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Hea lugeja!
Hoiad käes MTÜ Käoraamat poolt välja antud esimest orhideede aastaraamatut.
Väljaande mõte on talletada möödunud aasta orhideedega seonduvat informatsiooni, kirjeldada populatsioonide
käekäike, teha tähelepanekuid ja panna kirja tekkinud mõtteid, fikseerida toimunud sündmusi, arutleda aktuaalsetel
teemadel, tuua lugejani uusimaid trende süstemaatikast, juhtida tähelepanu ohtudele ja probleemidele, tutvustada uusi
leide, jagada huvilistele näpunäiteid. Püüame olla objektiivsed ja mitte muutuda piirkonnakeskseks – elame ju terviklikus
Eesti Vabariigis ja seisame ühtviisi orhideede eest.
Mis täna tundub unustamatu ja otsekohe meenuv fakt, võib olla kirjasõnasse koondamata aastate pärast kadumaläinud
väärt informatsioon. Selle sahtlisse kogumine ja vaid endale hoidmine ei täida eesmärke.
Soovime igale lugeja pakkuda ajakohast ja huvitavat teavet, olgu ta äsja esimeste orhideeliikidega tutvunud asjaarmastaja
või rahvusvaheliselt tunnustatud orhideeuurija. Loodame, et autorite läbitud tuhanded kilomeetrid ja kulunud sajad tunnid
teenivad seda ideed vääriliselt.
Tänud kaasautoritele Arne Kivistikule, Tarmo Piknerile, Arto-Randel Servetile ja Margarita Mürgile!
Julgustame ka teisi avaldama oma tähelepanekuid ja lugusid järgmiste aastaraamatute veergudel!
Head lugemist ja põnevat eesootavat orhideede hooaega soovides,
Rainar Kurbel

Kuradi-sõrmkäpp. Foto T. Hirse
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MTÜ Käoraamat
Aastal 2013 loodi uus mittetulundusühing looduslike orhideede uurimiseks, kaitsmiseks ja tutvustamiseks Eestis. MTÜ
Käoraamat asutati 13. augustil 2013. a Rainar Kurbeli ja Toomas Hirse poolt. Perspektiivis võiks MTÜ Käoraamat
koondada endas aktiivseid looduslike orhideedega tegeleda soovivaid inimesi Eestis.
MTÜ eesmärgiks on käpaliste ehk orhideeliste uurimine, kaitsmine ja tutvustamine, mille saavutamiseks teostatakse
muuhulgas järgmisi tegevusi: leiukohtade inventeerimine, sh kaardistamine, seiramine, kasvukohtade hooldamine,
nõustamine ja eksperthinnangute andmine, koostöö teadusasutustega uuringute läbiviimisel, koostöö valitsusasutustega
liikide soodsa seisundi tagamisel, avalikkusele suunatud teabe andmine liikide kohta, koolitamine, loengute pidamine ja
meedias tutvustamine ning publikatsioonide avaldamine.
Kontaktandmed:
Alasi 31-52
Tartu 50109
e-post: kaoraamat@gmail.com
telefon: +(372) 553 0291

Lõplik idee MTÜ asutamiseks sündis pikkadel autosõitudel Türgi mägedes kodumaalt
kaasavõetud mõtete üle arutledes. 13.05.2013.

Kasvukohtade otsimine võib mõnikord olla päris suur ettevõtmine. Pildil MTÜ asutajad Rainar Kurbel ja Toomas Hirse.
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Orhideeaasta 2013
... oli klimaatilises mõttes üsna eriline ja äkiline.
Mai alguseni vindunud lume sulamine ja pikaldane kevadkülm muutus pea üleöö kesksuviseks soojuseks. Vastavalt
reageeris ka loodus – algas tormiline võistlus õitsemapuhkemise nimel. Mitte igal aastal ei saa sinililli ja nurmenukkusid
ühele pildile. Mai lõpuks oli mahajäävus tagasi tehtud. Päike aga armu ei andnud ja lisaks kõvale kuumusele tuli vähe vihma.
Juunis hakkas loodus põuaseks muutuma, eriti õhema mullastikuga loopealsetel. Mitmed liigid õitsesid tavapärasest
tunduvalt kiiremini ära ja viljumine oli samuti kehvem, kuna aega selleks oli napimalt. Sama tendents jätkus ka juuli
alguses ja nii sündiski omalaadne rekord – 10. juunist kuni 10. juulini ehk kõigest 30 päeva jooksul õnnestus Rainar Kurbelil
ja Toomas Hirsel õitsevana ära näha eranditult kõik Eestis kasvavad orhideeliigid (ja alamliigid). Ka traditsioonilised juuli
keskpaiga või isegi lõpu liigid nagu sookäpp, roomav öövilge, lehitu pisikäpp ja laialehine neiuvaip mahtusid sellesse
perioodi. Ootamatult saigi juulis orhideehooaeg läbi, vähemalt paar nädalat tavapärasest varem. Augusti alguses võis
näha veel mõnda eelnimetatud liikide üksikisendit viimase õitsejana.
Järgnevast kokkuvõttest saab EMHI andmete alusel ülevaate orhideede arengule olulistest kuudest, milles omakorda
põhirolli mängivad temperatuur, sademed ja päikesepaiste.
Mai
Eesti keskmine õhutemperatuur oli 13,1 °C (paljuaastane keskmine 10,1 °C).
Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 30,8 °C (18. mai, Võru).
Eesti keskmine sajuhulk oli 65 mm (paljuaastane keskmine 41 mm).
Eesti keskmisena oli päikesepaistet 291 tundi (paljuaastane keskmine 274 tundi).
Juuni
Eesti keskmine õhutemperatuur oli 17,3 °C (paljuaastane keskmine 14,5 °C).
Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 30,8 °C (26. juuni, Lääne-Nigula ja Pärnu-Sauga).
Eesti keskmine sajuhulk oli 43 mm (paljuaastane keskmine 61 mm).
Eesti keskmisena oli päikesepaistet 291 tundi (paljuaastane keskmine 280 tundi).
Juuli
Eesti keskmine õhutemperatuur oli 17,7 °C (paljuaastane keskmine 16,7 °C).
Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 30,2 °C (5. juuli, Viljandi).
Eesti keskmine sajuhulk oli 38 mm (paljuaastane keskmine 72 mm).
Eesti keskmisena oli päikesepaistet 286 tundi (paljuaastane keskmine 282 tundi).
2013. aasta ei kinkinud enneolematuid liikide arvukusi ega rekordsuurusi.
Vaatamata sellele, et lokaalselt esines eredamaid momente, olid liigid valdavalt siiski alla oma tavapäraste arvukuste
ja suuruste. Üks varaseim õitseja jumalakäpp oli Lääne- ja Põhja-Eestis üsna arvukas ja vitaalne, samas Lõuna-Eestis
esindatud alla igasuguste ootuste. Soo-neiuvaiba õitsemine, eriti kuivematel kohtadel, oli kesine ja väga kiire. Soohiilakale
see põud üldiselt samuti ei meeldinud, kuid mõnes rikkalikuma veerežiimiga kohas tundis ta ennast selle kuumaga päris
hästi (Paraspõllu).
Iga aasta ei saagi tahta võrdväärset järge 2012. aasta esinduslikule uute leidude loetelule: arukäpa suur populatsioon,
tõmmu käpp Lõuna-Eestist, rohekas õõskeel Pivarootsist, punane tolmpea Ida-Virumaalt, arvukas lehitu pisikäpp IdaVirumaalt kahest kohast.
2013. aastal õnnestus leida lehitut pisikäppa ühest Jõhvi kandis teadaolevast populatsioonist pisut eemal, mis on
järjekordne signaal kogu ala ja ka liigi põhjalikuma inventuuri vajadusele. Kindlasti mainimist väärt on Raplamaalt üsna
hea arvukusega tõmmu käpa uue kasvukoha leid. Sealsedki loopealsed pole meile veel kõiki oma saladusi avaldanud.
Rainar Kurbel
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Pivarootsi õõskeele taasleid
Rohekas õõskeel on Eesti üks enim taandunud ja haruldasemaid orhideeliike. Sellel põhjusel muudeti ta 2004. aastal
1. kaitsekategooria liigiks. Tegemist on ka ühe raskemini leitava liigiga, sest tema värvigamma ja olek maskeeruvad
suurepäraselt ümbritsevasse keskkonda.
Üldise piirkonna täpsusega vanu leiukohti kontrollides õnnestus 1996. aastal leida Pivarootsi karjamaalt 6 õõskeele
taime. Ka järgneval aastal oli 4 taime olemas. Peale paariaastast pausi korduvad otsingud mitmel aastal enam tulemust
ei andnud – taimed olid justkui jäägitult kadunud.
Järgnev võib tunduda kummaline, kuid 16. septembril 2012. a läksin Pivarootsisse otsima Spiranthes spiralis´t, üht väga
haruldast mujal Euroopas sügiseti õitsvat orhideed. Juhtus aga see, mida sellisel ajal kõige vähem oleks oodanud – juba
sügiseilmeliseks muutunud rohu vahelt vaatas äkitselt vastu õitsemist just lõpetav õõskeel. Otsing lähiümbruses lisas
veel 5 taime, seega polnudki tegu üksiku erandiga. Kokku 6 taime, neist 4 üksikuna ja 2 lähestikku. Kõik need taimed
asusid 1996. aastal leitutest kiviviske kaugusel, kuid kunagises kohas polnud ka seekord elumärki näha.
Veel rohkem kui 15-aastaseks veninud taasleiu intervall, hämmastas siiski õitseaeg – kui õõskeeled 16. septembril alles
äraõitsemise märke ilmutasid, siis järelikult oli õitseajaks septembri esimene pool!
Eestis on hiliseimate liikidena õitsemist napilt septembri alguseni suutnud venitada vaid tõmmu käpp ja laialehine
neiuvaip. Märkimisväärse erandina on tõenäoliselt teise generatsioonina õitsenud roomava öövilke üks eksemplar, mille
leidsime koos Tõnu Tammega Andineemest 3. oktoobril 2009.
Peatset hooaja lõppu arvestades tahtsin operatiivselt selgitada, kas tegemist on mingi konkreetse õõskeele populatsiooni
eripäraga või ongi sellel liigil niivõrd enneolematult pikk õitseaeg. Päevast allesjäänud valget aega kasutades õnnestus
veel samal päeval Matsalus Keemu rannaniidul üsna kiirelt leida samasugune õitsemise lõpusirgel olev täies elujõus
eksemplar. Järeldus oli ühene: soodsatel aastatel võibki rohekas õõskeel õitseda äärmiselt erinevatel aegadel juuni
keskpaigast koguni septembri alguseni.
Kuidas aga käitusid täpselt samad taimed järgmisel ehk 2013. aastal, kas olid üldse olemas ja õitsesid jälle nii hilja?
Vastuse andis juulikuu. Samad taimed juba õitsesid, seega vähemalt poolteist kuud varem kui 2012. aastal. Üks isend
vähem, kokku viis taime. Septembri lõpuks olid neist järel vaid seemned laiali puistanud kuivikud – sellises olekus on
nende leidmine oluliselt vähem tõenäoline.
Seniste arusaamade põhiselt tavapärane elurütm taastus vähemalt selleks aastaks. Ootame huviga, mis saab 2014.
aasta suvel.
Koht on kadakane, üksikute mändide ja kaskedega lubjarikas ning liigirohke kunagine karjamaa. Õõskeeled kasvavad
seal keskmises rohustus üsna kadakapõõsaste varjus, olles kaitstud otsese lõunapäikese eest. See on aga hoopis teine
olustik kui vaid paarkümmend kilomeetrit eemal lauslagedal Matsalu rannaniidul, kus on totaalne avatus päikesele ja
tuultele.
Ohustavat tegurit kasvukohas on keeruline välja tuua. Eks kadakas ja mänd kasvavad tasapisi peale nagu ikka karjamaadel
ja loopealsetel, samas lagedamaid laike leidub veel küllaldaselt ja nähtud isendid lagedat ei eelistanudki. Rohustu pole
minu silme läbi 18 aastaga oluliselt muutunud.
Kuna antud kasvukoht asub hetkel Rame hoiualal, tulevasel planeeritaval Puhtu-Laelatu looduskaitseala laiendusel, siis
peaks see tagama kaitse vähemalt inimtegevuse eest.
Rainar Kurbel
Fotod R. Kurbel

