Joonis 8. Esimestena nimetatud kõige populaarsemad kultuur-, ilu ning viljapuud. 
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Mitte ühtegi liiki ei nimetanud 9% inimestest. Kõige rohkem oli neid inimesi (31%), kes 

oskasid nimetada alla viie liigi. Sellest võib üllatuslikult järeldada inimeste üsna madalat 

liikide tundmist enda kodukohas, vaatamata sellele, et küsiti kultuur-, ilu ning viljapuid, mis 

on linnakeskkonnas üsna levinud. Samas ei saa välistada, et tulemust mõjutas ka inimeste 

hetkeline seisund (aja- ning motivatsiooni puudus ankeeti täites), mitte niivõrd teadmiste 

puudus. Vähemalt 10 liiki ning rohkem oskas nimetada 22% küsitletutest. 

Loetletud ilu- ja viljapuude valikut põhjendas 126 inimest. 16 inimest ülejäänud vastajatest 

ei kasuta ilu- ja viljapuid konkreetsetel põhjustel ega oma nende jaoks tähtsust. 92 inimest 

(73%) põhjendasid oma valikut sealt saadavate saaduste kasutamisega toiduks, mida oli ka 

oodata. Aiasaaduste kasutamist hindavad rohkem inimesed, kellel on oma aed. Oluliseks 

peeti just enda istutatud puid ja põõsaid. Linnakeskkonnas hindavad inimesed võimalust 

kasvatada endale ise toitu ( „Viljapuud on muidugi eelkõige väärtuslikud viljade pärast, aga 

peaaegu sama palju ka õite pärast. Hindan eriti kõrgelt võimalust saada puuvilju oma aiast 

või vähemalt lähemast ümbrusest.“ (M70), „Õunu (ubinaid) säilitan talveks mitmel erineval 

moel. Minu jaoks on viljapuud olulised toidulaua mitmekesistajad.“ (N62)). 

Lisaks puude ja põõsaste toiduks kasutamisele hindavad inimesed kõrgelt ka nende esteetilist 

väärtust, millega põhjendasid oma valikut 50 inimest (40%). Erinevad ilu- ning viljapuud on 

inimeste jaoks olulised kodukoha miljöö kujundajad („Sirelid, jasmiinid on olulised suve 

Enim 

nimetatud 

Sagedus 

(f) 

Õunapuu 58 

Sirel 10 

Kirss 5 

Elupuu 4 

Viirpuu 3 

Kask 2 

Pihlakas 2 

Pirn 2 

Kibuvits 2 

Kreek 2 

Tabel 3. Loetelus esimestena nimetatud nimetused. Sagedus (f) väljendab 

vastajate arvu  
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ning kodutunde loojad. Viljapuud kaunid nii õitsemisest kuni viljade valmimiseni.“ (N72), 

„Kodukoha miljöö kujundajad“ (N37)) või annavad inimestele märku aastaaegade 

vaheldumisest („Kikkapuu on väga dekoratiivne sügisel, kui talle tulevad külge erepunased-

roosad marjad, mis küll söödavad ei ole, aga on väga ilusad.“ (N35), „Kevadel on imeilusad, 

kui eramute aiad mattuvad valgetesse ja roosakatesse õitepilvedesse.“ (M43), „Õitseb 

ilusasti. Lõhnab hästi. Annab märku aastaajast.“ (N35)). Mõned inimesed seostasid ilu- ning 

viljapuid elurikkusega („Muidugi kogun õunu, luuvilju, pähkleid aga olulised on ka mitte-

viljapuude nagu kuused-männid, käbid, nii oravatele kui rähnidele ning sireliseemned talvel 

leevikestele.“ (M75), „Viirpuumarju ja kirsse söövad linnud.“ (N73)). 

Ühe vastaja põhjendus iseloomustab ka linnahaljastuses ebasobivate taimede kasutust ning 

hooldust, mis aitab taimepimeduse levikule kaasa („Elupuud- kohutav võõrliik, elutu taim 

koos millimeetritki pügatud ühelehelise muruga (rohekõrb).“ (N50)). Mitmete võõrliikide 

kasutamine linnahaljastuses kujutab ohtu pärismaistele liikidele, mis võib oluliselt mõjutada 

kohalikku elurikkust („Teised nimetatud on võõrliigid, ja nende olemasolu Tartus väljaspool 

botaanikaaeda või mõnda dendraariumi ei ole eriti mõistlik, sest kui nende asemel kasvaks 

pärismaised liigid, oleks kogu ökosüsteem elurikkam (pärismaistel on rohkem konsorte).“ 

(M69)). Lisaks tunnetavad inimesed, et nende arvamust linnaplaneerimisel ei arvestata 

(„Kahju vaid, et uute, ehitatavate majade tulevased elanikud ei saa otsustada, mis mahus  

põlispuid ja viljapuid erakruntidel alles jätta.“ (N61)). 

Küsimusele „Kui oskate, siis palun kirjeldage lühidalt valitud liike (värv, kuju, kõrgus, muud 

iseloomulikud tunnused)“ vastas 100 inimest. Küsimusele ei vastanud 53 inimest (36%). 

Inimeste antud kirjelduste alusel jagati vastused kuude kategooriasse: 1) inimesed, kes ei 

osanud küsimusele vastata; 2) detailselt kirjeldanud; 3) üldiselt kirjeldanud; 4) inimesed, kes 

taimi ei kirjeldanud aga kinnitasid nende tundmist; 5) küsimusele mittevastanud; 6) 

utilitaarsuse väljatoojad (Joonis 9).  
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Üldisi ilu- ja viljapuude kirjeldusi andsid edasi 44 inimest (30%), mille seas leidus 

taimepimedusele viitavaid fraase nagu „Erinevad toonid rohelisena, kuju on vormi lõigatud, 

puud põõsad pügatud.“ (N46) või  „Rohelised, 2 kuni 10 meetrit kõrged.“ (M44). Ilu- ja 

viljapuude juures nähakse üldist rohelist fooni, milles võib eristada ainult kontuure („Valdab 

ju rohelus, varieeruva kõrgusega, ea, et sellest tekib rindelisus, kõrgus õunapuudel vast mitte 

üle 4-5 meetri.“ (M75)). Detailselt või mõnda eritunnust välja tuues kirjeldasid enda valitud 

ilu- ja viljapuid vaid 24 inimest (16%). Kirjeldustes pööratakse enim tähelepanu viljadele, 

õitele (lisaks õitsemisajale), lõhnadele või olemasolul mõnele eritunnusele („Kordus 

eelnevast aga äädika- ja kirsipuu on lihtsalt imekaunid puud, üks õitseb kui lilleaed oleks 

terve puu külge istutatud ja teine on kui futuristlikust filmist oma suurte käbisarnaste 

viljadega (?)“ (N25)). Väga põhjalik ning viirpuu eritunnuseid välja toov on järgnev 

kirjeldus:  
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Joonis 9. Kultuur-, ilu- ja viljapuude kirjelduste alusel loodud kategooriad, mille 

koostamisel võeti aluseks inimeste öeldu (eemiline lähenemine). Iga kategooria 

juures olev number tähistab vastajate arvu. 
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„Viirpuu: hallikaspruun korp,  peenike aga tugev tüvi, pikad ja teravad astlad, 

sakilise servaga lehed, mis sügisel värvuvad kollaseks, punakaks. Tugevalt imalalt 

lõhnavad kobaras õied, jahused, kibuvitsa marja suurused kuid ümaramad punakad 

viljad, mis maitsevad lindudele eriti peale esimesi külmasid sulaga, ca 8m kõrge.“ 

(N45). 

Ilu- ja viljapuude sügavamat tähendust inimeste jaoks otsiti küsimusega „Kas eelpool 

loetletud taimed omavad teie jaoks ka muud tähendust peale praktilise kasutuse (nt. 

spirituaalsus, isiklik suhe loodusega vms.)?“, millele vastas 115 inimest (77% vastajate 

koguarvust). 16 inimese jaoks (11%) ilu- ning viljapuudel muu tähendus nende jaoks 

puudub. 52 inimest (35%) hindasid ilu- ning viljapuude juures eelkõige nende esteetilist 

väärtust, mida märgatakse eelkõige seoses aastaaegade eripäradega („Sirel ja õunapuu on 

minu jaoks kevadel emotsionaalselt head kodutunde/ilu loojad.“ (N47), „Aastaaegade 

vahelduse märkamine  ja hea meel, kui midagi õitseb. Ilu. Iga hoolitsetud lill on tore.“ (N73), 

„Sireliõite lõhn kevadeti on hurmav, nuusutan neid alati tööle minnes-tulles, kuna mitu 

põõsast jääb mulle täpselt tee äärde. Õunapuude õitsemise aeg on imeline, tähendab suve 

algust.“ (N49)). Kuigi esteetikat pidasid inimesed antud põhjenduse juures kõige 

olulisemaks, võis kohati suuri erinevusi ette tulla vastajates, kes omasid isiklikku aeda. 

Nende jaoks olid olulised aiasaadused („Vanematekodu aias õunapuud ligi 100 a,  seega 

toitnud juba viite põlvkonda.“ (N36), „Minu hooldatud puud, põõsad annavad mulle edasi 

oma tänu saagi näol, mis on mulle tähtis suhe loodusega“ (N46)) ning taimedega isikliku 

suhte tekkimine tänu aia omamisele. Näiteks ühe vastaja vastus „Peale õunte on ka suhe 

hoolitseda, vaadelda. Õppida uusi asju – võitlema kahjuritega.“ (N65) viitab selgelt 

prosotsiaalsusele, mida taimed aitavad inimestes luua. Lisaks aitab see inimestes tekitada 

huvi taimede õppimise vastu. Nii inimeste era- kui kogukonnaaiad on üheks oluliseks 

roheelemendiks taimepimeduse leevendamisel.  

16 inimest (11%) pidasid oluliseks ka taimede osa üldise elurikkuse ning ökosüsteemi 

kujundamisel. Mõned inimesed seostasid taimede muud tähendust ka linnas müra 

summutamisel ning varju pakkumisel liigse kuuma eest. Mõningate inimeste jaoks seisnes 

sügavam tähendus ka erinevates uskumustes („Kirsid teatavad ilma“ (N39), „Sireli 

rohkemate kroonlehtedega õied toovad õnne.“ (N17), „Pihlakas hoiab majaõnne.“ (N49), 

„Pärn ja kastan – maakodus olid inimestega seotud – kes istutas, millal ja kui kuivama 

hakkas, siis hääbus ka inimene. Selline uskumine siis.“ (N56)). 
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Oluline tähendus seisneb taimedele isikulise mõõtme andmises. Inimesi ümbritsevaid taimi 

tajutakse kui elusolendeid („Koduaia ja praeguse maalapi taimed on olulised kaaslased.“ 

(N76), „Nemad on ju minu kaaslased.“ (M82) või „Loomulikult on mul Tartus oma 

lemmikpuud ja puudegrupid. Need kohad, mida ma tihedamini külastan, sõltuvad aastaajast 

(õiterohkusest, lehevärvusest, lõhnast) ja meeleolust. Samuti ajavarust. (N62)“). 

Küsimusele ei vastanud 34 inimest (23%) ning 16 inimese (11%) jaoks  ei oma antud 

kategoorias taimed erilisemat tähendust. Vaatamata mõningatele eranditele ei saa ka nende 

tulemuste põhjal hinnata taimepimeduse olukorda antud kategoorias väga heaks. 

 

 

5.4 Taimede kirjeldused 

 

Läbiviidud küsitluses paluti vastajatel kirjeldada iga taime kategooria juures (puud ja 

põõsad, looduslikud rohttaimed, kultuur,- ilu- ja viljapuud) nende endi valitud olulisi liike. 

Saadud kirjelduste alusel moodustati igal taimerühmal kategooriad. Küsitud taimekirjelduste 

üheks eesmärgiks oli hinnata selle abil taimepimedust ehk saada teada kas ning kui hästi 

oskavad inimesed üldse taimi kirjeldada ning mida taimede juures märgatakse.  

Kõigi kategooriate puhul kasutati vastajale oluliste liikide kirjeldamisel üldisi kirjeldusi. 

Taime võidakse küll isiklikult tunda määrajast kuid sellega seotud sõnavara ja teadmised ei 

ole levinud kaugemale vastaja isiklikust suhtlusruumist. Seega on takistatud ka taime 

populariseerimine rahva seas. 

Lisaks on taimekirjeldused aluseks inimeste öeldud liikide tuvastamisel, mis võib nende 

puudumisel keeruliseks osutuda, tuginedes ainult inimese poolt öeldud taime nimetusele. 

Siiski on võimalik enamikel juhtudel taimi määrata perekonna täpsuseni kuigi mõningatel 

juhtudel piirdub määramine ainult hõimkonna (inimeste öeldud „seened“, „sammal“) või 

sugukonna („sõnajalg“, „kõrrelised“) tasemeni. Lisaks raskendab liigini määramist väga 

üldiste kategooriate kasutamine nagu näiteks „metsamarjad“, “muru“ või „umbrohud“. 

Näiteks kirjeldas üks inimene tarna kui „roheline“, kuid niisuguse puuduliku kirjelduse 

põhjal pole võimalik tuvastada ei liiki ega üldse kindel olla kas tegemist oli üldse tarnaga.  
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Sageli nimetasid inimesed taimede kategooriaid ka läbisegi. Näiteks liigitati rohttaimede alla 

puud. Kategooriate omavaheline segamine näitab tõenäoliselt, et inimeste jaoks puuduvad 

selged piirid küsitud taimerühmade (puud ja põõsad, rohttaimed, kultuurtaimed) vahel ning 

nende sisu mõistetakse erinevalt võrreldes erialaspetsialistidega. See on omane eemilisele 

lähenemisele, kus tuleb arvestada just niisuguste varieeruvustega. 

Kirjeldustes tuli ette ka mitmesuguste võõrnimede või rahvapäraste nimede kasutust. Nende 

taimede kirjeldus oleks aidanud liiki tuvastada ning aru saada, mida selle nimetuse all 

täpsemalt mõeldi. Lisaks aitaks rahvapäraste taimede tuvastamisele kaasa nende leidumine 

näiteks Gustav Vilbaste  raamatus „Eesti taimenimetused“ (Vilbaste 1993), mis annaks 

võimaluse rahva poolt öeldud nimetusi kontrollida. Näiteks ei olnud vaatamata sellele 

võimalik aru saada, mis taime mõeldi nimetuse „väike venelane“ või võõrkeelse taime 

nimetuse „Nastuurtsija“ all. Liigi tuvastamist raskendas kirjelduse puudumine ka 

„stepirohul“.  

Rahva oskus taimi kirjeldada on oluline hoiakute kujundamisel linnaloodusest. 

Vastavasisulise sõnavara olemasolu taimede kirjeldamisel ning nende märkamine on üks 

võimalus, kuidas hinnata taimepimedust. Kuna kask osutus puude ja põõsaste kategoorias 

inimeste seas kõige populaarsemaks ja olulisemaks puuks (24% vastajatest), siis järgnevalt 

on näitena toodud kase (Betula) perekonna liikide (tõenäoliselt on inimesed mõelnud 

siinkohal aru-, soo- ja kuldkaske, mida linnahaljastuses kasutatakse), mis kuuluvad kaseliste 

sugukonda (Betulaceae), kirjeldus, mis koostati lähtudes inimeste antud liigi kirjeldustest 

(Lisa 5).  

Kase näite põhjal võib öelda, et  inimesed märkavad rohkem kase koort ning selle lehti, mis 

paistab ka üldise rohelise fooni taustal rohkem silma. Samas lehtede puhul on selle 

märkamise juures oluline aastaaeg, mis muudab lehtede värvust või kui puhkevad pungad. 

Sellega seoses assotsieerub kask inimestele sageli mõne aastaajaga („Sügisel ilusad kuldsed 

lehed ja kevadel mõnusad värsked rohelised lehed (---)“ (N34), „Kõik on väga kaunid puud, 

olgu kevadel (lehtimine, õitsemine), suvel, sügisel (sügisvärvused, valminud viljad) või 

talvel (eriti kaunid on suured härmaehtes kased oma õrnade okstega)) (N76).  

Need võimaldavad kaske teiste puude seast rohkem eristada. Mida detailsemaks, seda vähem 

märgatakse ning vähem olulisteks muutuvad liigi väiksemad osad nagu nt. lehtede ning serva 

kuju. Kase kirjeldamisel pidasid inimesed oluliseks ka selle oksi, mida märgatakse samuti 

rohkem. Kased asuvad sageli inimeste kodude juures („Kased ja sirel kasvavad akna all“ (--
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-) (N, vanus teadmata), „Kased on minu kodutänavas vanad ja jämedad (---)“ (N46) või  

„Asuvad enda ümbruses (---)“ (N21)), mis võimaldab inimestel neid paremini märgata ning 

aitab välja kujundada isiklikuma suhte lähiümbruse flooraga. Samuti aitab see kaasa 

botaanilise mälu väljakujunemisele.   

Kasele sobivaid kasvukoha kirjeldusi vastajad välja ei toonud ning pigem seostati neid enda 

kodukohaga. Kase praktilisem kasutus (mahla kogumine, sauna vihtadeks vms.) 

linnakeskkonnas väga levinud ei ole, mille põhjuseks linna saastatud keskkond („Ei kasuta 

linnahaljastuses leiduvat mingil praktilisel moel.“ (N62) või ka teadmiste puudus taimede 

kasutusest. Nagu selgus puude ja põõsaste kategooria analüüsis, siis 20% vastajatest ei 

seostanud taimede kasutust enda elukoha lähedal olevate liikidega. See võib süvendada 

taimede mittetundmist ning nende omavahelist eristamist, mis omakorda võimendab 

taimepimedust.  

Rohttaimedest osutus kõige populaarsemaks võilill (24%), mida rahvas oskas detailsemalt 

kirjeldada (Lisa 6). Võilille juures märkavad inimesed kõige rohkem nende õisikuid, kus 

domineerib kollane värvus. Kuigi rahvapäraseid nimetusi inimesed välja ei toonud, võrreldi 

neid sageli päikesega või oli võrdlustes põhirõhk kollasel värvusel. Lisaks õisiku värvusele 

märkavad inimesed võilille äraõitsenud taime, mille küpsed seemned tuule abil levivad. 

Vähem tähelepanu pööratakse võilille eritunnustele nagu näiteks mõru piimmahl. Võilille 

juures märgataksegi seega tema „kollast“ üldpilti ega keskenduta taime detailidele. Taime 

täpset kõrgust välja ei toodud ning vaid üks vastajatest iseloomustas seda üldsõnaga 

„madal“. Võilille iseloomustati ka kui taime, mis kasvab väga erinevates kasvupaikades (nt. 

asfaldipragudes) ning mis on tuntud umbrohuna. Samas teadsid mitmed inimesed üsna palju 

erinevaid võilille kasutusi nii toiduks („Võilillesalat on hea– nii lehed, kui ka pealsed“ (N39), 

„Võilillest saab mett ja veini teha.“ (N56) ), ravimiteks („Võilill, linnurohi, nõges on 

kasutatavad ravimtaimedena.“ (N50)) kui ka teistel eesmärkidel ( „Väga head võilillenuku 

jaoks“ (N33), „Võililli ja kõrvenõgeseid kasutan loodus väetiste tegemiseks.“ (N62) ). 
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5.5  Rohealad 

 

Eelnevalt püüti analüüsida Tartu linna elanike suhet taimedega kitsamal tasandil. Järgnevate 

küsimustega uuriti elanike suhet linna rohealadega üldisemal tasandil. Vastajad hindasid 

rohealasid skaalal 1–5 (1 – kõige vähem olulisem, 5 – kõige olulisem), mis näitas rohealade 

olulisust inimeste jaoks (Joonis 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohealale andsid numbrilise hinnangu 135 inimest, 12 inimest andsid oma hinnangu edasi 

sõnaliselt. 33% vastajatest hindasid rohealasid kõige kõrgema väärtusega „5“. Samamoodi 

pidasid rohealasid oluliseks 12 inimest, kes väljendasid oma hinnangut sõnaliselt. 27% 

7%

13%

20%

27%

33%

Hinnang rohealadele
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Joonis 10. Tartu linna elanike hinnang rohealadele skaalal 1-5 (1 – kõige vähem 

olulisem, 5 – kõige olulisem).  
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vastajatest hindasid rohealasid väärtusega „4“, 20% „3“, 13% „2“ ning 7% pidasid 

rohealasid kõige vähem olulisemateks andes neile väärtuseks „1“. 

29% inimestest (43 inimest) pidas rohealade puhul oluliseks selle esteetilisi väärtusi. 

Oluliseks peeti rohealade positiivset mõju tervisele, elukvaliteedile („Pargid ja muud 

suuremad rohelised alad on olulised meeleoluloojad ja tervisehoidjad.“ (N62), „Need 

toetavad nii inimese füüsist kui vaimu !“ (N72)) ja vaimule („Käin rohealadel sisemist 

tasakaalu taastamas.“ (N, vanus teadmata), „Rohealad on tähtsad, ilus vaadata ja ka hingele 

hea.“ (N52)). Seoseid elurikkusega tõi välja 17% inimestest (25 inimest). 14% vastajatest 

põhjendasid oma valikut linnalooduse praktiliste väärtuste kaudu. Olulisemateks peeti 

rohealade pakutavat kaitset liigse kuumuse ning müra eest, õhu puhtuse reguleerimist. 16% 

inimestest (24 inimest) põhjendasid oma valikut rohealade kasutusega rekreatiivsetel 

eesmärkidel. Olulise osa valimist (36 inimest) moodustasid inimesed kes oma rohealade 

hinnangule konkreetset põhjust ei andnud kuid samas märkisid oma vastustes ära rohealade 

olulisuse. See võib viidata ka loodusega kontakti kadumist eelkõige linnakeskkonnas, sest 

elanikud ei oska enam põhjendada linnalooduse vajalikkust ei praktilistel ega 

mittepraktilistel põhjustel („Enamust neist ma ei kasuta. Mul on oma maakoht ja mets.“ 

(M52)). Üks inimene iseloomustas rohealasid ka kui „Igavad, segavad, ohtlikud, koledad.“ 

(M41). 