Õõskeele kasvukoht Pivarootsis

Õõskeel 16. septembril 2012
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Uus suurim arukäpa leiukoht
Arukäpp on Eestis nii haruldane liik, et on arutatud isegi tema üleviimist 1. kaitsekategooriasse. 2013. aasta põhjal
võib väita, et liik on levinud vaid Lääne-Saaremaal ja sealgi asub raskuskese piiratud alal Karala ja Atla küla ümbruses.
Pisutki arvestatavamas koguses leidub teda veel Vilsandil ja Riksu lahe juures, Tagamõisa poolsaarele on jäänud kõigest
kümmekond taime ja Austla külas leidsin vaid üksikuid eksemplare. Kunagises rikkalikus Muhu saare leiukohas polnud
2013. aastal enam ühtki eksemplari.
Haruldasemate liikide puhul on iga uus leiukoht positiivne uudis, sõltumata leiukoha arvukusest. Ülivõrdesse võiks aga
panna olukorra, kus uus leiukoht üldise arvukushinnangu nii segi paiskab, et seniste leiukohtade arvukuste summagi
vähemusse jääb. Seda enam, et arukäpa teadaolevaid leiukohti pole mitte mõni üksik, vaid siiski paarikümne ringis ja
mõnedki neist sadade isenditega.
30. mail 2012. a olin Saare maakonnas eesmärgiga teha selgemaks arukäpa praegused arvukused tema leiukohtades (v.a
Vilsandi ja Noogimaa), sest mõnes polnud ma väga ammu või üldse käinud, mõnest olid mul vaid umbkaudsed hinnangud,
vanad mälestused ja teiste meenutused. Mitme puhul seisin dilemma ees, kas neid ongi enam alles.
Karala kandis, pärast peamiste leiukohtade kontrollimist ning vahetult enne saarelt ärasõitu, sattusin mittetraditsioonilist
marsruuti pidi sobilikku biotoopi ja leidsingi mõned arukäpad. Lootusrikkalt edasi minnes avaneski sadakond meetrit eemal
orhideehuvilisele tõeline “jackpot” – avatud kasvukoht tihedalt kaetud arukäppadega. Vaatlesin ala pisut laiemalt ja ikka
sama! Lühikese aja jooksul kohtasin kahte valget vormi, millele hilisema põhjalikuma
läbivaatuse käigus lisandus veel kaks. Ajanappuse tõttu andis mõnedel platsidel kiire
loendamine ja pindala hindamise metoodika oletatavaks arvukushinnanguks suurusjärgus 2000 õitsvat isendit. Olles kümmekond päeva hiljem taas samas kohas, polnud
enam loendamisel äraõitsemise tõttu mõtet – tuli oodata järgmist aastat.
31. mail 2013. a külastasin sama kohta uuesti ja uudishimu oli muidugi suur, et kas
sama pilt kordub? Liigitades ala sektoriteks ja neid süsteemselt loendades tuli täpseks
summaks 2155 isendit. Järelikult 2012. ja 2013. aastal oli arukäpal selles kohas üsna
sarnane arvukus.
Mida tähendab 2155 arukäppa? Tehtud loendused näitavad, et see on hinnanguliselt
60% kõikidest Eesti arukäppadest. Arukäpa üldine arvukus Eestis kokku oli 2013. aastal
ligikaudu 3600 õitsvat isendit. Võrdluseks mõnede tuntumate suurimate leiukohtade
arvukused seisuga 31. mai 2013:
- Metsapere/Nonni 160 isendit (millest põhialal 130 ja eespool 30);
- Karala külaplats 285 isendit;
- Karala koolimaja 170 isendit;
- Atla külas mesipuude juures 46 isendit.
Arukäpa valge vorm.
Rainar Kurbel, fotod R. Kurbel

Sellel lapikesel õitses 106 arukäppa.
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Hall käpp – kas teel rangemasse kaitsekategooriasse?
Halli käppa peetakse eelkõige Lääne-, aga ka Põhja-Eesti lubjarikastel aladel tavaliseks orhideeks ja sestap kuulubki
ta praegu nõrgimasse ehk 3. kaitsekategooriasse. Paljude inimestega suheldes selgub tõdemus, et “meil on seda küll”.
Aga kas ikka on “küll”?
Viimasel paaril kümnendil olen täheldanud selle liigi arvukuses selget taandumist. Üheks heaks indikaatoriks on suurte
teede ääred näiteks Saare- ja Hiiumaal, kus varasemalt juunikuus neid paiguti järjest ja katkematult kohtas. Viimastel
aastatel on selline pilt asendunud üksikuteks harvaesinevateks kogumikeks ja sealgi mitte sadades, vaid pigem kümnetes
isendites. Olukord pole parem ka loopealsetel või rannaniitudel, kus suuresti asuvadki halli käpa looduslikud kasvukohad.
Pole enam lihtne leida mitmete sadadega või lausa tuhandelist populatsiooni. Pöörake sellele tähelepanu!
Suureks taandumise põhjuseks on loopealsete kinnikasvamine, rannaniitude vähenemine, kasvukohtadel toimuv
ehitustegevus, maa kasutusotstarbe muutus. Kokkuvõtvalt on sobilike kasvukohtade pindala kordades vähenenud.
Väärib märkimist, et hooldatavad teeääred on praegusel ajal selle liigi üheks tooniandvaks kasvukohaks ja soodsaimaks
levikukoridoriks – nii suurte maanteede hooldatavad kraavid kui väikeste tolmuteede servad. Ka eelnevatega sarnased
elektriliinide alused.
Pean halli käppa tõenäolisimaks astme võrra rangemasse kaitsekategooriasse ümbertõstetavaks kolmanda kaitsekategooria orhideeliigiks. Eelnevalt kirjutatut toetavad ka meie lähiriikide levikutrendid:
- Venemaal kogu Peipsi-tagust kuni Leeduni hõlmavas Pihkva oblastis on liik välja surnud, kuigi 30–40 a tagasi oli seal
veel mitukümmend kasvukohta. Aktuaalsed leiukohad on vaid paaris kohas Leningradi oblastis ja sealgi vähesearvuliselt,
mis seab populatsioonide elujõulisuse küsimärgi alla;
- Taanis on ta hiljuti välja surnud;
- Soomes leidub teda vaid Ahvenamaal ja lõunarannikul mõnedes kohtades. Suuri arvukusi pole Soomes olnudki, mandrilt
on ta praeguseks mitmest kohast hävinud;
- Norras halli käppa pole olnudki;
- Saksamaa põhjaosas on üle pooltest kohtadest hävinud, jäänud on vaid väga üksikud asurkonnad;
- Lätis leidub hajusalt peamiselt kesk- ja lääneosas, mitmetest kohtadest hävinud;
- Leedus esineb vaid kesk- ja loodeosas, mitmetest kohtadest hävinud;
- Rootsi on naabermaadest ainuke riik, kus on tugevamad lokaalsed asurkonnad, mis hõlmavad vaid paar protsenti sellest
Euroopa suuruselt kolmandast riigist, need on Gotland, Öland, paiguti lõuna pool Skåne maakonnas.
Kui kord midagi on palju, siis olukorra muutuse äratunnetamise hetkes kipume olema liiga inertsed. On oht, et vahetame
reaalsusega pilke siis, kui juba on liiga hilja!
Rainar Kurbel

Hallid käpad Matsalu rannaniidul. 09. juuni 2012. Foto R. Kurbel
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Hall käpp jalutas minema
Pikaajalise orhideede vaatluse käigus olen täheldanud nii liikide ilmumist uutesse kasvukohtadesse, liikide kadumist
ammustest kasvukohtadest kui ka taasilmumist paikadesse, kus liiki kunagi on kohatud. Ma ei pea siinkohal silmas
liikide bioloogiast tingitud arvukuse kõikumist aastate lõikes, vaid juhtumeid, mille puhul võib olla kindel, et põhjuseks on
muud tegurid. Liigi kadumine võib olla tingitud looduslikest protsessidest, kuid enamasti tuleneb see siiski inimtegevuse
(-tegevusetuse) tagajärgedest. Teada on, et väikesearvulised populatsioonid väikesepinnalisel kasvukohal on suurema
löögi all kui sadadesse ulatuvate isendite arvuga kasvukohad.
Käesoleva artikli peakangelane hall käpp minu poolt kontrollitavas piirkonnas Harjumaal väga arvukaid ja püsivaid
kolooniaid ei moodusta. Mainitud liiki olen märganud umbkaudu 20-s erinevas kasvukohas, millest veerand on osutunud
püsivateks nii isendite arvu kui ka kasvutingimuste osas. Isendite arvukus tänaseks kadunud kasvukohtades ei ületanud
reeglina kümmet ja nende ebapüsivus oli igati loogiline.
Samas tekitab küsimusi erakordselt heas seisundis ja isenditerohke kasvukoha hääbumine Oru ja Saula külade piiril
asuval kuival aruniidul. Kõneksoleva kasvukoha halli käpa kogumiku leidsin 26. mail 1990. aastal püst-linalehiku
piirkondliku levikuala väljaselgitamise käigus. Kasvukohaks oli kiviaedade ja madalate piirikraavidega endisaegne põld,

millel vohas 30- kuni 50-aastane kadastik. Pikaajaline intensiivsest kasutusest eemal olemine oli andnud võimaluse
tekkida siia kuiva pärisaruniidu kooslusel koos iseloomulike liikidega nagu lubikas, madal mustjuur, angerpist, varretu
ohakas, harilik koldrohi. Kiviaedadel on rohkesti kukeharja. Hall käpp kattis ühtlaselt umbes 0,3 hektari suurust ala,
taludes isegi mõningast varjutamist laiutavate kadakate poolt. Nii õitsvad kui ka mitteõitsvad taimed olid heas seisundis
ja kokku loendasin neid 230. Tähistasin leiukoha kaasas olnud kaardil ja lahkusin täies veendumuses, et tegemist on
väärtusliku pikaealise populatsiooniga. Muide, linalehiku leidsin 300 meetrit lõuna poolt kümneaastase männikultuuri
servaalalt. Järjekordse kontrolli võtsin ette alles 2009. aastal 20. mai kandis. Kadastik oli märgatavalt tihenenud,
maapind sammaldunud ja rohttaimestik liigiliselt vaesunud. Oluline erinevus esmaleiuga võrreldes oli aga käppade
arvukuses. Kolm õitsvat ja kaks noort taime mu seekordseks saagiks jäigi. Esialgu kahtlustasin, et tegemist võib olla
antud kasvukohas mingil põhjusel liigi jaoks erakordselt ebasobiva aastaga, sest mujal halli käpa arvukuses vähenemist
märgata ei olnud. Kadakaist vallutamata niidulaikude taimkattes erinevusi silma
ei hakanud, seega ei saanud kadastiku laienemine olla halli käpa arvukuse
vähenemise peamine põhjus. Kordusvaatluse teostasin 27. mail 2010. a. Hall
käpp oli täielikult kadunud. Kindluse mõttes külastasin kasvukohta veel ka 2012.
ja 2013. aastal. Tulemus jätkuvalt negatiivne. Kuna kasvuala on eravalduses,
siis ei riskinud ma seal hallile käpale soodsamate kasvutingimuste loomiseks
harvendustööd ette võtta.
Lähim liigi kasvukoht asub kilomeetri jagu maad lääne pool nn Kämbla Hiie
nimelise metsatuka loodeservas inimtegevusest mõjutataval karstinõo nõlval,
kus on kümmekonnast isendist koosnev püsiva iseloomuga kogumik.
Arne Kivistik
Fotod A. Kivistik
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Halli käpa suure populatsiooni tahtmatu hävitamine
9. juunil 2012. aastal koos Toomas
Hirsega halli käpa kasvukohti
otsides märkasime Läänemaal kaks
kilomeetrit Kasari jõe sillast Tallinna
poole mitmeid halli käpa õisikuid suure
maantee kõrval elektriliinidealusel
sihil. Lähimal vaatlusel selgus, et
neid on oluliselt rohkemgi, kui esialgu
paistis ja olukord tundus väärt, et
pikemalt peatada auto.
Silmates seda erakordset arvukust
otsustasime populatsiooni loendada
ja tulemuseks saime umbes 100 m
pikal ning 20 m laial suure maanteega
paralleelsel liinialusel lõigul 900
õitsvat taime! Koos ümbritsevatega
neljakohalise arvuga populatsioon!
Teadaolevate andmete alusel võib
seda nimetada rekordikski, sest
sellist arvukust muudest halli käpa Sellise tihedusega oli 2012. aastal kogu ala halli käpaga kaetud.
kasvukohtadest ette ei tulegi. Mõelgem korraks, palju meenub üldse kasvõi paarisajase arvukusega halli käpa leiukohti
sarnaselt alalt? Valdavalt ikka üksikud või kümned, hea, kui sadakondki kokku tuleb ...
Oodates põnevusega selle koha järgmise hooaja resultaate, tabas juba enne õitsemisperioodi järgmisel aastal külma
dušina fakt, et just seal on alustatud laiaulatuslikku tee ümberehitust ja koos sellega kraavide laiendamist. Rasked
roomikmasinad olid paralleelselt suure teega kulgeval liinialusel kraavilaiendil endale liikumisteed teinud ja ekskavaator
ladustas sinna süvendamisel kaevatud pinnast peale.
Õitseajaks juuni alguses oli tulemus ootuspäraselt
negatiivne – õitses vaid 80-90 taime, seega 90%
populatsioonist oli hävinud.
Kuna seemnepank ümbruskonnas võiks olla vägagi
esinduslik ja ka olemasolevad taimed annavad
oma panuse, siis loodame tulevikus arvukuse
suurenemisele. Kas aga koht sellise halli käpa
arvukuseni enam kunagi küünib ja kui paljude
aastate pärast see juhtuda võiks, saab selgeks vaid
iga-aastase jälgimise tulemusena.
Vastavate ametkondade ja teedeehitajate kokkuleppel oleks võinud kõik tehtud ja tegelikkuses ju
äärmiselt vajalikud tööd teostada minimaalsete
kadudega populatsioonile. Näiteks liikuda raskete
roomikmasinatega paarkümmend meetrit eemal
metsaserva pidi ja mitte ladustada kraavi süvendist
21. juunil 2013. a olid teetööd juba lõppenud. Hall käpp samuti.
kaevatud pinnast otse tuumikala peale. Mitmesaja
isendi kadu olnuks vägagi hõlpsalt välditav.
Selliste pärlite säilimise nimel tasuks pingutada! Neid pole palju jäänud ja igal aastal nad meie ette ei satugi. Hetkel veel
üksikisendina 3. kaitsekategooria liik, kuid sellise populatsioonina juba rahvusvahelistki tähelepanu vääriv asurkond.
Ärme kuritarvita halli käpa usaldust ja soovi eksisteerida
inimesega lähestikku!
Rainar Kurbel
Fotod R. Kurbel

Hall käpp oma täies hiilguses 9. juunil 2012
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Kagu-Eesti jumalakäppade ülevaade
Jumalakäpp (Orchis mascula) on peamiselt levinud Lääne- ja Põhja-Eestis. Harvem
on seda liiki kohatud Jõgeva, Tartu, Põlva, Viljandi ja Pärnu maakonnas, kuid need
teated pärinevad valdavalt varasemast perioodist (EMÜ PKI kartoteek). Teada on
ka jumalakäpa esinemine Koiva jõe äärsel Vaitka puisniidul, kuid esmaselt kirjeldati
seda areaali ja jumalakäpa arvukust alles 2009. aastal. Võimalik, et Koiva jõe äärsetel
niidualadel esinevaid teisi jumalakäpa leiukohti on samuti varasemalt teatud, kuid
kindlad ei saa me selles olla.

Tokist paremal viimase jumalakäpa
leht. Parmu, 30.05.2013.

Võrumaalt leiti 2004. aasta kevadel Parmu
looduskaitseala ettevalmistavate inventuuride
käigus uus jumalakäpa leiukoht Arne Kivistiku
poolt. Taimed kasvasid kahe eraldi asetseva
laiguna. Niiskemal laigul kasvas 10 taime ja
kuivemas kohas 8 õitsvat taime. 2005. ja 2006.
aasta külastustel alale ei täheldatud olulisi
muutusi kasvukohas ega arvukuses. 2007.
aastal ujutas aga kobras madalama ala üle Jumalakäpp Vaitka puisniidul
ning järgmise kahe aasta jooksul peeti kopraga 26.05.2013
“sõda” veetaseme pärast. Lõpuks kobras loobus ala paisutamast sedavõrd, et
kasvuala jääks vee alla. Sellest hetkest pole üleujutus kordunud. Paraku oli kahju
sellega tehtud ning taimi sellel laigul pole hiljem nähtud. Perioodil 2009–2013 on
Margus Muts hinnanud kuival laigul õitsvate taimede arvu mõne isendiliseks. Viimati,
2013. aastal, leidus vaid üks vegetatiivne taim. On väga tõenäoline, et populatsioon
vaatamata pingutustele hukkub.

Valgamaal kaardistati 2007. aastal kolm leiukohta: üks Hargla külas ja kaks Tsirgumäe külas (Ala-Konnul ja Koivakonnul).
Leiukohad asuvad Koiva jõe ja Mustjõe läheduses, kuid reljeefil kohas, kuhu üleujutus enamasti ei ulatu. Hargla leiukohas
kasvas 10 taime, Koivakonnu leiukohas hinnanguliselt 200 taime ja Ala-Konnu leiukohas autori hinnangul umbes 40 taime.
2009. aastal kaardistasid ja loendasid loo autor ja Margus Muts Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal Keskkonnaregistrisse
kandmata või punktobjektina kantud leiukohad, mille tulemused leiab järgnevast tabelist.
Tabel. Jumalakäpa leiukohad Kagu-Eestis ja arvukuse muutused
Leiukoht

Parmu

Hargla

Ala-Konnu

Koivakonnu

Vaitka

Aasta

Arvukus

2004

18 gen. taime

2009

0 taime

2013

1 veg. taim

2007

10 gen. taime

2009

11 gen. taime

2013

0 taime

2007

40 gen. taime

2009

43 gen. taime

2013

0 taime

2007

200 gen. taime

2013

35 gen. taime

2009

255 gen. taime

2013

82 gen. taime

Koivakonnu jumalakäpa kasvukoht 30.05.2013.

Perioodil 2007–2009 kasvas Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal teadaolevas neljas leiukohas kokku ca 500 jumalakäppa.
Juhukülastuse käigus 2012. aastal Ala-Konnu leiukohta selgus, et aset oli leidnud tõsine metsseakahjustus. Vaid
mõned taimed kasvasid metssigade poolt ülesküntud niidulapil, kus varasemalt võis leida kümme korda enam taimi. Et
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kahjutöö mõju hinnata ja kogu kagunurga
jumalakäppade seisundist värskemat pilti
saada, otsustasin järgneval aastal kõiki
kohti taas külastada.
Inventeerimisega alustasin idapoolseimast
leiukohast Parmul. Pika ja pingelise otsimise
tagajärjel õnnestus leida üks vegetatiivne
taim. Selguse huvides peab möönma, et
taolist otsimist saab läbi viia vaid täpset
kohta teades ning ikkagi väga väikesel
territooriumil. Hargla ja Ala-Konnu olid
metssigade poolt üles tuhnitud ning ühtegi
õitsvat taime ei õnnestunud leida. Neist
viimases leiukohas olid metssead juba
kindlasti kaks aastat järjest „kündnud“.
Koivakonnu leiukoht oli küll sigadest
puutumata, kuid võrreldes varasemaga oli
toimunud tugev arvukuse langus – 200lt
isendilt 35ni. Sarnane arvukuse muutus oli
Jumalakäppa Hargla kasvukohas enam ei leidunud. 27.05.2013.
toimunud Vaitka puisniidul, kus 255 isendist
oli järel 73. Kahe viimase leiukoha puhul olid arvukused muutunud, kuid taimi leidus jätkuvalt kogu teadaoleval alal või
isegi pisut laiemalt.
Varasemalt pole ühe aasta jooksul kõiki leiukohti Kagu-Eestis vaatluse alla võetud, kuid 2007–2009 perioodi hinnangulise
arvukuse võrdlus 2013. aasta inventuuri tulemusega näitab ligikaudu 80% langust. Selline tendents on muret tekitav
vaatamata sellele, et kõikide 2013. aasta varakevadiste liikide arvukused Kagu-Eestis olid tavapärasest selgelt
tagasihoidlikumad. Väiksem oli ka taimede kõrguskasv.
Jääme ootama järgnevaid aastaid, et saada enam teada seakahjustuste tagajärgedest ning sellest, kuivõrd on populatsioon
suuteline end taastootma. Või oleme tunnistajaks hoopis järjekordsete käpaliste leiukohtade hävingule.
Toomas Hirse, fotod T. Hirse

Metssigade laastustöö Ala-Konnu kasvukohas. 27.05.2012.
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Muhu arukäpp hävimise lävel
Esmakordselt mainitakse arukäpa leidu Muhu saarel Vilma Kuuse andmetel (Ööviiul 2/1995, “Muhu saare käpalised”)
1855. a avaldatud Fr. Schmidti töös “Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Livland und Oesel”. Liiga üldsõnalise
kasvukoha kirjelduse tõttu ei olnudki tegelikkuses konkreetset kohta teada, kuni 1992. a leidis dotsent Erich Kukk koos
oma Soome kolleegidega rikkaliku arukäpa kasvukoha Aljava külas Väikese väina ääres saare edelaosas. Võib oletada,
et tegemist oli sama kohaga, mida mainis omal ajal ka Fr. Schmidt.
EELISe andmebaasis on märgitud järgmised arvukused:
23.07.1995 – hinnanguliselt 2000–3000, millest seireruudul 319
23.07.1996 – hinnanguliselt 2000–3000, millest seireruudul 223
10.10.2002 – 10 eksemplari, millest seireruudul 3
04.06.2003 – umbes kümmekond eksemplari
15.08.2008 – 7 isendit
Eelnevast on näha, et vähem kui 20 a tagasi oli tegemist ühe suurima arukäpa populatsiooniga Eestis, kui mitte isegi
suurimaga tol hetkel. Järsu taandumise põhjuseks on peetud karjatamise lõppemist ja liiga paksu kulukihi teket. Kadastiku
suuremaks kasvamine sellist silmanähtavat mõju ei tohiks seal avaldada, lagedaid laike on praegugi.
Mis konkreetselt on toimunud just viimastel aastatel selles kasvukohas?
28. mail 2011. a leidis Toomas Hirse sellelt alalt 3 taime, mis asusid väga lähestikku kasvukoha merepoolses tipus.
30. mail 2012. a leidis autor vaid 2 taime, üks asus samas kohas, kus 2011. a leiudki ja teine ca 150 m autotee poole
kasvukoha alguse osas.
31. mail 2013. a samadest kohtadest ega mujaltki otsides õitsvat taime ei õnnestunudki leida.
Hetkel tundub, et tendents on selgelt populatsiooni hääbumise suunas. Elab veel vaid lootus, et kunagisest äärmiselt
isenditerohkest asurkonnast on tekkinud ümbruskonda märkimisväärne seemnepank aastateks ja kui kunagi peaks seal
taas regulaarselt karjatatama või niidetama, siis oleks lootust taastekkele. Võimalik, et leidub ka vegetatiivseid isendeid,
mida paks kulukiht õitsemast ja viljumast takistab.
Kui seal midagi ette võtta, siis tuleb seda teha võimalikult kiiresti!
Rainar Kurbel
Fotod R. Kurbel

“Viimased mohikaanlased” – võimalik, et need 2012. a isendid on viimased arukäpad, mis Muhu saarel
nähtud. Ülemine on teepoolsem ja alumine merepoolsem kasvukoht koos neis õitsenud taimega.
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Kollast värvi valge tolmpea – kes Sa oled?
2010. aastal leidis Tiina Ojala Saaremaal Tagamõisast Kõruse külas valgete tolmpeade populatsioonist silmatorkavalt
kollakat tooni isendid – kollased valged tolmpead. Taimi on selles kohas erinevatel aastatel olnud kuni kaheksa ja
avastusest saadik pole ükski aasta möödunud ilma õitsvate taimedeta. 2013. a leidus seal puhmikuna ühest risoomist
pärinevad kolm suuremat õitsvat võrset ja mõni meeter eemal üks väiksem taim. Värvitoon ei ole neil taimedel nelja
suvega muutunud.
Mõni aasta enne seda leidis Tarmo Pikner Tagamõisa põhjarannikult Undvast samuti paar kollakamat isendit, kuid nende
värvitoon oli natuke pastelsem, õrnem kreemikas-kollane.
R. Kurbelil ja T. Hirsel õnnestus leida üks sarnane eksemplar 2012. aastal samuti Tagamõisast poolsaare keskelt, Kõruse
kohast paar kilomeetrit eemalt. Värvitooniks samuti õrnem kreemikas-kollane. Kuigi kõige intensiivsem kollane toon on
Kõruse taimedel, erinevad kõik nimetatud leiud tavalisest valgest tolmpeast silmanähtavalt.