27 inimest (18%) oma hinnangut rohealadele ei põhjendanud. Üks inimene ei saanud 

küsimusest aru.  

Inimeste hinnangutest rohealadele ning selle põhjendustes on selgeid viiteid 

taimepimedusest. Sageli ei olda rahul rohealadele mõju avaldava planeeringutega ( 

„Rohealasid jääb vähemaks. Vanad, suured ja uhked puud võetakse tee-, toru- jm ehituse 

käigus maha. Uued istutatud puud ei suuda aastaid seda tühikut täita. Ka muruväljakuid jääb 

vähemaks.“ (N56), „Arvestades seda, kuidas praegu Tartus rohealasid hävitatakse, kaalun 

Tartust ära kolimist. Seda tegevust on masendav jälgida.“ (M55), „Haljasalasid on Tartus 

selgelt liiga vähe. Mis on, on kõik olulised.“ (M69)). Väga hästi iseloomustab järgnev 

kirjeldus taimepimeduse negatiivseid mõjusid näiteks ühele Annelinna elanikule:  

„Müüride vahel elamine ei ole võimalik. Annelinnast lähen linna, st., et Toomemäele,  

Tähtvere linnajakku, kesklinna, et siit magalast välja saada. Annelinn on autosid täis, 

jalakäiale on jäänud veel asfaldi all ja tuulekoridoris automüraga terviserajad. 

Tüütuseni sama. Hea, et seegi võimalus on. Ja siis päästab- kui rohkem ei jõua- 
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kasvõi labida või reha najal seismine maheaias oma lapil. Aga oma maalapp annab 

jõudu ja energiat – selgub, et jõuad ka maad kaevata, midagi maha panna, istutada, 

külvata ja saaki saada ja potipõllunduse kaaslastega elust-olust rääkida.“ (N76). 

Enam kui pooled (72%) vastajatest viibivad rohealadel kuni 2 tundi. 19% vastajatest viibivad 

rohealadel kuni 15 minutit (Joonis 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siia sihtgruppi kuuluvad need vastajad, kes läbivad mõnda roheala lühiaegselt. Näiteks 

kõnnitakse mõnest rohealast läbi oma igapäevasel liikumistrajektooril (poes käimine, tööle 

minemine) ilma  kindlat eesmärki roheala külastamiseks omamata. Roheala eesmärgitu 

kasutamine võib olla üheks taimepimeduse märgiks, mida kasutatakse pigem kas erinevate 

rekreatiivsete tegevuste või lihtsalt igapäevasel rutiinsel liikumisel („Igapäevane liikumine 

ühest kohast teise.“ (N43), „Kõndimine punktist A punkti B.“ (N66)). Tavapärast ning üsna 

sagedast liikumist läbi rohealade näitas ka nende külastamise sagedus, kus üsna suur hulk 

(39%) vastajatest külastab mõnda roheala vähemalt korra nädalas või sagedamini. Kuigi 

tulemused näitavad, et 47% inimestest külastab mõnda roheala iga päev, ei näita see selgelt 

roheala eesmärgipärast ning sisukat kasutamist vaid võib jällegi viidata spontaansele ala 

läbimisele. 
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Rohealade külastamise kestvus

Kuni 2 tundi Kuni 15 minutit Enam kui 2 tundi

Joonis 11. Rohealade külastamise kestvus 
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Vastajatest kõigest 13 inimest (9%) viibivad rohealal enam kui 2 tundi ning teevad seda 

igapäevaselt. Inimesed kes rohealasid sagedasemalt külastavad, teevad seda 

eesmärgipäraselt ning kasutavad roheala rohkemateks tegevusteks kui teised külastajad.  

Kõige sagedasemad ning populaarsemad tegevused rohealadel on kõndimine (91% 

vastajatest), vaadete nautimine (56%) ning jalgrattaga sõitmine (43%) (Joonis 12). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Joonisel 12 loetletud tegevused olid vastajatele küsimustikus ette antud, kust tuli valida 

endale sobiv variant. Vastajale jäeti võimalus soovi korral lisada tegevus, mis etteantud 

loetelus puudus. Nende vastuste põhjal moodustas töö autor omakorda 18 tegevuse 

kategooriat, milleks on: 1) igapäevane liikumistrajektoor; 2) perega aja veetmine; 3) 

linnaaiandus; 4) looduse vaatlemine; 5) emotsionaalse naudingu saamine; 6) meeldiv 

ajaviide; 7) linnulaulu kuulamine; 8) lõunapaus; 9) looduse õppimine; 10) jaheduse 

pakkumine kuumaperioodil; 11) sündmustel osalemine; 12) roheala juhuslik külastus; 13) 
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Joonis 12. Sagedasemad tegevused Tartu linna rohealadel. 

Sagedus on väljendatud protsentuaalselt. 
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sportimine välitreeningalal; 14) lauatennis; 15) discgolf; 16) rulluisutamine; 17) lugemine; 

18) pingete maandamine. 

 

Nendest kõige populaarsemaks tegevuseks osutus rohealade külastamine seoses igapäevase 

liikumistrajektooriga (13 vastajat). Üsna mitmel korral mainiti ka perega ajaveetmist, mida 

vastas üheksa inimest. Populaarsemad lisategevused, mida inimesed mainisid oli veel 

linnaaiandus (6 vastajat), looduse vaatlemine (5) ning rohealadelt emotsionaalse naudingu 

saamine (4). Ülejäänuid tegevusi mainiti ainult ühel või paaril korral. 

 

 

 

 

5.5.1 Rohealade negatiivsed mõjud 

 

 

Kuigi rohealad tekitavad inimestest üldjuhul positiivseid emotsioone ei saa seda alati 

üldistada. Iga inimene tajub rohealasid erinevalt ning vastavalt sellele kujuneb välja ka 

inimese suhe nii rohealadega kui ka selle üksikelementidega (nt. taimed). Saamaks aru 

taimepimeduse levikust ning selle võimalikest negatiivsetest mõjudest Tartu elanikele, uuriti 

lisaks milliste ebameeldivustega on inimesed rohealasid külastades kokku puutunud. 

Kokkuvõtlikult võib neid nimetada ka ökosüsteemi pahateenusteks, mida käsitleti eelnevalt 

töö teoreetilises osas. Küsimusele rohealade võimalike ebameeldivuste kohta vastas 130 

inimest, 19 inimest küsimusele ei vastanud. 17 inimese sõnul (13% vastajatest) ei ole nad 

rohealasid külastades ebameeldivustega kokku puutunud. Tulemustest selgus, et kõige enam 

häirivad elanikke erinevad rohealade hooldamise ning planeerimisega seotud tegevused 

(35% vastajatest). Pargid on liialt monotoonsed ega paku elanikele piisavalt mitmekesiseid 

võimalusi vaba aja veetmiseks ega ole ka visuaalselt nauditavad („Väga korrapärased ja 

ebahuvitavad peenrad, palju lagedat platsi ja vähe hubaseid kohti kõndimiseks või 

istumiseks, igavad plaadid krõbiseva kruusa või muru asemel.“ (N35), „Pime, must muld, 

haiged puud, vanaks läinud põõsad, vähe õisi.“ (M41), „Kohatine monokultuursus, liiga 
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ühetaolised võtted parkide ja puistute (alleede) rajamisel ja hooldamisel. Põõsad linna!“ 

(N61)) jt. Üsna hästi ilmestab parkide „vaesust“ järgnev lõik:  

„Linnukisa ja lindude väljaheited kõikjal, liigirikkuse puudumine. Park ei ole ainult 

koht kus kasvavad ühe liigi suured puud, võiks olla liigirikkust, erinevaid „rindeid“ 

ning mängulisust ehk elu neis parkides. Park ei ole ka metsik hooldamata võsa, 

taimede ja põõsaste kasvu tuleb mõõdukalt piirata. Dendropark on väga tore koht, 

kuid see haljastus võiks laieneda ka niidule natuke nö puisniidu stiilis.“ (N45).  

Eelnev lõik kajastab hästi praegust olukorda, kus looduse ning linnakeskkonna vahel puudub 

tasakaal. Vähene liigirikkus ning monotoonsus on selged viited taimepimedusele. See 

väljendub ka hoiakutes ning üldises hoolimises keskkonna vastu („Häirib see kui inimesed 

enda järel ei korista või loodust ei väärtusta (murtud oksad, tallatud marjad, taimed jne).“ 

(N, vanus teadmata), „Rohealades endis ei ole probleeme. Pigem selles, mida inimene on 

või ei ole seal teinud. (---)“ (N30)). 

Inimesed peavad oluliseks ka avalikku ligipääsu erinevatele rohealadele. Näiteks näitasid 

tulemused, et eriti terav on see probleem Ihaste linnaosas, kus teatud osa rohealadest on  

hiljem tarastatud ning ligipääs sinna piiratud. Valdavalt on see seotud uuselamu ehitustega, 

mille tarbeks võetakse kasutusse uusi maa-alasid („Ihastes piirati maa-ala ja langetati puid 

ehituseks. Lisatud oli silt – kaitsealuste taimede istutamine keelatud.“ (N62), „Üks lähedal 

olev roheala tehti maatasa ja ehitati sinna uued elamud. Järgmised rohealad on pea poole 

tunni kaugusel või veelgi rohkem ja sinna peab bussiga liiklema.“ (N33)). Negatiivseid 

mõjusid uusehitiste rajamise tõttu on olnud ka teistes linna piirkondades („Häiris väga kui 

Marja tänava treppide kõrvalt võeti maha õunaaed ja ehitati selle asemele mitme pere elamu. 

Sama tehti Turu tänavas, kus õunaiast sai kortermaja.“ (N46). Siinkohal tuleb arvestada 

asjaolu, et õunapuud pidasid inimesed antud töö ilu- ja viljapuude kategoorias kõige 

olulisemaks. Niisugune maakasutuse planeerimine näitab rohealade jätkuvat killustumist 

ning kohalikega mittearvestamist. 

Oluliseks häirivaks asjaoluks peeti ka liigset prügi („Inimesed vahetevahel kohtlevad 

rohealasid nagu prügikaste, et ikka leiad kuskilt kellegi taarat, pakendeid ja suitsukonisid.“ 

(N25)), mida mainis 29% vastajatest. Veel pidasid vastajad ebameeldivaks teatud rohealade 

kasutajaid, kes võivad oma tegevusega teisi häirida (suitsetajad, alkoholi tarvitavad 

inimesed, hoolimatud koeraomanikud). Niisuguseid häirivaid inimgruppe mainis oma 

vastustes 22% vastajatest. 17% inimestest häiris rohealadega seotud loomad. Siinkohal oli 
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suurimaks probleemiks lahtiselt jooksvad koerad ning nende väljaheited. Kesklinna 

lähedastes piirkondades on probleemiks linnud, kelle kisa ja väljaheited põhjustavad 

probleeme. Mõned vastajad mainisid ka kesklinna kureeritud elurikkuse projekti raames 

jäetud metsikumaid haljasalasid, mis meelitavad ligi puuke või mõjuvad mõnda muud moodi 

võõristavalt („Kaubamaja ja Vanemuise vahelisele platsile ei paneks kartuleid maha. (---)“) 

(N76). Ühel korral mainiti ka herilaste häirivat mõju. 