Saaremaa, 5. juuni 2013

Saaremaa, 5. juuni 2013

Gotland, 13. juuni 2013. Fotod R. Kurbel

Taimede värvil ja mõnevõrra kinnisematel õitel on teatud ühiseid jooni 150 km eemal Gotlandil esineva, kuid Eestis
puuduva tolmpea liigiga – Cephalanthera damasonium´iga. Sellel liigil on aga mitmeid iseloomulikke tunnuseid, mis
taolised mõtted koheselt välistasid. Tõsisem kahtlus tekkis aga hübriidi osas – Cephalanthera x schulzei, mis on oma
esivanemate C. damasonium´i ja C. longifolia vahepealsete tunnustega. Sõltuvalt laiuskraadist, kasvukohast ja muustki
on need omavahelised tunnused samuti küllaltki varieeruvad.
Selles küsimuses aitas tõde selgitada R. Kurbeli 2013. a juunikuus tehtud
külastuskäik Gotlandile, kust sai toodud vajalik lähima kindla C. damasonium´i
populatsiooni proovimaterjal Tartusse Margarita Mürgile laboris testimiseks.
Kohe kogusid R. Kurbel ja T. Hirse Saaremaalt ka kollakate tolmpeade ja tavaliste
valgete tolmpeade proovid ning kogu vajalik algmaterjal võrdlusteks oligi koos.
Kahtlusaluste C. damasonium´i ja C. longifolia hübriidide tuvastamiseks
kasutati isoensüümmeetodit. Seda meetodit kasutatakse sageli pilootuuringute
tegemiseks uute liikidega, kuna see ei vaja ulatuslikku eeltööd. Hübriidsuse
uurimiseks on isoensüümid väga hea meetod, sest nad on kodominantsed ehk
mõlema vanema alleelid on korraga näha. Uuringus kasutati kuut ensüümi (AAT,
EST, SOD, PRX, PGI, MDH), mille järgi tuvastati, et Gotlandi C. damasonium
on täiesti erinev Eestis leiduvatest C. longifolia ja arvatavatest hübriidsetest
taimedest.
Analüüsi tulemustest võime üsna kindlalt järeldada, et Eesti kollaste õitega
C. longifolia näol ei ole siiski tegemist hübriidse liigiga Cephalanthera x
schulzei. Gotlandilt pärinev C. damasonium näitas märkimisväärselt erinevaid
lookusi kogutud tolmpea proovidest kõigi uuritud ensüümide korral. Kahe
isoensüümi puhul võis märgata väikest erinevust valgete ja kollaste õitega
Eesti Cephalanthera´te vahel. Antud juhul võib tegemist olla sama liigi eri
vormidega, kuid seda ei saa kindlalt eristada tavalisest liigisisesest geneetilisest
varieeruvusest ilma ulatuslikuma uuringuta.
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Superoksiid-dismutaasi (SOD) järgi värvitud sümogramm C. longifolia kollakaõielisest (1–3) ja tüüpilisest (4–6) ning
C. damasonium (7– 9) isenditest.
Foto M. Mürk

Tegemist on sellegipoolest tähelepanuväärse ja harvaesineva leiuga. Prantsusmaal on seda esitatud nime all Cephalanthera
longifolia var. citrina G. Camus, Bergon & A. Camus (LEMOINE B. & PESSOTTO L., 2007.– Cephalanthera longifolia var.
citrina in Tarn-et-Garonne (France). L’Orchidophile 174: 203 – 209).
Austriast Klagenfurti lähistelt on kirjeldatud ka valge tolmpea roosakas varieteet Cephalanthera longifolia var. rosea.
Cephalanthera rubra f. alba eestikeelne nimi on punase tolmpea valge vorm. Samuti peaksime seda leidu kutsuma valge
tolmpea kollaseks (või kollakaks) vormiks. “Kollane tolmpea” ei ole korrektne, kuna viitab juba liigi või alamliigi tasemele.
Rainar Kurbel, Margarita Mürk

Esiplaanil kollakad valged tolmpead ja taustal tavaline valge tolmpea. 05.06.2013. Foto R. Kurbel
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Kihnu orhideed
Mõnepäevane Kihnu külastus 2013. aasta juuli alguses sai ette võetud, et teha tutvust saare ja selle loodusega, sealhulgas
orhideedega. Kuna saar on küllalti väike, siis väärtustega tutvumiseks on soovitav liikuda jalgsi või jalgrattal.
Kihnu on suuruselt seitsmes saar Eestis ja suurim Liivi lahes. Üldilmelt on ta madal ja tasane, mida põhjaosast lõunatipuni
läbib kuivem kõrgendik, millel kasvavad pargiilmelised nõmme- ja palumännikud. Tähelepanu väärivatest kooslustest
leidub veel ka puis-, aru- ja rannaniite. Lõunaosas paiknevad väikesepinnalised märgalad.
Eesti taimestiku atlase alusel on viimase 40 aasta jooksul leitud Kihnust 13 liiki orhideesid. Veel varasemast perioodist
on teada ka suure käopõllu, kärbesõie ja täpilise sõrmkäpa esinemine. Viimase puhul tuleb aga kohe mainida, et
süstemaatiliselt on tegemist kahkjaspunase sõrmkäpa alamliigiga, mille määrangud ei pea alati paika.
Vaatamata sellele, et eesmärk polnud vaid orhideede kasvukohti kaardistada, lisandus hulgaliselt vaatlusi just saare
siseosast, sest rannikul oli varasemalt mõnevõrra infot juba kogutud. Kokku registreeriti 84 uut leiukohta ja seda kümnest
erinevast liigist. Vaadeldi ka saare põhjaosas asuvat muguljuure leiukohta, kus võis näha karjatataval alal kümmekond
taime. Ilmselt oli taimi rohkem, kuid kariloomade tandrile ei söandanud lihtsalt minna. Ilmselgelt on rannikualade
karjatamine positiivne, kuid kohati tundub, et koormus ületab rohukamara taluvust, mistõttu oleks just harulduste
vaatevinklist parem, kui loomad saaksid suuremal alal toituda, seejuures tõstmata karjas loomade arvu.
Balti sõrmkäppa leidub saare põhja- ja lõunaosas, eelistades märjemaid kasvukohti. Nagu tihti ka mujal Eestis, on balti
sõrmkäpa kaaslaseks siinsetes leiukohtades kahkjaspunane sõrmkäpp. Mõlemal liigil registreeriti kolm leiukohta. Teiste
sõrmkäpa perekonna esindajatega kohtuda ei õnnestunud, kuid vööthuul-sõrmkäppa võiks ilmselt leida märjemates
kasvukoha tüüpides, millele ei keskendutud.
Neiuvaiba perekonna kõik Eestis esinevad kolm liiki on ka Kihnus esindatud. Leiukohti
lisandus vaid 2–3 liigi kohta. Kõige arvukam vaadeldud leiukoht kuulus 150 võsuga
soo-neiuvaibale saare lõunatipu lähedal. Tähelepanuväärseks saab pidada veel
tumepunase neiuvaiba 91 võsundiga leiukohta Vanakiriku metsas otse mustkattega
tee ääres. Samas õnnestus leida äraõitsenud halli käpa taimi.
Suur käopõll kasvab saarel nõmme männikutest kuni niiskemate niitudeni. Arvukus
leiukohtades küündis parimal juhul peaaegu 60 isendini. Pruunikat pesajuurt võib
siiski kohata harva ja ka arvukus leiukohtades jäi alla 10 isendi.
Käokeelte perekonna mõlemad esindajad on saarel samuti kohal, kuid kahelehine
käokeel on selgelt haruldasem. Tuvastati vaid kolm leiukohta ja sedagi väheste
isenditega. Seevastu rohekas käokeel on valgusküllasemates männikutes levinum,
kuid mitte igal pool. Tõenäoliselt on tegemist saare arvukama metsaorhideega –
kokku 44 leiukohas ja rohkem kui 400 taimega.
Just käokeeli loendades sattusin kokku kohaliku vanema prouaga, kes tundis huvi,
mida ma otsin. Osutasin käokeeltele ja mainisin, et rahvasuus on need taimed tuntud
ka kui ööviiulid. Proua mõtles hetke ja ütles, et ööviiuli nime ta ei tea, kuid mäletab,
et lapsepõlves oli nende lillede kohta tema peres öeldud „pärmililled“. Selgus, et
lapsepõlv oli möödunud selsamasel saarel, Kihnus.
Suur käopõll. 04.07.2013
Omamoodi kummaline, et vaatamata männikutes küllaldasele ringivaatamisele ei
sattunud teele ühtegi roomavat öövilget, mida oleks võinud kindlasti oodata. Kas siin on põhjus selles, et saarel on vähe
kuuski, või on põhjus mujal, jääb esialgu lahtiseks. Teiste saarelt leitud liikidega mitte kohtumise saab panna vähesele, et
mitte öelda pea olematule pühendumisele märgalade osas. Kindlasti vajaksid veel tähelepanu märjad metsad ja lagedad
märgalad, et selgitada välja nende
orhideepotentsiaal.
Toomas Hirse
Fotod T. Hirse

Esinduslik soo-neiuvaiba populatsioon Kihnus. 04.07.2013
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Manija orhideed
Manilaidu võib ka saareks nimetada, kuigi maismaad on seal madala
veetaseme korral vaevalt 2 km². Maapind on madal, väga kivine,
mistõttu võib arvata, et taimerikkust seal eriti pole. Ometi on Manijal
kirja pandud vähemalt 338 liiki soontaimi. Mind huvitas, kui palju neist
kuulub orhideeliste sugukonda. Ei tulnud pettuda, kohati oli tegemist
väga huvitavate leidudega. Allpool orhideeseire lühiülevaade 2011. ja
2013. aastate juunikuust.
Lahke saarerahvas juhatas mind kohe „orhideepõllule“, nii et otsimise
vaev jäi olemata. Selleks „põlluks“ oli tegelikult saare kagurannikul
Kase talu ja Põllu talu kinnistutele jääv rannaniit, umbes 2 ha suurune
lopsaka taimkattega üleujutatav ala. Mere poolt on roostik tugevasti
peale tunginud, kuid lagedat rannaniitu, mida osaliselt ka niidetakse,
oli küllaldaselt. Kõigepealt hämmastas mind, et tohutu suurel maaalal õitsevad samaaegselt hall käpp (isendeid hinnanguliselt 400),
kahkjaspunane sõrmkäpp (600), balti sõrmkäpp (200) ja suur käopõll
(600). Siin on liigid reastatud õitsema hakkamise järjekorras, kuid
vähemalt 10. juunil võib kõiki neid üheskoos suurel hulgal Manija
rannaniidul õiteilus näha.
Väga tähelepanuväärseks tuleb pidada harva esinevate kahkjaspunase
sõrmkäpa variatsioonide leidu. Nimelt suhteliselt väikesel kõrgemal alal,
u 50 m² suurusel pinnal, leidus selle liigi kahepoolsete täpiliste lehtedega
varieteedi (D. incarnata var. hyphaematodes) eriti lopsaka vormi
isendeid. Kokku kasvas 12 õitsevat taime, mis olid tugevalt täpistatud, Täpiliste lehtedega kahkjaspunane sõrmkäpp.
jämeda varrega ning lehtede laiusega 4–5 cm. Samas kasvas ka kümme 11.06.2013. Foto T. Pikner
tüüpilist kahkjaspunase sõrmkäpa isendit, mis olid samuti väga lopsakad
(lehtede laiusega kuni 5 cm). Sellise tihedusega kahkjaspunase sõrmkäpa lopsakaid vorme ei ole varem kohanud,
väiksemas koguses olen neid leidnud Saaremaa läänerannikul ja Väikese väina ääres Virtsu kandis.
Üllatav oli ka kahkjaspunase sõrmkäpa heledama vormi – roosaõieliste isendite rohkus. Neid kasvas kuni 150 taime,
mis moodustab kogu populatsioonist 25%, tavaliselt on see protsent Eestis palju väiksem. Saaremaal võib paarisajalises
tumedaõielises populatsioonis kohata vaid üksikuid roosasid vorme.
Lisaks eelnimetatud orhideedele leidsin väiksemas koguses rohekat käokeelt. Arvestades Manija biotoopi, võiks seal
kasvada ka harilik muguljuur, kahelehine käokeel ja neiuvaiba liigid. Kokkuvõtteks võib öelda, et nii väikese maalapi kohta
on orhideerikkus Manijal muljetavaldav.
Tarmo Pikner

Orhideerikas rannaniit Manilaiul. 11.06.2013. Foto T. Pikner
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Nõo Karujärvede madalsoo muutused
Järgnev lugu on ehk enamjaolt tagasivaade ühe liigirikka lage-madalsoo hääbumisele, millega esimene kokkupuude tekkis
siis, kui asusin kirjutama lõputööd. Oli 2002. aasta kevad-suvi, kui mitmel korral külastasin Tartumaal Nõo Karujärvede
ümbrust eesmärgiga koguda teavet haruldaste taimede kohta. Minu ainsaks eelteadmiseks olid Maaülikooli kartoteegis
leiduvad V. Puusepa 1962. aasta andmed Russowi sõrmkäpa ja kärbesõie leidumise kohta.
Kui rännata ajas umbes 100 aastat tagasi, siis oli kogu piirkond enamasti lageala, kus tehti heina või karjatati. Eesti
Vabariigi esimese perioodi lõpus olid järvedeäärsed alad jagatud siiludena erinevate maaomandite vahel. Esimestel
Nõukogude Liidu topokaartidel ilmub kraavitus, mis iseenesest pärineb tõenäoliselt Eesti Vabariigi lõpust. Ühtlasi
tähendas see seda, et järveväljavool kaevati kraaviks ning veetaset alandati ligikaudu ühe meetri võrra. Võimalik, et
veetaseme langetamise järel tekkis huvi järveäärsel alal turba varumiseks.

Ortofoto: Maa-amet 1995

Ortofoto: Maa-amet 2002

Ortofoto: Maa-amet 2007

Ortofoto: Maa-amet 2011

Riigikorra muutus 1940ndatel pani aluse talupidamise hääbumisele ning vajadus väikeste sooheinamaade majandamiseks
kadus koos sellega. Alanenud veetase järvedes andis soodsa tõuke kuivenduse mõjuga alal lopsakama taimestiku
tekkeks. Ortofotodelt võime näha, et veel 90ndate keskel polnud puittaimestik suuremat osa kunagisest lage-madalsoost
hõlmanud. Kui 2002. aastal esimest korda ala nägin, võis täheldada selgeid ohumärke, et servaaladelt siiani peamiselt
toimuv kinnikasvamine on märgatav kogu alal. Veel näis olevat lootust, kui kiiresti toimetada, võsastumise peatamiseks.
Esimesel välitööde aastal loendasin ja hindasin kokku kaheksa kaitsealuse liigi ja ühe varieteedi arvukust. Aasta hiljem
lisandus veel kolm uut liiki. Mõned aastad hiljem tuvastasin ühelt 2002. aastal välitöödelt tehtult fotolt veel ühe liigi –
üksiku balti sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica) väga viletsa isendi.
Käpalistest arvukamad esinejad olid soo-neiuvaip (Epipactis palustris) kuni 2000 võsu, Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza
russowii) kuni 1000 isendit ja suur käopõll (Listera ovata) kuni 700 isendit. Tähelepanuväärne on peale Russowi sõrmkäpa
kõrge arvukuse ka kärbesõie, soovalgu ja soohiilaka leidumine. Ka ületas hariliku käoraamatu siinne isendite rohkus
enamikku Ida-Eesti leiukohtade arvukuse näitajaid.
Arvestades alal esinevaid kaitsealuseid liike (sh üks I kategooria liik) ja nende kõrgeid arvukuse näitajaid Eestis või
piirkonnas ning teisalt selget määratletava ohu olemasolu liigi leiukohtade hävimiseks, sai Tartumaa Keskkonnateenistusele
tehtud 2003. aastal ettepanek ala kaitse alla võtmiseks looduskaitsealana.
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Hoogsalt kinnikasvav madalsoo. 20.06.2013. Foto T. Hirse

Vaatamata esitatud ala kaitse alla võtmise ettepanekule ja ka mõningasele raietööle liikide elutingimuste parandamiseks
aasta hiljem, jäi peagi ala tähelepanuta. Kaks aastat hiljem võis kinnikasvamist hinnata oluliselt kiirenevaks ning
soohiilakat ei õnnestunud enam leida.
2009. aastal alustas Keskkonnaamet Natura varialade sõelumist, et teha selgeks olulisemad alad, mis tuleks täiendavalt
kaitse alla võtta. 19. novembril 2011.a algatas Keskkonnaamet Nõo Karujärvede looduskaitseala kaitse alla võtmise.
Seega ettepanekust ametliku algatamiseni kulus kaheksa aastat, kui mitte arvestada edutuid katseid kehtestada
olulisemale osale territooriumist püsielupaikade kaitset.
Aimates, et olukord on möödunud kümne aastaga märgatavalt muutunud, pidasin oluliseks väärtustele uue inventuuri
korraldamist. Selleks sai 2013. aasta suvel koostöös Keskkonnaametiga ala taaskordselt inventeeritud. Värske liikide
leiukohtade kaardistamine ja arvukuste registreerimine kümneaastase vahe järel rääkis selget keelt. Valdav osa kunagisest
lage-madalsoost on kinni kasvanud ja säilinud on vaid väikesed laigud suuremast lagealast. Kohati eeldas ala läbimine
tugevat füüsilist pingutust, kuna puistu on sedavõrd tihe. Koosluses toimunud muutuse mõju kaitse eesmärkideks olevate
liikide kasvuala suurusele, arvukusele ja taimede vitaalsusele on kokkuvõttes tugevalt negatiivne.
Arvatavasti pole võimatu ala lõplikust hääbumisest säästa. Seejuures tuleks kindlasti küsida, kas makstav hind on ka
jõukohane? Kas umbes 15-hektarilise ala päästmine ei tähenda seda, et kusagil, kus vajadus on suurem ja ajastus õigem,
jääb see ootama taaskord oma aega, nagu juhtus see selle alaga? Mitte vähem oluline pole meetodite valik, kuidas ala
taastada ja kuidas hoida see edaspidi avatuna. Lehtpuud ja sealhulgas eriti paakspuude ohjamine kuivendusmõjuga
aladel eeldab pikemat panustamist hooldusesse ja järjekindlat põhimõttelist tegevust.
Orhideedest on mõned liigid püsinud samal tasemel, kuna nende liikide jaoks pole takistuseks kasvamine puude turbe all.
Kui vaadata aga ala avatusest sõltuvate liikide käekäiku, siis ahenenud on nii kasvupind, arvukus kui vitaalsus. Järgnev
tabel annab toimunud arvukuse muutustest ülevaate liikide kaupa.
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Leitud liigid

Arvukus
Kasvuala
2002-2003 2002-2003

Arvukus
2013

Kasvuala 2013

Muutused kümne aasta
jooksul

Dactylorhiza
baltica

1

järveäärne ala

3

järveäärne õõtsik

arvukus püsib mõne isendi
ümber

Dactylorhiza
4
incarnata var.
hyphaematodes

kinnikasvav
madalsoo

5

kinnikasvav
madalsoo

arvukus püsib mõne isendi
ümber

Dactylorhiza
fuchsii

0

ei leitud

1

kinnikasvav
madalsoo

uus liigi leid üksiku isendina

Dactylorhiza
incarnata

50-100

kinnikasvav
madalsoo

94

kinnikasvav
madalsoo

arvukus pole muutunud

Dactylorhiza
russowii

600-1000

kinnikasvav
198
madalsoo ja
järveäärne õõtsik

kinnikasvav
madalsoo ja
järveäärne õõtsik

madalsoo kinnikasvamise
tulemusel on arvukus
tuntavalt vähenenud

Epipactis
palustris

1300-2000

kinnikasvav
madalsoo ja
järveäärsel alal
kohati

1000

kinnikasvav
madalsoo ja
järveäärsel alal
kohati

madalsoo kinnikasvamise
tulemusel on arvukus
tuntavalt vähenenud

Gymnadenia
conopsea

200-300

kinnikasvav
madalsoo ja
järveäärne ala

30

kinnikasvav
madalsoo

madalsoo kinnikasvamise
tulemusel on arvukus
tuntavalt vähenenud

Liparis loeselii

21

kinnikasvav
madalsoo

0

kinnikasvav
madalsoo

liiki pole leitud alates 2005.
aastast

Listera ovata

500-700

kinnikasvav
madalsoo

129

kinnikasvav
madalsoo

arvukuse vähenemine umbes
kolm korda

Malaxis
monophyllos

1

järveäärne ala

2

kinnikasvav
madalsoo

jätkuvalt esineb üksikuid
isendeid

Ophrys
insectifera

33-40

kinnikasvav
madalsoo ja
järveäärne ala

2

kinnikasvav
madalsoo ja
järveäärne ala

madalsoo kinnikasvamise
tulemusel on arvukus
tuntavalt vähenenud

Platanthera
bifolia

3

kinnikasvav
madalsoo

29

kinnikasvav
madalsoo ja
järveäärne ala

arvukuse tõus on seletatav ka
kasvuala laienemisega

Kuhu oleme jõudnud kümne aasta pärast ja millest on siis kirjutada? Ehk on meil uus kaitseala, mis suutis tuua pöörde
väärtuste säilimisse. Võibolla õppisime sedagi, et odavam on olulised otsused teha täna. Välistada ei saa ka võimalust,
et “parim enne” on lõplikult möödas.
Toomas Hirse

Kärbesõis. Foto T. Hirse

Russowi sõrmkäpp. Foto T. Hirse
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Orhideehävingud Küdema kaitsealal Saaremaal
Faktoloogia
Olen teinud orhideeseiret Mustjala vallas Küdema lahe ääres Läkuranna kinnistul alates 2005. aastast igal aastal, jälginud,
loendanud ja pildistanud seal kasvavaid orhideesid. Kinnistule jääval ligikaudu kahe hektari suurusel märgalal (allikasoo,
liigirikas madalsoo, mille servades kohati ka liigirikas soostunud niit ning rannaäärne üleujutatav roostik) on esindatud 16
liiki orhideesid, mis on peaaegu pool Eestis kasvavatest liikidest. Lisaks kasvab seal mitmeid huvitavaid kahkjaspunase
sõrmkäpa varieteete (var. hyphaemathodes, var. latissima) ja hübriidseid taimi Russowi sõrmkäpaga:
· Russowi sõrmkäpp – 200-300 õitsvat isendit
· kollakas sõrmkäpp – 400-500
· balti sõrmkäpp – 500-600
· täpiline sõrmkäpp – 10-15
· kahkjaspunane sõrmkäpp – 1500-2000
· kahkjaspunase sõrmkäpa kahepoolsete täpiliste lehtedega varieteet – 15-25
· soohiilakas (EL direktiivi kaitsealune) – 80-100
· harilik muguljuur – 200-300
· kärbesõis – hajusalt kümneid
· rohekas käokeel – hajusalt kümneid
· soo-neiuvaip – hajusalt sadu
· laialehine neiuvaip – üksikud
· tumepunane neiuvaip – üksikud
· harilik käoraamat – hajusalt sadu
· suur käopõll – hajusalt kümneid
· hall käpp – hajusalt kümneid
· vööthuul-sõrmkäpp – hajusalt kümneid
· Russowi sõrmkäpa ja kahkjaspunase sõrmkäpa hübriidid – 40-50
Aastail 2012-2013 alustati Läkuranna kinnistul, praktiliselt kogu märgala ulatuses, poollooduslike koosluste taastamise
sildi all veiste karjatamist. Teavitasin Keskkonnaametit selle ettevõtmise võimalikest kahjulikest mõjudest orhideepopulatsioonidele.
2013. a teostasin seiret 6. juunil, 22. juunil ja 4. juulil, eesmärgiks selgitada välja orhideekahjustused, mis on põhjustatud
veiste karjatamisest Läkuranna maaüksusel.
4. juuli seire teostasime koos Keskkonnaameti töötaja Agnes Heinlaga. Seireaktis esitasime võrdluseks fotosid mõnelt
suurema orhideepopulatsiooniga alalt näitamaks, mis seal kasvas enne karjatamist, ja fotosid sellest, milline sama koht
nägi välja 4. juulil 2013.
Järgnevalt mõned näited:
1. Maantee lähedal olev allikasoo, kus kasvasid väikeses, kuid tihedas populatsioonis Russowi sõrmkäpad, kollakad
sõrmkäpad, kahkjaspunased sõrmkäpad ja nendevahelised hübriidid. 4.07.2013 nägi see allikasoo välja ilma ühegi
orhideetaimeta.
2. Russowi sõrmkäpa 200-300-isendiline populatsioon maantee lähedal oleva allikasoo serval ning selle ja mereäärse
madalsoo vahel. Samal kohal olid 4.07.2013 vaid üksikud Russowi sõrmkäpa isendid kuivemal alal.

3. Russowi sõrmkäpa 200– 300-isendiline populatsioon maantee lähedal oleva allikasoo serval. Samal kohal 4.07.2013 ei
olnud mitte ühtegi Russowi sõrmkäpa isendit.
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4. EL loodusdirektiivi kaitse all oleva soohiilaka 80-100-isendiline populatsioon maantee lähedal oleva allikasoo serval
(foto vasakul). Samal kohal 4.07.2013 – mitte ühtegi soohiilaka isendit (foto paremal).

5. Kahkjaspunase sõrmkäpa 1500-2000-isendiline populatsioon merepoolse madalsoo roostiku Tagaranna-poolses osas.
Samal kohal 4.07.2013 – mitte ühtegi kahkjaspunase sõrmkäpa isendit sel märgalal, vaid mõned isendid kuivemal alal.