Mõned inimesed pidasid häirivaks ka erineval moel rohealadel tekkivat müra, mis tuleneb 

nii seal liiklevatest sõidukitest (mootorsaanid, ATV-d) kui nende hooldamisest (nt. 

lehepuhurid). 10 inimest mainisid ka vandalismi. 
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6. ARUTELU 

 

 

Käesoleva sajandi algusest peale on üha rohkem esile hakanud tõusma taimepimeduse 

mõiste. Kitsamalt võetuna mõistetakse selle all taimede mittemärkamist tema keskkonnas 

võrreldes näiteks loomadega, kellele suunatakse rohkem tähelepanu nii looduskaitselisest 

kui muudest aspektidest lähtuvalt. Laiemast vaatenurgast lähtudes kaasneb 

taimepimedusega võimetus mõista taimede tähtsust kogu biosfääris ning seostada neid 

inimestega (Wandersee, Schussler 1999). Taimepimeduse mõiste on üsna lai ning seda võib 

mõista mitmeti. Näiteks saab taimepimeduse alla liigitada ka mõiste „looduse puudujääk“ 

(inglise keeles nature deficit disorder), mille all mõistetakse inimese ja looduse vahelist liialt 

suurt „tühimikku“ (Louv 2009). Taimepimeduse mõistest arusaamine võib sõltuda ka 

kultuuriruumist, kus seda kasutatakse. Käesolevas töös väljendus ühe osana taimepimedus 

ka rahva sõnavaras. Seega võib taimepimeduse all mõista ka vajaliku loodussõnavara 

puudumist. 

Kuna ülemaailmse linnastumise ning rahvastiku tõusu trend on jätkuvalt suurenemas, on 

oluline leida erinevaid meetodeid niisuguste protsessidega kaasnevate probleemide 

lahenduseks. Sageli ei piisa muutusteks ainult linnade kehtestatud erinevatest planeerimis- 

ning arengukavadest, vaid oluline on tõsta ka rahva teadlikkust valitsevatest probleemidest. 

Rahva teadlikkuse tõstmine ning nende kaasamine probleemide lahenduste väljatöötamisse 

aitaks saavutada paremat koostööd ja mõistmist elanike ning otsustajate vahel. Ka käesoleva 

magistritöö üheks meetodiks oli harrastusteaduse kasutamine, mille põhimõtet kasutas autor 

andmete kogumiseks ning mis aitas välja töötada meetodit taimepimeduse kirjeldamiseks 

Tartu linnas. Oluline oli ka seejuures analüüsida taimepimeduse olukorda Tartus, võttes 

aluseks elanikke ning neid ümbritsevate taimede eritasandilisi kokkupuuteid. 

Kui hinnata tartlaste suhet näiteks puude ja põõsastega, siis eristusid selles kategoorias enim 

vastajad, kes kasutasid neid pigem praktilistel eesmärkidel (toiduks, ravimiks jt.). Taimede 

utilitaarsust rõhutasid ligi pooled (49%) vastajatest. Väiksem osa vastajatest (21%) seostasid 

puude ja põõsaste tähtsust ka vaimsuse ning erinevate uskumustega. Levinud oli inimeste 

uskumus, et puud rahustavad ning aitavad emotsionaalset tasakaalu saavutada. Näiteks 
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niisugused puude tajumist iseloomustavad fraasid nagu „Pihlakas hoiab halva eemale, kuusk 

rahustab, mänd annab jõudu (kallistada), tamm annab tugevust (kallistada).“ (N56) või  „(--

-) Kasutan/vajan neid kõiki emotsionaalse kasutusena (isiklik suhe loodusega), sest on minu 

jaoks vajalikud turvalise/emotsionaalse tasakaalu ja ilusa ruumi loojatena.“ (N47) näitavad 

arhailist maailmavaadet, mis on levinud ka Eesti pärimuses. Niisuguse maailmavaate järgi 

on maailm jagatud erinevateks tasanditeks (maa-alune, maapealne ning taevas), mille üheks 

ülesandeks on toetada kogu maailma ning olla sellele aluseks (nn. ilmasammas) (Moor 

1998). Selle järgi tajuvadki inimesed puid justkui toetavate ilmasammastena.  

Taimede praktiline kasutamine eeldab ka nende üsna head tundmist. Kui taimi osatakse 

erinevatel viisidel kasutada, siis aitab see kaasa ka nende tundmisele. Rahvameditsiinis on 

paljude haiguste nimed või nende kasutus sageli seotud mõne taimeliigi rahvapärase 

nimetusega, mis aitab neid niimoodi paremini meeles pidada. Näiteks naistepuna 

(Hypericum sp.) kutsutakse rahvapäraselt ka viinalilleks, sest seda on kasutatud viina sisse 

panemiseks. Koirohu (Artemisia absinthium) üks kasutus on olnud koide tõrje riietelt. 

Rahvapärased taimenimed sisaldavad endas sageli ka viiteid teiste taimede morfoloogilistele 

tunnustele ning sarnasustele nendega või seostatakse neid erinevate rahvakalendri 

tähtpäevadega (Kalle, Sõukand 2021). Taimede kasutusega omistatakse neile inimese 

vaatenurgast suurem tähtsus, mis ei põhine ainult looduskaitselisel väärtusel. Tavainimese 

seisukohast vaadates ei pruugi inimesed isegi sageli teadlikud olla erinevate taimeliikide 

looduskaitselisest väärtusest. Sellele vaatamata aitaks nende utilitaarsus suurendada taimede 

üldist tundmist.  

Üheks võimaluseks oleks ka koolides panna rohkem rõhku kohalike taimede tutvustamisel 

nende utilitaarsusele, mida õpetajad saaksid oma metoodikas rohkem rakendada. Näiteks 

saaks seda hästi integreerida eriti tehnoloogiaõpetuse ainetundidesse, mis on sobilik väga 

erinevatele kooliastmetele. Väga hea võimalus vanemale kooliastmele selles valdkonnas on 

rakendusbioloogia valikkursus, mis kuulub hetkel gümnaasiumi riikliku õppekava 

valikkursuste kava alla (Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011). Rakendusbioloogiat võiks 

rohkem rakendada ka põhikursuste raames, mis aitaks õpilastel seostada kohalike taimede 

olulisust igapäevaeluga. See tõstaks taimede väärtust vaadatuna ka tavainimese seisukohalt. 

Samas peaksid siinkohal säilima ka piirid, mis välistaksid taimede üleekspluateerimist. 

Eesmärgiks oleks siiski tõsta inimeste teadlikkust taimede tähtsusest, mis leevendaks 

taimepimedusega kaasnevaid negatiivseid mõjusid nii keskkonnale kui inimestele.  
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Antud uurimuse küsitluse tulemused näitasid, et inimesed peavad oluliseks üsna 

tavapäraseid ning levinud liike, mis ei kuulu kaitsealuste liikide hulka. Kõige 

populaarsemateks ning olulisemateks liikideks kõigi kategooriate lõikes olid kask (mida 

nimetas 24% vastajatest), võilill (24%) ning õunapuu (41%), mis toetab ka Prūse et al. 

(2021) väljapakutud hüpoteesi, et inimesed eelistavad kasutada taimi, mis vajavad või 

sõltuvad oma elutegevuses inimmõjuga kaasnevatest teguritest. Ka linnamaastikega 

kohanenud laialt levinud liigid on olulised ökosüsteemiteenuste toimimise seisukohalt ning 

omavad sotsiaalkultuurilist tähtsust. Oluline on märgata taimi, mis on inimeste elukeskkonna 

läheduses, sest aja jooksul võivad juba ka need haruldaseks muutuda (Prūse et al. 2020). 

Inimeste lähedal ning nende igapäevases keskkonnas olevate taimede õpetamine muudab 

taimeõppe lihtsamaks ning arusaadavamaks.  

Töö rohealasid käsitlevas osas selgus, et paljud inimesed märkavad mõnda taime oma 

igapäevasel liikumistrajektooril. Sellest tulenevalt aitaks inimeste (linna)looduse tundmisele 

kaasa neid tutvustavate siltide intensiivsem kasutamine näiteks linnaparkides ja teistel 

rohealadel, mida inimesed läbivad. Niisuguseid informatiivseid silte võib praegu kohata 

näiteks linnast väljas asuvatel matkaradadel, kuhu ei jõua kindlasti kõik linnas elavad 

inimesed. Taimi tutvustavaid silte kasutatakse näiteks ka Tartu Ülikooli botaanikaaias. 

Sageli ei pöörata aga taimi tutvustades nende utilitaarsusele piisavalt tähelepanu ning 

piirdutakse ainult taime nime ning leviku lühikirjeldusega. Selle lahenduseks võiks ka 

avalikus linnaruumis liikide sotsiaalökoloogilisele tähtsusele rohkem tähelepanu pöörata. 

Teatud liikidel saaks kasutada vastavat tingmärkide süsteemi ning mahukama info korral 

kasutada QR digitaalkoodi, mis huvilise vastava infoni juhatab. 

Lisaks liikide ning koosluste üldisele kirjeldusele õpetaksid infotahvlid inimestele paremini 

märkama taimede erinevaid osasid. Taimede parem tundmine täiendaks ka tavainimeste 

botaanilist sõnavara kirjeldamaks liike ning aitaks harrastusteadusel võimaluse rahvast enam 

kaasata ka uute terminite loomisel ja kasutusele võtmisel. Rohealade juures kasutatavate 

infotahvlite mõju taimede tundmisele taimepimeduse seisukohalt on küll uuritud (Colli-

Silva et al. 2019) kuid sellekohaseid sõnavara käsitlevaid uurimusi pole teadaolevalt veel 

tehtud. 

Uute rahvale sobilikemate liikide kirjelduste loomisel on oluline mõista ka hetkel kasutuses 

olevaid määrajaid ning nende erinevusi võrreldes käesolevas töös toodud kirjeldustega.  
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Taimede kirjelduses näitena toodud kase puhul antakse selle rahvalik liigikirjeldus edasi 

peamiselt värvide abil. Kase lehti iseloomustatakse kõige rohkem sõnaga „kollane“, mida 

inimesed märkavad enam sügisel. Taimede juures märgatakse rohkem selle värve, kuju ning 

üldisi mõõtmeid. Samamoodi pöörati värvidele tähelepanu ka rohttaimedest võilille näite 

puhul, kus esmalt märgati taime kollast värvust. Sarnastele tulemustele jõuti ka 

eksperimendis, kus analüüsiti tunnuseid, millele noored botaanikaaeda külastades rohkem 

tähelepanu pööravad (Tunnicliffe 2001).  Lisaks on inimese aju harjunud nägemismeeli 

kasutades keskenduma rohkem värvidele ja  erinevatele mustritele (Allen 2003).  

Lehtede värvi muutust vastavalt aastaajale ei ole eraldi määramistunnusena kirjeldatud ka 

Toomas Kuke taimemäärajas „Eesti taimede kukeaabits“ (Kukk 2004). Rahvalikuma liigi 

kirjelduse edasi andmiseks oleks sobilik sellele tunnusele tähelepanu pööramine. 