6. Kahkjaspunase sõrmkäpa kahepoolsete täpiliste lehtedega varieteedi 15-25-isendiline populatsioon merepoolse
madalsoo roostiku Tagaranna-poolses osas. Sama koht 4.07.2013 – mitte ühtegi kahkjaspunase sõrmkäpa
kahepoolsete täpiliste lehtedega varieteedi isendit.
7. Kollaka sõrmkäpa 400-500-isendiline populatsioon merepoolses madalsoo roostikus 11.06.2012 enne veisekarja
tulekut (foto vasakul). Sama koht 4.07.2013 – mitte ühtegi kollaka sõrmkäpa isendit (foto paremal).

8. Balti sõrmkäpa 500-600-isendiline populatsioon mereäärse madalsoo parempoolses roostikus. Sama koht 4.07.2013
– mitte ühtegi balti sõrmkäpa isendit.
Küsimused, arvamused, soovitused
Karjatamine Läkuranna üksusel kavandati poollooduslike koosluste taastamise eesmärgil, et tagada liigilise mitmekesisuse säilimine. Võrreldes fotosid alast enne ja peale karjatamist, siis saavutati tulemus, kus looduslikud olud said
poolloodusliku ilme, ent kaitsealuste liikide isendite hävimise hinnaga (sh. EL direktiivi kaitse all olev soohiilakas)!
Sealjuures on antud juhul juttu ainult orhideedest, mitte teistest kaitsealustest liikidest. Muidugi ei ole kahe aastaga
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koosluse taastamise algusest veel soovitud tulemused käes, kuid kas ikka on võimalik saada liigilist mitmekesisust
sügavasse sohu tambitud vigastatud juuremugulatest, rääkimata seemnelise paljunemise võimatusest sellisel juhul?
Poleks üldse vaja sekkuda iga koosluse toimimisse, nagu näiteks Läkuranna allikasoo seda on, kus orhideed rikkalikult
kasvavad omas keskkonnas. Euroopa Liidu rahastusel teostatavad poollooduslike koosluste taastamised on ennekõike
mõeldud aladele, kus ka kaitstavad liigid saaksid sellest kasu. Teame ju, et Euroopas on sellised soomaastikud praktiliselt
hävitatud, aga meie antud juhul hävitame neid siin rahaga, mida Euroopa Liit jagab väärtuste säilitamiseks! Kuidas peaks
sellistel juhtudel määrama Looduskaitseseaduse järgi kahjutasusid kaitsealuste liikide kahjustamise ja hävitamise eest?
Kogu jutt mõjuks ehk rusikatega vehkimisena peale kaklust, kui enne karjatamise algust poleks ma juhtinud tähelepanu
tekkivatele probleemidele. Nimelt teavitasin planeeritava karjatamise võimalikest negatiivsetest tagajärgedest Läkuranna
kinnistul Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhatajat Kaja Lotmani e-mailiga 03.09.2012. Vastuseks sain
e-mailiga 25.09.2012: “… Küdema lahe hoiuala kaitsekorralduskavas peetakse vajalikuks soostunud niitude hooldamist
(niitmist/karjatamist) II prioriteedi tegevusena. Kui karjatatava ala sisse jäävad ka allikasood, siis pole seal tõesti
karjatamine vajalik ega lubatav. Praegu meil allikasoo paiknemise kohta täpsed andmed puuduvad, kuid oleme valmis
2013. aastal tellima sinna täiendava inventuuri. …“ Sellele vaatamata läks nagu ikka, et suures taastamistuhinas ununes
kontrollida, kas ikka kogu ala oleks mõistlik karjatama hakata.
Läkuranna kinnistu suurusega 10,57 ha on inventeeritud liigirikkaks madalsooks (ID: 19056 ja 19057), kadastikuks
(ID:19058) ja rannaniiduks (ID: 19061). Natura 2001 inventuuriandmed on toodud järgnevas.
ID

Elupaigatüüp

Pindala (ha)

Esinduslikkus

Märkused

19056

7230

3,47

A

Madalsooilmelised

19057

7230

3,52

A

Madalsooilmelised

19058

5130

4,09

D

Männi ja kadakaga kinni kasvanud

19061

1630

7,11

B

Kinnikasvanud pilliroog ja roog-aruheinaga;
vajab majandamist

Loomade tegevuse tagajärjed. 4. juuli 2013.
22

Küdema lahe hoiuala kaitsekorralduskavas peetakse vajalikuks soostunud niitude hooldamist (niitmist/karjatamist) teise
prioriteedi tegevusena.
Kaitsealuste liikide ja elupaigatüübi kaitseks soovitan ala arvata välja poollooduslike koosluste toetuse õiguslike alade
hulgast ning lõpetada koheselt karjatamine antud alal. Kindlasti on vaja teha majandustegevuse lõpetamisele järgnevatel
aastatel kordusseiret orhideede populatsioonide seisundile. Värsketest soode inventuuri tulemustest selgub samuti, et
ala puhul on tegemist allikasooga. Seega on Keskkonnaametil aeg liigirikas madalsoo (7230; ID kood 19056) ümber
inventeerida allikasoo elupaigatüübiks (7160). Allikasoodes ei rakendu poollooduslike koosluste majandamissoovitused
ning need ei ole poollooduslike koosluste hooldamise toetusõiguslikud alad. Saaremaa allikasood on olulised orhideede
kasvualad. Kuna allikate ümbruse kui survelise põhjaveega alade pehme muld ei talu tallamist, siis pole alal karjatamine
lubatud. Kuigi alal paikvaatluse ajal kariloomi ei nähtud, tõendavad suurt karjatamiskoormust paiguti hävinud taimkate
ning mudaseks tallatud maapind.
Teades, et käib üleriigiline (tegelikult suisa üle-Euroopaline) kampaania poollooduslike koosluste taastamiseks, siis oleks
hädavajalik olla väga kindel, mida tegema hakatakse. Jätkuvalt paistame silma “euroagaruse” poolest ning üle-jalalaskmiseks leidub alati sobiv põhjendus või tõlgendus. Kui siinkohal tuua igivana näide Ölandi suure alvari taastamise
kohta, siis esiteks ei ole seal kunagi karjatatud meie mõistes “kolhoosikarju” ega ka lihaveise karju ja seal puhastati
enamasti käsitsi maastik kadakast/võsast (mitte nagu 2012. a Kuusnõmme sihtkaitsevööndis, kus sõideti metsatraktoriga
poole meetri sügavused jäljed kauni kuldkinga 3000-lisse populatsiooni ja hävitati kolmandik sellest). Selge see, et
esineb vääriti arusaamist ja tõlgendamist, mistõttu juhtuvadki asjad, mida ei tohiks juhtuda.
Märgin veel, et paiguti annab kadastike hõrendamine positiivset efekti. Samas, minu kogemus näitab (eriti Saksamaal
ja Rootsis), et massiline veisekarjatamine välistab vähemalt sõrmkäppade kasvamise neil aladel. Lääne-Euroopas
veel säilinud väga väikesed ja vähesed sõrmkäppade leiukohad asetsevad põhiliselt militaarkasutuses olnud aladel
(Saksamaal, Belgias, Gotlandil), kus loomakasvatusega pole tegeletud ja need on tänaseks eraldatud kõikvõimalike
aedadega. Hollandis on sõrmkäpad säilinud peamiselt kanalite pervedel, mis jäetakse niitmata (võrdluseks Saaremaal
nii teeservade kui ka maanteekraavide lausniitmine koos vööthuul-sõrmkäppade, kahkjaspunaste- ja balti sõrmkäppade,
tumepunase neiuvaiba ja halli käpa kogumikega). Näiteks Gotlandil on kokku lepitud, et teepervi ei niideta enne kui lilled
on ära õitsenud (mitte ainult orhideed).
Eelnevast lähtuvalt möönan, et on viimane aeg luua vähemalt Lääne-Saaremaal valitud kohtades täiendavad orhideede
kaitsealad. Kaitsealatüübi valik ja konkreetne kaitserežiim tuleb seada sõltuvalt eesmärgist ja ala iseärasustest. Peaasi,
et keegi ei tuleks mõttele igast looduslikust alast poollooduslikku tegema hakata hävitades loodusrikkusi, millest muu
maailm ei saa unistadagi. Mittemidagitegemine on andnud meile unikaalse võimaluse jälgida taimeriigi viimase tulemuse
– orhideede – kaudu parasvöötme Kesk-Euroopa põhjaosa floristilise regiooni evolutsioonilist arengut. Vähemalt välismaa
uurijaile pakub huvi, kuidas toimub Läänemere ümbruse aladel taimkatte rekoloniseerimine peale viimast jääaega, nö
vanade liikide ja uute liikide segunemine ning hübridiseerumise protsessis täiesti uute liikide tekkimine.
Sooviks, et poollooduslike koosluste hooldamise ja loomakasvatuse arendamise kõrval tegeldaks meil rohkem põlislooduslike koosluste kaitsega. Vähemasti mitte nende hävitamisega.

Tarmo Pikner
Fotod T. Pikner

Loomade tegevuse tagajärjed. 4 juuli 2013.
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Metsaraiest Karala käpaliste püsielupaigas
Minevik ja olevik
Vastavalt nimetamisharjumusele kas Metsapere või Nonni järve äärne ala Karala küla lähistel Lääne-Saaremaal on
teada-tuntud rikkalik orhideede kasvukoht. Piisavalt esinduslik, et sinna on moodustatud 11 ha suurune Karala käpaliste
püsielupaik, mis kinnitati 3. veebruaril 2011.a keskkonnaministri määrusega. Kaitse-eesmärgi liikideks on arukäpp, valge
tolmpea ja jumalakäpp. Eelnevalt nimetatuile lisaks leidub 2. kategooria kaitsealustest liikidest seal veel muguljuurt
ja kärbesõit ning palju 3. kaitsekategooria liike – hall käpp, soo-neiuvaip, tumepunane neiuvaip, suur käopõll, rohekas
köokeel, kahkjaspunane sõrmkäpp ja harilik käoraamat. Sellegipoolest on seal fookus just arukäpal ja valgel tolmpeal.
Esmakordselt külastasin seda kohta 1996. a ja sealtmaalt alates pea igal aastal kuni praeguseni vaid mõne üksiku
erandiga, tihti mitugi korda hooajal erinevate õitseaegade ja sobiliku logistika tõttu. Nimetatud 17-aastase perioodi
jooksul olen täheldanud mitmeid muutusi. Peamine on lagealade kinnikasvamine mändidega, tulemuseks kitsenenud
arukäpa kasvuala. Arukäppa on mitmel aastal ulatuslikult hävitanud ka metssead. Kunagisest arvukusest on alles heal
juhul pool, 2013. a loendasin kokku vaid 160 õitsvat taime.

1998. a oli metsasiht lage.

15 aastaga on sama siht nii kinni kasvanud. 15.06.2013.

Valge tolmpeaga on lood pisut teisiti. See on üks vähestest haruldasematest orhideeliikidest, millel on Lääne-Saaremaal
arvukus viimasel paaril kümnendil isegi tõusnud. Nii ka kõnealuses kohas, kus 15-17 aastat tagasi oli taimi kordades
vähem kui praegused 400-500. Ja seda vaatamata männiku jõulisele pealetungile! Selline arvukus on juba vägagi
esinduslik, vaid paaris kohas Eestis võib üldse veel leida natuke rohkem valget tolmpead.
Toimunud muutused
Sügisel 2013 teostati nimetatud kohas metsaraiet. Eelnevat silmas pidades tundub, et mis saakski seal veel õigem otsus
olla, kui anda kasvamiseks ruumi ja valgust juurde. Kahjuks head ideed varjutab küsitav teostus:
- igasugusel harvesteriga raie lubamisel on selge, et kaasnevad pinnasekahjustused. Sestap raie pidigi toimuma kuival
pinnasel või külmunud maal, aga teostati sügisel. Kui sügis on käsitletav kui “kuiv aeg”, siis on ju sisuliselt tegemist
ajapiiranguta raieloaga;
- harvesteriga raie lubamine püsielupaigas võiks eeldada väga täpset populatsioonide asukohtade ja nende arvukuste
tundmist kadude minimeerimiseks, samuti puudutab see väljasõiduteid ja ladustamisplatse. Kahjuks EELISe andmestikus
on veel palju täitmata alasid ja ebapiisavat informatsiooni. Sellises esinduslikus kohas raie lubamine küsitavate
lähteandmete korral ilma eelnevat seiret või täpsustavaid konsultatsioone tegemata on ennatlik samm, sest tõeline loterii
on põhipopulatsioonide täpseid asukohti teadmata sellel 11-hektarisel alal lubada harvesteriga raiet usus, et soodsat
seisundit ei halvendata;
- just suurima arvukusega püsielupaigal asuvat kunagist sihti kasutati väljasõiduteena ja sinna jäeti peale kiht männi
raiejäätmeid. Valgus kohati enam pinnaseni ei jõua ja taimed sellest niisama läbi ei kasva, eriti kui see on raske masinaga
osaliselt kinni muljutud. Käpaliste püsielupaigas tuleks raiejäätmed koristada, eriti veel väga kaua mädanevate okaspuude
omad (siinkohal meenub Saaremaal Kuusnõmme kuldkinga kasvukohas 2010. a toimunud raie, kus tänaseni pole kõiki
oksi ära koristatud);
- maaomaniku soovil algatatud ja teostatud raie eesmärk oli männipalki varuda. Kahjuks jäid ühe töötegemise käigus
olulised männitihnikud harvendamata kohtades, kus arukäppa mändide poolt justkui kruustangide vahele surutakse.
EELISe baasis metsa märgitud valge tolmpea punktis kasvavad praegu üksikud isendid. Viimasel kümnendil on
populatsiooni kese nihkunud männiku pealetungi tõttu kunagistelt metsalagendikelt tee lähistele allesjäänud väiksematele
häiludele männinoorendike vahele ja autotee pervedele. See on loogiline, sest lagedamad häilud ja sihid on vägagi
sobilikud kasvukohad. Võime vaid oletada, milline oleks valge tolmpea ja ka arukäpa arvukus seal praegu, kui kunagisi
avatud kasvukohti poleks lastud kinni kasvada.
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5. juunil 2013. a õitses selles kohas 42 valget tolmpead.

Sama koht 09.10.2013 rasketranspordi tee ja palkide ladustamisplatsina järgmiseks hooajaks palju lootust ei anna.

Väga arvukas valge tolmpea uusasum on tekkinud teisele poole autoteed (kus pole enam püsielupaika) – see külg
on päikesele avatum ja lagedam. Kahjuks kasutati just seal kõige arvukama asurkonnaga teeäärset niitu palgivirnade
ladustamiseks ja pehme pinnasega liinialust sihti rasketranspordi liikumiseks. Eks järgnevad suved annavad allesjäänute
arvust selge ülevaate.
Raiet tehtud tihedamas männikus asus vaid tühine osa populatsioonist (peamiselt üksikud isendid) ja vaatamata iseenesest
õigele ideele männikut harvendada said kahjuks just praegused põhipopulatsioonid suurima löögi. Seda saanuks vältida,
kui tööde teostamise aeg vastanuks nõuetele ja toimiks normaalne suhtlus. Jääb vaid loota, et tehtud vigadest õpitakse
ja mõõna-aastatele järgneb uus arvukuse tõus.
Järglastele helgema tuleviku tagamine ei peaks tähendama nende vanemate hävitamist täna!
Rainar Kurbel
Fotod R. Kurbel

Kuiva pinnase tingimusest on asi kaugel - vesi tahtis sügavates roobastes üle kummiku ääre tulla.
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Arendus Pühajärve lodu säästes
2013. aasta aprillis valmis Pühajärve Puhkekodu biokütusel rajanev katlamaja, mis lisaks palju kiitust saanud innovaatilistele
ja keskkonnasõbralikele lahendustele on tähtis ka käpaliste kaitse vaatevinklist. Kogu eduloo protsessi algus ulatub
tagasi 2007. aastasse, kui Pühajärve Puhkekodu AS asus uurima võimalust ehitada uus kaasaegne katlamajakompleks
Pühajärve Puhkekodu vahetusse lähedusse. Eeldatav ehitusala pidi hõlmama ka värskelt inventeeritud alasid, mis lisaks
Euroopa loodusdirektiivi lammi-lodumetsa elupaigatüübile sisaldasid endas ka viit käpalise liiki.
Kõdu-koralljuur on kantud 2. kaitsekategooriasse ja asub Eesti punase nimestiku ohustatud kategoorias. Peamiseks ohuks
on liigi elupaikade kadu kuivendamise tõttu ja selle liigi arvukus on langev. Soovalk kuulub samuti 2. kaitsekategooriasse
ning on Eesti ohustatud liikide punases nimestikus. Liigi arvukus on langev ja sarnaselt eelnenud liigiga on tema suurimaks
ohuks kuivendamine. 3. kaitsekategooria liigid – balti sõrmkäpp, soo-neiuvaip ja suur käopõll on Eestis levinumad, kuid
soostuvate või madalsooalade vähene väärtus ühiskonnas ohustab ka nende liikide elupaikade püsimajäämist.
Lammi-lodumetsa ala põhjaosas on mõisaajast pärinevad kraavid, mis küll tänaseks oluliselt loodustunud seisundis ja
erilist kahjulikku mõju veerežiimile pole õnneks tekitanud. Veerežiimi säilimine oluliselt mõjutamatuna on tähtis paigale
omase taimekoosluse püsimiseks. Samas vaatamata inimasustuse pikaaegsele püsimisele naabruses on metsal lastud
toimida omasoodu. Ilmselt ei leitud sellisele märjale alale praktilisemat väljundit.
Niisiis oli nüüd olemas täiesti praktiline
vajadus ala kasutusele võtta, kuid tuvastatud
loodusväärtused ja nende säilitamise vajadus
seati kogu projekti arendamise üheks peamiseks
tingimuseks looduskaitsjate poolt. Arvestades
ka maaomandi keerukust, tuli projekti arendajal
päris palju pingutada, et jõuda lahendini, mis
sobiks looduskaitsjatele ja toimiks ka kasumliku
tegevusena ettevõtluses. Ja just selles peitubki
selle loo tuum. Mõlemad osapooled, pean silmas
looduskaitsjaid ja arendajaid, suutsid selgitada
oma eesmärkide olulisust. Nii jõuti ka mõningaid
kompromisse tehes lahenduseni, kus kasutusele
on võetud keskkonda säästvad tehnoloogiad,
tekitamata olulist kahju looduses löögi alla sattunud
väärtuste püsimisele.
Loodetavasti võtavad uute tehnoloogiate üha
enam kasutusele võtjad ja edendajad ka kõrgete Lodumets. 24.06.2013. Foto T. Hirse
loodusväärtuste säilimise üheks oma tegevuse
komponendiks. Pühajärve Puhkekodu on hea näide sellest, kuidas looduse säästmisel võib olla mitu erinevat väljundit.
Toomas Hirse

Keskkonnasäästlik katlamaja ja säilitatud haruldaste orhideedega lodumets. 24.06.2013. Foto T. Hirse
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Mandri-Eesti kõige haruldasem orhideeliik
Kiirhinnangul arvaks vist paljud, et ju see on mõni 1. kaitsekategooria haruldus! Aga ei, hoopiski 2. kaitsekategooriast
tuleb seekord vastust otsida. Kõikide liikide külastamine andis ühese vastuse selle negatiivse loomuga võrdlustabeli
“võitja” pärjamiseks. 2013. aasta seisuga on selleks püramiid-koerakäpp.
Mandri-Eestist on seda liiki teada üksnes 1980-ndatel avastatud kasvukohast
Läänemaal Noarootsi poolsaare jalamil mereäärse lopsaka taimestikuga niidul.
Koerakäpp kasvab seal kahe väikese üksteisest ligikaudu kilomeetri jagu eemal
oleva pisipopulatsioonina. Kõrvalepõikena olgu märgitud, et Hiiumaalt pole
seda liiki kunagi leitud ja vaid Saaremaa lääneosas ning Sõrves kohtab teda
mõnede sadade eksemplaridena samuti mereäärsetel niitudel ja loopealsetel.
7. juulil 2013. a seda kasvukohta külastades täitus üks kardetud ootus, et
kunagi metssigade eest võrkaiaga piiratud ja hooldatud kasvualal ei leidu ka
see aasta enam ühtki isendit – juba teist aastat järjest!
Selle ala tagumises osas (aed sinnani ei ulatunud), kus praegugi tunnevad
end väga hästi harilik käoraamat ja suur käopõll, olid veel mõni aasta tagasi
mitmed koerakäpad. Koht tervikuna võttes rohustub ja võsastub. Metssead
on korduvalt juuremugulaid söömas käinud. Siiski, kas need on ainsad
taandumise põhjused? Veel 7-8 aastat tagasi oli sellel alal koerakäppasid
stabiilselt mitukümmend.
Loomulikult kontrollisin ka teisel pool teed asuvat vana leiukohta ning
esmapilgul oli tendents täpselt sama – ootuspärasest kohast ei märganud
peale otsimist ühtki eksemplari! Lõpuks siiski õnnestus kogu suure ala ühest
servast (hinnanguliselt 20x30 m lapikeselt) leida kokku 12 isendit.
Jääb siingi küsimärgiks, miks ülejäänud lõviosa alast polnud resultatiivne, sest
varasematest aastatest just sealt teda mäletangi suuremas arvukuses.
Kilomeeter eemal asuva rannaniidu läbivaatus lisas veel 5 isendit, taimed
Püramiid-koerakäpp 7. juulil 2013.
kasvasid üsna lähestikku 20x20 m alal. Sobilikku biotoopi tundus tükati veel
olevat, aga koerakäppa enam juurde leida ei õnnestunud.
4. juulil 2013. a vaatlesid taimi samas kohas Mirjam Metsare ja Aigi Ilves ning neil õnnestus leida kokku 16 taime, paar
isendit ka väljastpoolt eelnevalt mainitud väikest ala. Jääb lahtiseks, kas loenduste tulemuste vahe tekitas intensiivne
suvine taimi närbutanud päike, metssea kahjustus, tallamine või mõni juhuslik teeäärne lillenope.
Igatahes üks on selge – Mandri-Eestis on 2013. aastal kokku loendatud vaid 21 koerakäppa!

Püramiid-koerakäpa kasvukoht Noarootsis. 4. juuli 2012.
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Jääb mõistatuseks, miks püramiid-koerakäpp on hüljanud vana kasvukoha. 07.07.2013.

Järgnevate aastate tulemused annavad loomulikult veelgi täpsema ülevaate populatsiooni elujõulisusest, kuid hetkel
näitavad märgid taandumist kohas, kus veel kümmekond aastat tagasi oli taimi stabiilselt üle poolesaja ning Maaülikooli
PKI kartoteegi andmetel 1983. aasta 10. juulil lausa mitusada.
Ettepanekud populatsiooni elus hoidmiseks ja arvukuse tõstmiseks:
- sügisene kasvukoha niitmine koos heina koristusega;
- kasvuala servadest (ja ka keskelt) pealetungiva võsa raiumine.
Rainar Kurbel,
Fotod R. Kurbel

Püramiid-koerakäpp halli käpa ja suure käopõlle vahel. 07.07.2013.
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Mandri-Eesti haruldaste orhideeliikide arvukushinnangud
1. Püramiid-koerakäpp – 21 õitsvat isendit
- Läänemaa, Ridala vald, Noarootsi poolsaare algus.
2. Ruthe sõrmkäpp – 37 õitsvat isendit
- Läänemaa, Hanila vald, Puhtu-Laelatu-Virtsu LKA.
Selle liigi loendamise täpne tulemus sõltub hübriidsete tunnustega isendite määramise
kriteeriumist, tulemus on saadud üsna ranget joont järgides. On olnud aastaid, kus Ruthe
sõrmkäppa on loendatud vaid napilt kümmekond isendit. Seni ongi Ruthe sõrmkäpp hoidnud
tihti väikseimaarvulise populatsiooniga orhideeliigi tiitlit.
Ruthe sõrmkäpp.