Taimemäärajates on olulisteks määramistunnusteks ka lehe serva kuju ning selle omadused 

(saagjas või kahelisaagjas, paljad või karvased) (Kukk 2004) (Krall et al. 1999). Need 

iseloomulikud tunnused aitavad eristada omavahel kase liike. Inimeste kirjeldustes leidus nii 

detailseid kirjeldusi vaid mõnel korral, mistõttu on nende põhjal kase liikide eristamine 

võimatu ning inimesed pööravad nendele tunnustele ka vähe tähelepanu. Kase üldkirjeldus 

antakse rahva poolt edasi selle üldkuju järgi, kirjeldades seda sõnadega nagu „piklik“ või 

„kõrge“.  

Oluline on hinnata ka puu vanust ning kõrgust, mis asub inimese enda kodu lähedal. Samas 

ei saa sellest aga järeldada, et inimesed teavad erinevate kaskede keskmist vanust või 

kõrgust, mis aitaks neil tuvastada erinevaid kaseliike. Näiteks võib vaevakask (Betula nana) 

kasvada 0,3–2 m kõrguseks ning  arukask (Betula pendula) tunduvalt kõrgemaks (kuni 35 

m.) (Kukk 2004).  

Üheks oluliseks tunnuseks, mida inimesed kase juures kirjeldasid ning märkasid, oli selle 

koore värvus (valge, mustade täppidega), mis on välja toodud ka  taimemäärajas „Eesti 

taimede määraja“ arukase ning sookase liigi kirjeldustes (Krall et al. 1999).  Kuigi määrajas 

on see kase perekonna liikide eristamisel oluline, siis inimeste jaoks on pigem oluline saada 

üldse aru, et tegemist on kasega. Näiteks kase tutvustamisel eelkooliealistele oleks kase tüve 

iseloomustamine sõnaga „valge“ asjakohane, mis aitaks suures plaanis puid omavahel 

eristada. Sarnast loogikat võib rakendada ka inimeste puhul, kellel puuduvad üldse 

teadmised puudest ja muudest taimedest. Antud töö kontekstist lähtuvalt oleks tegemist 

täiesti „taimepimedatega“. Sarnast lihtsat metoodikat kasutades jagatakse puud tavaliselt ka 
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leht- ja okaspuudeks, mida ka mitmed vastajad liikide kirjeldamisel kasutasid. Puude 

niisugust, üsna levinud binaarset jaotust leht- ning okaspuudeks, on oma magistritöös välja 

toonud ka Martin Eessalu (Eessalu 2012).   

Inimesed märkavad kase varakevadist lehte puhkemist („(---) Kõige pilkupüüdvamad 

hiirekõrvus või härmas“ (N70) ) ning tolmlemist. See on ka sarnane lehtede värvuse ning 

õite märkamisega erinevatel aastaaegadel („Sirel on ilus ja lõhnav kevadel. Kased kevadel 

hiirekõrvus, vahtrad võrratud sügisvärvides.“ (N78)). Sellest võib järeldada, et inimesed 

hoomavad rohkem taimede visuaalset poolt. Märgatakse rohkem neid detaile, mis on tingitud 

aastaajalisusest (lehtede värvus, sarnasus hiirte kõrvadega). Määrajates kirjeldatakse sageli 

täiskasvanud kase lehte kuid „hiirtekõrvadele“ tähelepanu ei pöörata. Seega võiks ka 

määrajates niisuguseid rahvalikke tunnuseid rohkem välja tuua, mis ka rahvale paremini 

meelde jäävad. 

Liikide eristamisel on kase puhul oluline ka vahatäppide olemasolu. Rahva poolt antud 

kirjeldustes seda ei tehtud, mis kinnitab jällegi detailsuse puudumist. Okste kirjeldamisel 

tõid inimesed välja sellele iseloomuliku nõtkuse ning hapruse. Määrajates neid omadusi ei 

kirjeldata. Liigi visuaalse poole rõhutamiseks võiks neid omadusi erialakirjanduses rohkem 

kasutada. Üllatuslikult ei osanud inimesed kirjeldada kasele iseloomulikku kasvukohta. 

Kase kasvukohta kirjeldati pigem lähtudes enda kodust (nt. akna all, kodu lähedal), milles 

puudusid täpsemad viited kasvukoha eripäradele (kuiv, märg, mets, niit vms.). See võib 

viidata sellele, et puu kirjeldamisel ei osata seostata seda looduses leiduvate liikidega. 

Selleks puuduvad vajalikud teadmised või ka nn. botaaniline mälu, mis taaselustaks 

vajalikud teadmised isegi juhul kui looduses viibitakse harva. 

Liikide kirjeldused erinevate kategooriate lõikes näitasid, et inimesed oskavad üsna hästi 

välja tuua erinevaid sotsiaalkultuurilisi seoseid enda valitud liikidega (eriti puude ja põõsaste 

kategoorias). Kuna taimetundmine ning nende märkamise oskus on seotud nende 

kasutusega, siis ka määrajates võiks sellele rohkem tähelepanu pöörata. Rahvapärastes 

taimenimedes sisaldub sageli viiteid nende kasutusele rahvameditsiinis või seoseid taime 

morfoloogiliste tunnustega, mis kõik aitavad paremini taimi meelde jätta (Kalle, Sõukand 

2021). Rahvapärased taimenimed võiksid oma koha leida ka taimemäärajates, mis aitaks 

võib-olla mõnel lugejal luua parema ettekujutuse taimest. See töötaks eriti juhul kui 

taimehuviline teab ise selle taime rahvapärast nimetust, mille kohta ta infot vajab. 

Rahvapäraste taimenimede kasutus võiks seejuures jääda tasemeni, mis on inimestele veel 
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tuntud ning otstarbekas. Täpsemate määrangute puhul tuleks siiski kasutada juba 

spetsiifilisemaid teaduslikke liiginimetusi (Kull, Koppel 1989). Arvestada tuleb ka taimede 

süstemaatika arengutega, mis toob sageli kaasa taime nime muutuse perekonniti. See tekitab 

lisasegadust eriti mittebotaanikutest inimeste seas, kes on juba väljakujunenud nimetustega 

harjunud ning tunnevad neid selle järgi. Sarnastele järeldustele jõuti ka töös, mis käsitles 

rahvapäraste taimenimede kasutust tänapäeval (Kalle, Sõukand 2011). Eestikeelsete 

taimenimede muutumatuna püsimise olulisust ning nende seotust taimede äratundmisega on 

rõhutanud ka mükoloog Ain Raitviir (Raitviir 1975). Ka bioloogid Kalevi Kull ning Andres 

Koppel on rõhutanud rahvapäraste taimenimede säilimise olulisust keeles, mis on aluseks 

kultuuri säilimisele (Kull, Koppel 1989). Kuigi uuemates taimemäärajates rahvapärased 

taimenimetused ning ka nende kasutusvõimalused levinud ei ole, võib neid kohata 

vanemates. Näiteks kasutatakse neid Ludvig Raudsepa „Eesti õistaimed“ taimemäärajas 

(Raudsepp 1981). Kuigi rahvapäraste taimenimede kasutus ei ole veel laialdasemalt levinud, 

leidub juba näiteks Eestikeelsete taimenimede andmebaasis mõningaid liike (aedmajoraan, 

harilik pune), kus on kirjas nende rahvapärased nimetused (Eestikeelsete taimenimede 

andmebaas).  

Loodussõnavara väljakujunemine ning arenemine on oluline nii rahva kui erialaspetsialistide 

jaoks. See soodustab nende omavahelist suhtlust ning mõistmist aidates niiviisi kaasa ka 

teaduse populariseerimisele. Rikkalikum ning laiapõhjalisem loodussõnavara aitab inimestel 

rohkem märgata linnaloodust enda ümber ning saada aru sellest ka kitsamalt tasandil. 

Käesolevas töös kirjeldati võilille kui laialt levinud ning väheväärtuslikku umbrohtu. Samas 

leidus inimesi, kes olid teadlikud võilille üsna erinevatest kasutusvõimalustest toiduna, 

ravimina või ka teistel eesmärkidel. Võilille kasutusvõimaluste näitamine määrajates, aitaks 

lisaks selle tundmisele, kaasa ka inimeste suhtumise muutumisele võilille kui lihtsalt 

umbrohtu. Võilille kohati üsna huvitavat kasutust näitasid ka selle olulisuse kirjeldused 

inimeste jaoks („Võilillest saab mett ja veini teha.“ (N56)), mis võiks aidata sellel taimel 

rohkem teiste seast eristuda.   

Võilille kirjelduste näites iseloomustavad vastajad taime äraõitsenud õisikut sõnadega 

„langevarjud“ või „valged udemed“, mis viitab rahva sõnavaras selleks sobiva  termini 

puudumist. Erinevates taimemäärajates (Krall et al. 1999, Kask et al. 1978) nimetatakse 

võilille seda osa teadusterminoloogiliselt „pappuseks“. Ühes määrajas on seda nimetatud ka 

„lendkarvadega seemniseks“ (Raudsepp 1981: 147). Autori arvates tuleks ka siinkohal 
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mõelda rohkem rahvapärasema termini kasutuselevõtule, mis sobiks ka tavainimestele 

kasutamiseks ning aitaks ühtlasi taimede populariseerimisele kaasa. 

Töös loodud kategooriad inimeste antud taimede kirjelduste alusel olid sageli üsna 

üldsõnalised. Inimestelt küsiti just neile oluliste taimede kirjeldusi kuid vaatamata sellele ei 

osatud seda teha või olid kirjeldused liialt üldised. See näitab, et inimeste sügavamad 

kogemused taimedega on vähesed ning neil puudub võime neid mõista. Seda näitas ka väike 

inimeste osakaal, kes kirjeldasid enda valitud taime läbi emotsionaalsuse. Vahetuma ning 

isiklikuma kogemuse saamiseks taimedega oleks üheks võimaluseks ka botaanikaaedade 

sagedasem külastamine, mis aitab inimesi taimedele lähemale tuua (Khrisnan et al. 2019). 

Inimesed peavad oluliseks ning hindavad rohealasid kõrgelt. Seda näitas ka küsitluses 

inimeste antud hinnang rohealade olulisusele nende elus, kus 33% vastajatest hindasid neid 

kõige kõrgemalt. Vaatamata sellele ei olda sageli rahul rohealade planeeringutega, mis 

arvestaksid nii elurikkust linnas kui inimeste heaolu. Liigset parkide monotoonsust rõhutasid 

rohealasid hinnates mitmed inimesed: „Kohatine monokultuursus, liiga ühetaolised võtted 

parkide ja puistute (alleede) rajamisel ja hooldamisel. Põõsad linna!“ (N61). 

Linnakeskkonna madalat elurikkust ning seda põhjustavaid tegureid on Tartus ka varasemalt 

uuritud (Võsaste 2021). Antud töö kontekstist lähtuvalt on ka taimepimeduse negatiivsete 

mõjude leevendamisel oluline suurendada elanike teadlikkust linnaloodusest, mis aitaks 

paremini ühildada omavahel loodust ja inimest.  

Lisaks elurikkusele ning ökosüsteemiteenuste pakkumisele peaksid pargid inimestele 

pakkuma ka piisavalt erinevaid tegevusi vaba aja veetmiseks, mis suurendaks nende heaolu 

ning kontakti loodusega. Rohealade kasutamise analüüs viitas ka, et rohealasid läbitakse 

üsna palju oma igapäevasel liikumistrajektooril ilma selleks mingit kindlat eesmärki 

omamata. Seda võib käsitleda ka kui lihtsalt kõndimisena, mida vastas 91% vastajatest. 

Spetsiifilisemaid ning konkreetsemaid tegevusi (nt. fotograafia, jooga, jooksmine, pikniku 

pidamine) harrastati oluliselt vähem. Siinkohal võib mõelda parkide multifunktsionaalsuse 

peale, mille suurendamine muudaks Tartu pargid rohkem atraktiivsemaks ning 

funktsionaalsemateks. Arvestades, et antud töö küsitluse põhjal külastab mõnda roheala 

igapäevaselt 47% ning vähemalt korra nädalas või sagedamini 39% vastajatest, siis on 

rohealade külastatus piisavalt intensiivne, et õigustada veelgi enam parkide ning ka teiste 

linna rohealade mitmekesisemaks muutmist. Sellele aitaks kaasa ka parkide pindala 

suurendamine läbi nende omavahelise ühendamise. Selle käigus tekkivate rohekoridoride 
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olulisus on seatud ka üheks Tartu linna üldplaneeringu eesmärgiks (Tartu linna 

üldplaneering 2040+).  

Rohealasid hinnanud vastajatest 35% inimestest ei olnud rahul nende hoolduse ning 

planeeringutega. Elanike mõningane rahulolematus väljendus ka ökosüsteemi pahateenuste 

kirjeldamistega, millest võib järeldada, et inimeste heaolu ning rohealade planeerijate vahel 

ei ole endiselt saavutatud mõlemat osapoolt rahuldavat kompromissi. Siinkohal on rohealade 

planeerimisel oluline saada kohalikelt elanikelt tagasisidet ning ka nendega arvestada. 

Inimese ja looduse vastandamise vältimist on rõhutatud mitmetes artiklites, millest selgub, 

et tasakaalu leidmine inimeste heaolu ning looduse vahel on võimalik. Selle saavutamiseks 

peaksime kaotama teravad piirid tehisliku (inimese loodud) ning looduse vahel (Caillon et 

al. 2017). Ka käesolev töö püüab sellele kaasa aidata, rakendades selleks harrastusteaduse 

metoodikat. 

Hinnates erinevaid rohealade ökosüsteemiteenuseid, tuleb ka siinkohal arvestada, et selged 

piirid erinevate looduse pakutavate hüvede vahel puuduvad. Iga teenust ei ole mõistlik 

hinnata rangelt, lähtudes ainult selle kategooria tunnustest. Niisuguste hindamistel tuleb olla 

paindlik, arvestades erinevate distsipliinide kogutavate andmetega. See loob rohkem 

erinevaid võimalusi looduse ja inimese omavahelise koostöö edendamiseks ning aitab 

tervikut paremini mõista (Diaz et al. 2018).  
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KOKKUVÕTE 

 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli teada saada viimastel aastakümnetel uudse 

teadussuunana levima hakanud taimepimeduse olukorrast Tartu linnas. Taimepimedust 

käsitleti töös läbi eritasandiliste interaktsioonide inimese ja taime vahel, leidmaks vastust 

järgmistele uurimisküsimustele: a) kuidas on inimeste antud taimekirjeldustes võimalik välja 

lugeda taimepimedust; b) kuidas rohealade olemasolu aitab kaasa taimepimeduse 

leevendamisele linnas; c) kuidas tajuvad inimesed linnakeskkonnas kasvavaid taimi.   

Töö eesmärkide saavutamiseks koostati elektrooniline küsitlus, mida levitati nii 

sotsiaalmeediakanalites kui erinevate organisatsioonide meililistides. Andmete kogumisel 

rakendati harrastusteaduse (citizen science) põhimõtteid, mis baseerub rahva vabatahtlikule 

kaasamisele teadustöös. Võimalikult laiapõhjalise valimi saamiseks püüti vastajaid leida nii 

eri vanuseklassidest kui erinevatelt elualadelt. Küsitlusele vastas 139 inimest, kellest noorim 

vastaja oli 17. a ning vanim 82 eluaastat. Küsimused koostati loetelukatse põhimõtteid 

järgides, kus vastajad loetlesid, põhjendasid ning kirjeldasid nende jaoks olulisi taimeliike 

eri kategooriates (puud ja põõsad, rohttaimed, kultuur-, ilu- ja viljapuud). Loetelu 

ülempiiriks seati kümme liiki. Vastustes lähtuti täpselt sellest kuidas iga inimene küsimust 

mõistis (eemiline kategooria). Andmete edasiseks analüüsiks kategoriseeriti saadud 

vastused. 

Looduslike puude ja põõsaste kategoorias nimetasid inimesed kokku 74 erinevat nimetust, 

millest kõige populaarsemad olid kask (24%), tamm (19%), pärn (14%), vaher (8%), kastan 

(7%), mänd (7%), kuusk (4%), pihlakas ja sirel (3%), õunapuu (1%). Oma valikut 

põhjendasid ligikaudu pooled vastajad puudelt ja põõsastelt saadavate erinevate saaduste 

kasutamisega (toit, ravimid). Puid ja põõsaid hinnatakse rohkem esteetilistel ning 

ökoloogilistel põhjustel. Oluliseks peetakse ka uskumusi, kohalikku kultuuri, traditsioone 

ning seoseid inimeste isiklike mälestustega. Puud aitavad linnaruumis looduse vaatlemise 

oskust ja märkamist välja kujundada, mis on oluline taimepimeduse negatiivsete mõjude 

leevendamisel. Linnakeskkonnas märkavad inimesed rohkem neid taimi, mis paistavad 
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silma oma õitega või lõhnavad meeldivalt. Rahvapoolsed taimede kirjeldused viitavad 

tavainimestele arusaadava sõnavara puudumist nende kirjeldamiseks. 

Looduslike rohttaimede kategoorias nimetati kokku 235 eri nimetust rohttaimi, millest 

esimestena nimetati võilille (24%), ristikheina, teelehte, naati (5%), raudrohtu (3%), 

orasheina (3%), naistepuna (2%), nurmenukku, metsmaasikat ning kortslehte (1%). 

Rohttaimede valikut põhjendati enim nende kasutusega rahvameditsiinis, kus esile tõsteti 

võilille, teelehte ning vereurmarohtu.  

Taimede valikut põhjendati üldistavate sõnadega („Muru“, „Roheline taust“ või 

„Umbrohud“), mis näitab, et taimi nähakse pigem ühtlase rohelise massina ega osata neid 

muust keskkonnast eristada. Rohttaimede kirjeldused näitasid, et inimesed ei pea enam 

oluliseks neid meelde jätta ning puuduvad ka oskused neid oma sõnadega kirjeldada.  

Kultuur-, ilu- ja viljapuude kategoorias nimetasid inimesed kokku 168 eri nimetust. Kõige 

populaarsemad olid õunapuu (41% vastajatest), sirel (7%), kirss (3%), elupuu (3%), viirpuu 

(2%), kask, pihlakas, pirn, kibuvits ning kreegipuu (kõiki 1%). Suurem osa vastajatest (73%) 

põhjendasid oma valikut saaduste kasutamisega toiduks. Seda pidasid oluliseks eelkõige 

inimesed, kellel on oma aed. Oma aed tekitab inimestes tugevama seose loodusega ning huvi 

taimi tundma õppida, mis on üheks meetmeks taimepimeduse leevendamisel. Linnas 

hindavad inimesed kõrgelt toidu kasvatamise võimalusi. Oluliseks peeti antud kategooria 

taimi ka esteetilistel ning elurikkusega seotud põhjustel. Elurikkuse ohuks peetakse 

erinevaid haljastuses kasutatavaid võõrliike. Mõnedel inimestel on taimedega isiklikum 

suhe, tajudes neid kui elusolendeid. Ka selles kategoorias kasutasid inimesed 

taimepimedusele viitavaid erinevaid fraase. Taimede puhul märgatakse rohkem nende õisi, 

vilju või eritunnuseid. Oluliseks peetakse ilu- ja viljapuude esteetilist poolt, mis tuleb esile 

aastaaegade vaheldudes. 

Taimekirjeldused aitavad hinnata taimepimedust ning annavad alusmaterjali inimeste öeldud 

taimede liigi tuvastamiseks. Liigini määramist võib kohati raskendada liiga üldiste 

kirjelduste kasutamine. Inimeste jaoks puuduvad selged piirid erinevate taimerühmade 

(puud ja põõsad, rohttaimed, kultuurtaimed) vahel ning nende sisu mõistetakse erinevalt 

võrreldes erialaspetsialistidega. 

Rohealasid hindasid vastajad skaalal väärtustega 1–5, kus „1“ tähistas madalaimat ning „5“ 

kõrgeimat hinnet. 33% vastajatest hindas rohealasid väärtusega „5“, 27% „4“, 20% „3“, 13% 

„2“ ning 7% vastajatest andsid rohealadele hinnangu „1“. 29% vastajatest pidasid rohealade 
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puhul oluliseks selle esteetilisi väärtusi. Oluliseks peeti veel rohealade kasutust 

rekreatiivsetel, õhu puhtust tagavatel, elurikkusega seotud ning kuuma, müra kaitse 

eesmärkidel. Seega inimesed peavad rohealasid oluliseks osaks enda elus. 

Enamasti viibivad inimesed rohealadel kuni kaks tundi. Vastajatest viibib mõnel rohealal 

rohkem kui kaks tundi vaid 9% inimestest. Rohealade lühiaegne ning eesmärgitu kasutamine 

näitab nende vähest multifunktsionaalsust. Sagedasemad tegevused rohealadel on 

kõndimine, vaadete nautimine ning jalgrattaga sõitmine.  

Rahulolematus rohealadega seisneb sageli seoses nende hoolduse ning planeeringutega. 

Pargid on liialt monotoonsed ning väikese mitmekesisusega. Teatud piirkondades on 

probleeme ka rohealadele avaliku ligipääsu tagamisega. Probleemiks on ka prügi, 

suitsetajad, alkoholi tarvitavad inimesed, hooletud koeraomanikud, loomad, vandalism ning 

sõidukite tekitatud müra. Rohealade planeerimisel peaks rohkem rõhku panema nende 

multifunktsionaalsusele.  

Koostatud töö taimepimeduse hindamise metoodika väljatöötamiseks, läbi inimese ja 

taimede suhte linnakeskkonnas, on uudne. Antud tööga tõestati taimepimedust ka keelelisel 

tasemel. Käesoleva töö edaspidisteks uuringuteks tuleks andmeid juurde koguda ning 

püstitada nähtuse mõõtmiseks ka vastavad hüpoteesid. See annab käesolevale tööle 

interdistsiplinaarsuse, võimaldades seda kasutada rakenduslingvistikast kuni 

rakendusbioloogiani. Lisaks aitab töö kaasa kohalike omavalitsuste rohealade 

planeerimistele ning avaliku kaasamisele nendesse. 
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SUMMARY 

 

 

Main aim of this Master`s thesis was to find out more about the new research direction that 

has started to develop during the last decades about the plant blindness situation in Tartu. 

In this thesis plant blindness was dealt through multi-levelled interactions between people 

and plants to find the answers to the following questions: a) how can one reveal plant 

blindness within the plant descriptions given by people; b) how does the presence of green 

areas helps to relieve plant blindness in the town; c) how do people perceive the plants 

growing in urban environment.  

An electronic questionnaire was composed and distributed via social media channels and via 

mailing lists of different organisations. During data collection the principles of citizen 

science that are based on voluntary involvement of the people in the research are applied. 

To get the samples as broad-based as possible the attempts were made to find the respondents 

within different age-classes and different occupations. There were 139 respondents, the 

youngest was 17 and the oldest at the age of 82.  

Questions were composed according to the principles of sematic priming during which the 

respondents cited, claimed and described plant species that were important for them within 

different categories (trees and bushes, herbaceous forage, cultivated plants, ornamental and 

fruit trees). The upper limit of the list was set on ten species. Responses were based on how 

each person understood the question (the emic approach category). The answers were 

categorised for the further analysis of the data. 

Within the category of natural trees and bushes respondents referred to 74 different names, 

amongst them most popular were birch (24%), oak (19%), linden (14%), maple (8%), 

chestnut tree (7%), pine tree (7%), spruce (4%), rowan and lilac (3%), apple tree (1%). 

Almost half of the respondents justified their choices by the usage of the products from trees 

and bushes (food, medicines). Trees and bushes are valued more because of ethical and 

ecological reasons. Beliefs, local culture, traditions and personal memories were also 
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considered important. Trees help to formulate the ability to observe and notice which is 

relevant in relieving the negative impacts of plant blindness.  

In urban areas people notice more of these plants that can be distinguished by their blossoms 

or have a pleasant scent. Name descriptions given by people refer to the lack of vocabulary 

in order to describe these plants.  

There were 235 different namings in the categories of herbaceous forage. Firstly dandelion 

(24%) was mentioned, then clover, plantain, ground elder (5%), yarrow (3%), couch grass 

(3%), St. John's wort (2%), cowslip, wild strawberry and ladies mantle (1%). The selection 

of herbaceous forage was substantiated by their usage in traditional medicine where 

dandelion, plantain and celandine were put first.  

Choices were often substantiated by general namings (“the grass”, “the green background” 

or “the weeds”). It shows that plants are often seen as a green mass and people cannot 

differentiate these from other environments. The descriptions of the herbaceous forage 

showed that people do not think it is relevant to remember these and they do not have the 

vocabulary to describe these with their own words. 

In the categories of cultivated, ornamental and fruit trees people gave 168 different namings. 

The most popular were apple tree (41% of responses), lilac (7%), cherry tree (3%), thuja 

(3%), hawthorn (2%), birch, rowan, pear tree, rosehip and sloe (1% each). 

Most of the respondents (73%) substantiated their choices with the usage of the plant 

products. It was mostly considered important within people who owned a private garden. 

Owning a garden creates a stronger connection with nature and interest in knowing plants 

that is one way to relieve plant blindness. In towns and cities people appreciate possibilities 

of growing their own products. 

Trees and bushes were also considered important for aesthetic and biodiversity reasons. 

Different alien species used in landscaping are considered as a threat to biodiversity. Some 

people have deeper connections with plants perceiving these as living organisms. Also in 

this category people used different phrases that refer to plant blindness. In the case of plants 

their blossoms, fruits and specialities are noticed more. The aesthetic aspect of ornamental 

and fruit trees that is noticeable through different seasons is considered to be important. 

Plant descriptions help to evaluate plant blindness and also give a base data for identifying 

plant species named by people. Excessive general descriptions may sometimes make it 
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difficult to determine species. Sometimes there is no clear distinction between different plant 

groupings (trees and bushes, herbaceous forage, cultivated plants) and the contents are 

understood differently in comparison with specialists. 

Green areas were evaluated on scale from 1-5 where “1” was considered the lowest and “5” 

the highest degree.  33% respondents evaluated green areas with “5”, 27% with “4”, 20% 

with “3”, 13% with “2” and 7% with “1”. 29% of respondents regarded aesthetic values to 

be important concerning the aspects of green areas. The usage of green areas was also 

considered important for the purpose of recreational reasons, ensuring the air is clean, 

protecting from heat and noise. Thus people consider green areas as an important part of 

their lives. People mostly spend up to two hours in green areas. 

Only 9% of the respondents spend more than two hours in green areas. Short and 

meaningless usage of green areas show their lack of multifunctions. Most common activities 

in green areas are walking, enjoying the views and cycling. The discontentment with the 

green areas is mostly connected with their maintenance and plannings. Parks are too 

monotonic and lack in diversity. In certain areas there are also problems with public access. 

There are also problems with waste, smokers, people using alcohol, careless dog-owners, 

animals, vandalism and noise created by vehicles.  

More thought should be put on making green areas more diverse and increasing their sizes 

and linking them together. 

Present thesis about creating the methodology of evaluating plant blindness is unique. 

Current thesis proves plant blindness is differentiable also on a semantic level. These aspects 

make the current thesis to be  interdisciplinary and enable its usage in applied linguistics up 

to applied biology.  

In order to use the current thesis in further research more data should be collected and certain 

hypotheses should be set for measuring the data. In addition, the present thesis helps local 

governments in planning green areas and also in including the public. 
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LISA 1. Küsitlusleht 

 

Haridus:  Põhiharidus 

  Keskharidus 

Kõrgharidus 

Vanus:             

 

Sugu:  Mees 

Naine 

 

 

Kus linnaosas Tartus te elate ? Valige sobiv variant. 

 

Annelinn 

Ihaste 

Jaamamõisa 

Kesklinn 

Karlova 

Maarjamõisa 

Raadi-Kruusamäe 

Ropka 

Ropka tööstusrajoon 

Ränilinn 
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LISA 1. järg 

 

Supilinn 

Tammelinn 

Tähtvere 

Vaksali 

Variku 

Veeriku 

Ülejõe 

 

 

Nimetage palun KUNI 10 Teie jaoks olulist LOODUSLIKKU PUUD VÕI PÕÕSAST 

enda kodukohas, mis teile esimesena meelde tulevad. 

1. 

2. … 

 

 

Palun põhjendage oma eelnevaid valikuid. Kas oskate nimetada eelpool nimetatud 

liikide rahvapäraseid nimetusi ? Miks need on teie jaoks olulised (nt. söödavad viljad, 

lehed, vms.) ? Kas kogute nendelt söödavaid vilju või ravimdrooge ? 

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Kui oskate, siis palun kirjeldage lühidalt valitud liike (värv, kuju, kõrgus, muud 

iseloomulikud tunnused). 
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LISA 1. järg 

 

Kas eelpool loetletud taimed omavad teie jaoks ka muud tähendust peale praktilise 

kasutuse (nt. spirituaalsus, isiklik suhe loodusega vms.) ? Palun selgitage. 

 

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Nimetage palun KUNI 10 Teie jaoks olulist LOODUSLIKKU ROHTTAIME enda 

kodukohas, mis teile esimestena meelde tulevad. 

1.  

2. … 

 

Palun põhjendage oma eelnevaid valikuid. Kas oskate nimetada eelpool nimetatud 

liikide rahvapäraseid nimetusi ? Miks need on teie jaoks olulised (nt. söödavad viljad, 

lehed, vms.) ? Kas kogute nendelt söödavaid vilju või ravimdrooge ? 

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

Kui oskate, siis palun kirjeldage lühidalt valitud liike (värv, kuju, kõrgus, muud 

iseloomulikud tunnused). 

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

Kas eelpool loetletud taimed omavad teie jaoks ka muud tähendust peale praktilise 

kasutuse (nt. spirituaalsus, isiklik suhe loodusega vms.)  
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LISA 1. järg 

 

 

Nimetage palun KUNI 10 Teie jaoks olulist ISTUTATUD KULTUUR ILU- JA 

VILJAPUUD enda kodukohas, mis teile esimestena meelde tulevad. 

1.  

2…..  

 

Palun põhjendage oma eelnevaid valikuid. Kas oskate nimetada eelpool nimetatud 

liikide rahvapäraseid nimetusi ? Miks need on teie jaoks olulised (nt. söödavad viljad, 

lehed, vms.) ? Kas kogute nendelt söödavaid vilju või ravimdrooge ? 

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Kui oskate, siis palun kirjeldage lühidalt valitud liike (värv, kuju, kõrgus, muud 

iseloomulikud tunnused) 

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Kas eelpool loetletud taimed omavad teie jaoks ka muud tähendust peale praktilise 

kasutuse (nt. spirituaalsus, suhe loodusega vms.) ? Palun selgitage. 

 

………………………………………………………………………………………………

… 
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LISA 1. järg 

 

 

Palun hinnake viiepallisüsteemis Tartu linna rohealade (pargid, alleed, kalmistud, 

kogukonnaaiad vms.) olulisust Teie jaoks ( 1- kõige vähem olulisem, 5- kõige olulisem). 

Valige sobiv variant.  

a.  1 

b. 2  

c.  3 

d.  4 

e.  5 

 

 

 

 

Palun põhjendage oma eelmist valikut. 

………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



90 

 

LISA 1. järg 

 

 

Kui tihti külastate Tartu linna rohealasid ? Tõmba ring ümber sobivale variandile. 

 

a. Iga päev 

b. Vähemalt korra nädalas või sagedamini 

c. Mõned korrad kuus 

d. Mõned korrad aastas 

 

 

Mis põhjustel külastate erinevaid Tartu linna rohealasid ? Valige sobivad variandid. 

 

• Kõndimine 

• Jooksmine 

• Pildistamine 

• Koeraga jalutamine 

• Sõpradega kokkusaamine 

• Vaadete nautimine 

• Jooga/meditatsioon 

• Kepikõnd 

• Jalgrattaga sõitmine 

• Mõne muu kergliiklusvahendiga sõitmine 

• Pikniku pidamine 

• Muu…………………………………………………………………………………

….. 
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LISA 1. järg 

 

 

Kui kaua veedate keskmiselt aega mõnel linna rohealal ? 

 

• Kuni 15 min. 

• Kuni 2 tundi 

• Enam kui 2 tundi 

 

 

Kas olete kogenud ebameeldivusi mõnda roheala külastades ? Kirjeldage lühidalt, mis 

teid häiris. 
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LISA 2. Puude ja põõsaste kategoorias inimeste öeldud nimetused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kask magesõstar 

pärn jasmiin 

mänd sirel 

kuusk kukerpuu 

sarapuu pooppuu 

vaher siberi kontpuu 

haab ebajasmiin 

tamm lehis 

lepp õunapuu 

jugapuu kirsipuu 

toomingas metsvaarikas 

lodjapuu nulg 

paju aroonia 

pihlakas karusmari 

jalakas vaarikas 

paakspuu mustsõstar 

suurelehine pärn punanesõstar 

paju kuldsõstar 

saar enelas 

künnapuu suur läätspuu 

kadakas kirss 

metsõunapuu leeder 

must lepp kuldsõstar 

kikkapuu roosipõõsas 

harilik viirpuu õunapuu 

pappel äädikapuu 

tähk toompihlakas hortensia 

kukits elupuu 

kartuliroos must leeder 

mustikas punane leeder 

metsmaasikas kreek 

angervaks enelas 

mets-kibuvits ploomipuu 

kibuvits kuslapuu 

lumimari näsiniin 

põõsasmaran robinija 

maasikas hobukastan 
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LISA 3. Rohttaimede kategoorias inimeste öeldud nimetused 

 

 

 

aasnelk aaskannike aasosi elulõng 

aasristik aasnelk angervaks enelas 

angervaks aasnurmikas apteegikummel hortensia 

aruhein emaputk enelane jumikas 

ebaküdoonia hanemalts hernes kahkjaspunane 

sõrmkäpp 

hanejalg hanijalg humal kanakoole 

härjasilm hiirehernes igihali kanarbik 

jänesekapsas hiirekõrv iminõges kanep 

kanarbik hobumadar jorjen kannike 

karikakar hundinui jänesesaba karekellukas 

kask imikas kanada kuldvits karukell 

kastan jäneskastik kannike karulauk 

kerahein karikakar karulauk kassiratas 

keskmine teeleht kassiristik kastehein h. katkujuur 

kortsleht kassitapp kesalill kerakellukas 

krookus kellukas kibuvits kitsekakar 

kukehari kerahein kollane ülane kopsurohi 

kuusk kevadmailane kullerkupp krookus 

kõrvenõges kirburohi kuutõverohi krüsanteem 

lumikelluke kirikakar külmamailane kuldtäht 

metsmaasikas kobarpea küüslauk kõrkjas 

metsvaarikas kuldvits litterhein kõrrelised 

mustikas kurekellukas lumeroos liilia 

mägi-piimputk kurereha lõikhein lumeroos 

naat kõrrelised lõvilõug lõosilm 

naistepuna  künnapuu lõvilõug maapirn 

naistepuna  linnurohi maajalg maarja sõnajalg 

nartsiss malts maarjahein marieekene 

nõmm-liivatee meelespea maavits mõõl 

oblikas metsviinapuu meliss mädarõigas 
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LISA 3. järg 

 

 

 

ohakas moon mesikas märtsikelluke 

orashein murunurmikas metskannike neiusilm 

pajulill naistepuna metspipar nelk 

pihlakas nurmenukk muruhelmikas priimula 

piibeleht nurmnelk naistesõnajalg pääsusilm 

piparmünt paiseleht nasturtsija roos 

pohl paju nurmikas rukis 

pojeng punane aruhein nõiahammas seebilill 

puju põdrakanep orhidee siberi võhumõõk 

pune põldosi palderjan silla 

põdrakanep põldsinep petersell stepirohi 

pärn pääsusilm piimohakas timur 

pääsusilm rebasesaba pilliroog ussilakk 

rabarber ristikhein porgand vaarikas 

raps rukkilill punane ristik varemerohi 

raudrohi sammal punapeet vesihein 

seanupp seahernes putk vesimünt 

seened sigur raudnõges võhumõõk 

sinilill soolikarohi redis võsalill 

suur härghein suur teeleht saialill võsaülane 

sõnajalg suureõieline kellukas seatapp võõrasema 

teeleht takjas sibul väikeseõieline 

lemmalts 

tulikas timut siniliilia värihein 

tulp tõrvalill sõrmtarn värihein 

tõrvalill ussikeel tara-seatapp õunapuu 

vaher ussitatar tarn äiatar 

valge ristik varsakabi teekummel ängelhein 

vesikupp vereurmarohi till üheksavägine 

võilill ülane ümaralehine 

kelluke 
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LISA 4. Kultuur,- ilu- ja viljapuude kategoorias inimeste öeldud 

nimetused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asparaagus mooruspuu kultuurpihlakas aedhortensia 

iiris ebajasmiin aroonia aktiniidia 

kanada lodjapuu elupuu astelpaju alõtsa 

kitsalehine 

viirpuu 

enelas ebaküdoonia elupuu 

kuumaasikas kreek hobukastan hortensia 

küpress kukerpuu jasmiin, h. hõbekuusk 

laialehine viirpuu lehis jugapuu kikkapuu 

leeder maarjakask kadakas kontpuu 

lodjapuu metsviinapuu karusmari kuslapuu 

maapirn murel kask kuusk 

metasekvoia mustsõstar kibuvits liivi 

munaploom 

pargiroos pihlakas kirsipuu lumikelluke 

piparmünt ploomipuu kultuurviinamari mustikas 

pojeng punane sõstar lodjap-enelas mänd 

raudpuu pärn magnoolia nartsiss 

robiinia sirel pirnipuu pojeng 

sahhalini 

pihlakas 

tamm pooppuu põõsasmaran 

seeder vaarikas püramiidtamm pärn 

suurelehine pärn vaher rododendron roos 

tulp viirpuu sarapuu tulp 

veiste-

südamerohi 

õunapuu toompihlakas türnpuu 

virgiinia 

valgepöök 

äädikapuu tuhkpuu virsik 
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LISA 4. järg 

 

 

 

 

 

  

aedmaasikas forsüütia hübriidlepp elulõng 

aprikoos hapukirss ida-

mariõunapuu 

kibuvits 

goji mari hõbenulg kabatšokk kobar õisenelas 

kirss-kontpuu jalakas korgijalakas kollane hobukastan 

kuldvihm kanada vaher kreeka 

pähklipuu 

kukerpuu 

kultuurmustikas kuslapuu söödav kultuursarapuu kuldrenett 

kultuurpohl madjari sirel künnapuu kuslapuu 

lehis maguskirss küüslauk puishortensia 

lepp mayeri sirel lehtkapsas põldjalakas 

lumimari must kuusk lehtpeet tellissaare 

lõhnav kuslapuu mägimänd lumemari tobiväät 

mairoos nulg läiklehine pärn ungari sirel 

mirabell paju paradiisiõun valge klaar 

nulg paradiisiõun petersell värdforsüütia 

pappel parukapuu punane tamm 
 

remmelgas pähklipuu põõsasenelas   

sabiina kadakas sarapuu põõsasroos   

tammvaher seedermänd robiinia, h   

topeltsirel serbia kuusk suurelehine pärn   

tähk 

toompihlakas 

sibul till   

valge mooruspuu toomingas ungari sirel   

valgesõstar valge kibuvits võnkenelas   
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LISA 5. Puude rahvapoolne kirjeldus kase näitel  

 

 

 

KASK Betulaceae 

A B 

Rahvapärased nimetused kõiv 

Lehe kirjeldus sügisel ilusad kuldsed lehed ja kevadel 

mõnusad värsked rohelised lehed 

sügiseti kuldne 

leht pisut kolmnurkse kujuga ja sakilise 

servaga, lehed kõdunevad kompostis aastaga 

lehed värvuvad sügisel kollaseks 

kask kuldkollane 

lehed suvel rohelised, sügisel kuldkollased 

õrnrohelised väikesed lehed kevadel 

sügisel värvikirevad 

väikesed lehed 

südamekujulised lehed 

Kõrgus, üldkirjeldus kased on umbes 35. a vanad, kõrged, erineva 

kujuga  

umbes 80-100 aastat vanad 

üldkuju puul piklik 

20 m. kõrge 

lehtpuu 

piklik võra 

6-7 m kõrge  

 

Koore kirjeldus valge ja musta tüvega,  

valge sileda kuni halli krobelise tüvega kõrge 

lehtpuu 

valge tüvega, millel mustad jooned,  

valge koorega, millel tumedad tähnid 

tüvi musta-valge kirju 

valge, mustade laikudega koos 

hele tüvi 

valge koor (osaliselt musta korbaga) 

Pungad urvad kevadel, tuultolmleja 

õitseb varakevadel 

Oksad arukask rippuvate võrsetega, noored, 

painduvad 

suur, liikuv 

nõtkete okstega  

sale, kõrge 

õrnad rippuvad oksad 

peened 

püstised oksad 

Kasvukoht täiskasvanud kasemets (Ihastes) on ka Eesti 

kontekstis haruldane 

Üle tee pargis ja maja taga "preerias" 
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Lisa 5. järg 

  

A B 
Sotsiaalkultuuriline tähtsus Eestis väga levinud puu ja hea küttematerjal 

kased on minu kodutänavas vanad ja jämedad 

mu kodutänava kased on keskealised, kõrged ja 

annavad hästi mahla 

kõige pilkupüüdvamad hiirekõrvus või härmas 

eriti kaunid on suured härmaehtes kased oma 

õrnade okstega 

lehtpuu, dekoratiivne oma sügise kollaste lehtede 

poolest  

ajab palju prügi seemnete ja lehtede näol 

kase kohin 

kase mahl 

kased ja sirel kasvavad akna all 

kaselt saab vihtasid, lisaks värvi 

kask oli mu vanaema perekonnanimi 

kase assotseerumine suvega 

kõivult saa kasemahla ja lehti tarvita teeks 

kask lohutab 
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LISA 6. Rohttaime rahvapoolne kirjeldamine võilille näitel  

 

  

VÕILILL Taraxacum officinale (coll.) 

A B 
Rahvapärased nimetused võilill kui väike päike 

Leht mahlakas 

leherosett, lehed saagja servaga, piklikud 

pikad, äärtest sakilised 

madalad rohelised lehed 

Vars pikk, sile, roheline 

Seest õõnes 

mahl mõru ja piimjas 

lehtedeta vars piimmahlaga 

Õis rohkete peenete kuldkollaste õielehtedega 

kollane 

päikesekollane 

peale õitsemist kohevad valged kerad 

varre otsas suur kuldkollane õis 

määrib 

kroonlehed tihedalt koos 

Õitsemisaeg õitseb kevadel, mais 

õitseb sügiseni 

Viljad putuktolmleja  

seemned varustatud "langevarjuga" ehk levivad 

tuule abi 

levib hästi tuules lendlevate seemnetega 

ajab valgeid udemeid  

Kõrgus madalad 

Kasvukoha kirjeldus mitmeaastane taim 

kasvab pea igal pool, ka kõnnitee praos 

umbrohi 

kasvavad välja asfaldipragudest 

Juured pikk sammasjuur 

tugev juurestik sügaval 

Sotsiaalkultuuriline tähtsus siirup, hea meekorje taim 

salatiks lehed, pealsed 

juurte kasutamine, ka kohvi asemel 

noored lehed söödavad 

lihtsalt ilus 

näitavad suve 

võilillega sai lapsena ikka mängitud 

väga head võilillenuku jaoks 

saab mett ja veini teha 

kevade kuulutaja 

varsi süüakse maksa ja kõhunäärme töö 

toetamiseks 

koos nõgesega loodusväetiste valmistamine 

lehed ja õied lemmikloomale 
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isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  /allkirjastatud digitaalselt/  
  allkiri 

 
 

 

Tartu, 21.05.2022  

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele: 
 

 

Toomas Kukk  /allkirjastatud digitaalselt/ _____________________ 

      

  

(juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

Raivo Kalle       /allkirjastatud digitaalselt/ _____________________ 

 

 

(juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 

 