3. Valge tolmpea – 110-120 õitsvat isendit
- Läänemaa, Hanila vald, Virtsu ümbruse Laelatu ja Nehatu kasvukohad.
Mujalt polegi seda liiki Läänemaal kunagi leitud, küll on veel väga vanad andmed Pärnumaalt ja see on ka kõik, mis
Mandri-Eestist üldse kunagi teada on olnud. Võrdluseks 2012. aastal võis koguarvukuse hinnata vähemalt 180 isendile.
4. Rohekas õõskeel – 180-200 õitsvat isendit
- Läänemaa, Hanila vald, Matsalu rannaniit ja Pivarootsi loopealne;
- Lääne-Virumaa, Vinni vald, Haavakannu puisniit.
Selle liigi suurim arvukus tuleb endiselt Matsalust (2013. a u 140–150), mis oli aastaid enne 2011. aastal leitud
Haavakannu puisniidu kasvukohta ja 2012. aastal taasavastatud Pivarootsi kohta ainuke kindel leiukoht mandril üldse.
Saaremaal õõskeelt pole ja Hiiumaal koos Vohilaiuga loendatakse viimastel aastatel vaid üksikuid eksemplare. Kuigi see
liik on võrreldes varasemaga väga paljudest leiukohtadest kadunud, siis vaadates olemasolevate leiukohtade erinevust ja
geograafilist haaret, võiks eeldada potensiaali uuteks leidudeks üle Eesti.
5. Lehitu pisikäpp – 200-220 õitsvat isendit
- Ida-Virumaal 4 kohta, Tartumaal 2 kohta, Järvamaal 1 koht ja Jõgevamaal 1 koht.
Veel 11 aastat tagasi ja ka aastaid enne seda oli lehitut pisikäppa teada vaid Muraka rabast Ida-Virumaalt, kus kasvõi
mõne eksemplari õitseminegi suurt rõõmu tähendas ja arvukus kahekohaliseks tavaliselt ei küündinudki. Neil aastail oli
lehitu pisikäpp kindlasti kõige väiksearvulisem orhideeliik (ka kogu Eesti piires). 2003. a lisandus Järvamaalt Jänijõe
lammimetsast mõnekümne eksemplariga populatsioon. Viimastel aastatel on leitud mitmeid uusi kohti eelkõige IdaVirumaal, aga ka Tartu- ja Jõgevamaal. 2012. a küündis arvukus samuti 200 piirimaile. 2013. aasta arvukaim leiukoht oli
Kurtnas koguni 148 isendiga (Katrin Jürgens).
Valge tolmpea, lehitu pisikäpp ja rohekas õõskeel võivad omavahel sõltuvalt konkreetse aasta eripäradest kergelt 3ndat
kuni 5ndat kohta vahetada, kuid püramiid-koerakäpa ja ruthe sõrmkäpa tasemele neist lähiajal ükski eeldatavasti ei
tohiks langeda.
Neile viiele järgnevaid pingeritta panemata punane tolmpea ja tõmmu käpp, mille arvukust võib mandril sõltuvalt aastast
mõne- kuni mitmesajaga kokku lugeda. Tuhande isendiga või pisut enamaga on esindatud kõdu-koralljuur ja sookäpp.
Kõikidel ülejäänud mandril leiduvatel liikidel (v.a arukäpp, saaremaa sõrmkäpp ja lääne-sõrmkäpp) küünivad üldarvukused
tuhandest tublisti ülespoole.
Rainar Kurbel

Valged tolmpead Laelatu puisniidul. 10.06.2012. Fotod R. Kurbel
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Kui kiiresti kasvavad orhideed?
Kui me leiame äsja maapeale ilmunud orhideehakatise või märkame alles pungades võrset, tekib küsimus, et millal oleks
paslik aeg tagasi tulla õitsvat taime vaatama. Kas tegemist on tundide, päevade või nädalatega? Järgnevad fotoseeriad
annavad aimu, kui kiiresti need arengud käivad. Erinevatel aastatel tuleb arvestada muidugi erinevate kliimatingimustega.
Jumalakäpp.
Kulus 8 päeva, et jumalakäpp üleni pungas õisikust täisõitsemiseni jõuaks. Paremal taustal on näha, et sama aeg läks
äsja lehtede vahelt nähtavale ilmunud õisikul esimese avatud õieni.

17.00 / 16.05.2009

17.00 / 17.05.2009

17.00 / 18.05.2009

17.00 / 19.05.2009

17.00 / 21.05.2009

17.00 / 22.05.2009

17.00 / 23.05.2009

17.00 / 24.05.2009

17.00 / 20.05.2009

Punane tolmpea.
Kui kesksuvel hommikupäikese tõttu on öine kaste juba kadunud, avaneb tolmpea õis lausa minutitega. Huvitav on see,
et üsna varakult pealelõunal hakkab õis taas kinni minema, kuigi jaanipäeva paiku on valgust ja soojust veel küll ja küll.

9.50 / 28.06.2009

10.10 / 28.06.2009

10.30 / 28.06.2009

10.50 / 28.06.2009

11.30 / 28.06.2009

11.50 / 28.06.2009

12.10 / 28.06.2009

16.10 / 28.06.2009
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11.10 / 28.06.2009

Kõdu-koralljuur.
Vaid kahe ööpäevaga selline areng tundub uskumatu – see tähendab kasvukiirust selle perioodi jooksul millimeeter tunnis! Katset tehes sattus olema kuumalaine periood. Pealegi oli taim omakorda vihma kaitseks kaetud kiletelgiga, mis lisas
kasvuhoone soojaefekti veelgi.

21.25 / 01.06.2009

10.35 / 01.06.2009

07.43 / 02.06.2009

18.51 / 02.06.2009

13.00 / 03.06.2009

Lehitu pisikäpp.
Kui ühe päeva lõuna paiku on taim veel kahe pungaga, siis ülejärgmise päeva hommikuks juba täiesti avanenud õitega.

14.30 / 26.07.09

17.19 / 26.07.09

19.49 / 26.07.09

11.58 / 27.07.09

19.04 / 27.07.09

07.44 / 28.07.09

Vähem kui ööpäevaga avaneb pungas olev õis täies ulatuses. Taime pikkus suureneb järjekindlalt kuni viimase punga
avanemiseni. Kaks nädalat hiljem on absoluutselt igasugune fotogeenilisus juba kadunud ja püsti seisev vars mädaneb
peatselt.

11.30
21.07.13

16.30
21.07.13

21.30
21.07.13

05.00
22.07.13

11.30
22.07.13

16.30
22.07.13

Rainar Kurbel
Fotod R. Kurbel
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21.30
22.07.13

05.00
23.07.13

11.30
23.07.13

20.33
08.08.13

Sõrmkäppade morfoloogilised vaatlused geneetiliste uuringute taustal
2013. aasta juunis aitasime Tartus korraldada suurt rahvusvahelist taimkatteteaduse teemalist konverentsi IAVS.
Konverentsi kestel olid ette nähtud lühikesed ekskursioonid, kus tutvustati välismaa külalistele Eesti loodust ja
kaitsealasid. Minu ja Ene Kooki korraldada oli Peipsi järve läänekalda ekskursioon, kus me pidime lisaks kultuurilistele
vaatamisväärsustele näitama ka erinevaid
kooslusetüüpe. Ajalise piirangu tõttu oli meile
vajalik, et näidatavad alad oleksid võimalikult
lähestikku. Leidsime Tartumaalt Selgise lähedalt
mõhnade vahelt väikese rabastuva veekogu,
mille keskel oli õõtsik. Rabalaigu servades võis
näha rohkelt kasvamas 3. kaitsekategooriasse
kuuluvat kuradi-sõrmkäppa. Uurides selgus, et
raba-laigul puudub nimi ning samuti ei olnud
seda kasvukohana varem registreeritud.
Kõige huvitavamaks leiuks selles rabalaigus olid
kolm üsna erilise välimusega sõrmkäpataime.
Põhiliselt valgete ja heleroosade õite ning
täppidega lehtedega kuradi-sõrmkäppade vahel
kasvanud taimed olid pikka kasvu, täppideta
lehtede ning tumelillade, peaaegu jooniseta
õitega. Pealiskaudsel vaatamisel meenutasid
Leiukoha avastaja sõrmkäppade seas. Foto T. Hirse
need taimed kangesti mitmesaja kilomeetri
kaugusel kasvavat saaremaa sõrmkäppa. Lähemal vaatlusel tundus, et tegemist võib olla siiski kuradi-sõrmkäppade
mõne haruldasema vormiga, kuid taime eriline välimus tekitas kahtlusi. Kas tõesti on võimalik, et saaremaa sõrmkäppa
leidub ka mandril? Teiseks tekkis selline kahtlus, et ehk on tegemist lihtsalt kohaliku tekkega hübriididega.
Õnneks on nii, et kui morfoloogia jätab välitingimustes hätta, siis geneetilised uuringud aitavad hädast välja. Kogusin
segadust tekitavatelt taimedelt ning rabalaigus kasvavatelt tavalistelt kuradi-sõrmkäppadelt leheproovid, mida ma hiljem
laboris analüüsisin ja võrdlesin oma tulemusi saaremaa sõrmkäpa kohta varem saadud andmetega, kasutades markereid,
millega saab eristada nii liike kui ka hübriide.
Tulemused olid üsnagi üllatavad. Huvitava välimusega taimede näol ei olnud tegemist ei hübriidide ega saaremaa
sõrmkäpaga, vaid hoopis täiesti tavaliste kuradi-sõrmkäppadega. Veelgi enam, neid kolme taime ei olnud geneetiliselt
võimalik eristada teistest samas kohas kasvavatest kuradi-sõrmkäppadest.
On väga huvitav, kuidas sõrmkäpad suudavad olla niivõrd erinevad värvilt ja kujult ning samas geneetiliselt praktiliselt
eristamatud. Samuti tuleks arvesse võtta, et vahel võivad eri liikidesse kuuluvad ebastandardse välimusega indiviidid olla
üllatavalt sarnase ilmega.
Margarita Mürk

Isegi nii suures ulatuses võib varieeruda kuradi-sõrmkäpp. Fotod T. Hirse
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Venemaa orhideedest ja SPOLO küllakutse presentatsiooniks
Loodusturistidel ja orhideehuvilistel on tänapäeval mugav ja lihtne liigelda Euroopa Liidu piires. Euroopa riigid on aga
maailmas üks paremini uuritud piirkondi, seega suure tõenäosusega liigutakse seal juba eelnevalt käidud radadel.
Vastukaaluks aga tõotab keerulise viisarežiimi, eurooplastele harjumatu sisemaise elu-olu ja tohutu territooriumiga
Venemaa palju seninägematut ja huvitavat. Peipsi ja Vladivostoki vahele jääv ca 10 000 kilomeetri pikkune maismaa
pakub üle saja parasvöötme terrestrilise orhideeliigi, millest 67 on kantud Venemaa punasesse raamatusse. Suurim liikide
kontsentratsioon asub Kaug-Idas, kus lisaks uutele liikidele lisandub palju eurooplastele tundmatuid perekondi.
Välja arvatud kolm Eesti sõrmkäpaliiki (saaremaa sõrmkäpp,
Ruthe sõrmkäpp, lääne-sõrmkäpp) on kõik muud meie
orhideeliigid Venemaal looduslikult esindatud, kaasa arvatud
kunagi hävinud leeder-sõrmkäpp ja lutikkäpp. Lähiliikidest
lisaks Lätis-Leedus esinev Neottianthe cucullata, Gotlandil
leiduvad Cephalanthera damasonium ja Orchis palustris ning
Ölandil kasvav Spiranthes spiralis. Põnevaimad piiritagused
lähiliigid Eestile on kahtlemata Calypso bulbosa ja Cypripedium
guttatum, millest esimest leidub Euroopa riikidest vaid Soomes
ja Rootsis.
Esimese väravana Venemaa orhideemaailma sisenemiseks
võiks olla 2006. a kevadel moodustatud Peterburi orhideeklubi
“Санкт-Петербургское общество любителей орхидей” (СПОЛО).
(Lisainfo aadressilt http://www.spolo.ru). Soome mudelile
sarnaselt on seal klubis nii troopiliste liikide kasvatajad kui
ka looduslike orhideede huvilised, viimaste hulgas mitmed
rahvusvaheliseltki tunnustatud teadlased.
SPOLO tähtsaimad põhikirjateesid on:
- orhideealaste loengute ja presentatsioonide tegemine;
- kohalike ja võõramaiste liikide kasvatuse alal teadmiste ja
kogemuste suurendamine;
- orhideede bioloogiliste eripärade uurimine;
- algajate aitamine erialaste teadmistega.
Kohtutakse neli korda aastas Komarovi-nimelises Peterburi
botaanikainstituudis, suvisel ajal tehakse mitmeid uurimiseesmärgilisi väljasõite.
Ettekanne Eesti orhideedest.
16. veebruaril 2013 toimunud koosolekule kutsuti mind tutvustama Eesti orhideesid. Polnud põhjust keelduda nii nimekas
kohas auväärt seltskonnaga suhtlemisest, liiatigi kui vene keel pole takistuseks. Toimunud paaritunnise ettekande ajal sai
tutvustatud kõiki meie orhideeliike nende parimas valguses ja põnevamaid leide pildiprogrammi saatel. Eesti positsioon
orhideederikkuses sai tubli tunnustust – meil on rohkem liike kui Lätis, Leedus või pindalalt oluliselt suuremas Soomes,
ka Põhja-Lääne osas Venemaal. Kuulajatel tekkis palju parem arusaam meie erinevatest biotoopidest, õitseaegadest,
ohustatusest ja kohalikest tavadestki.
Tugev aplaus, meened ja soe vastuvõtt
olid tunnustuseks õnnestunud etteastele.
Hoopis tähtsamaks võib aga pidada tõika,
et niigi keeruliste suhetega riikide vahel
on nüüd orhideehuvilistel üksteisest palju
paremad arusaamad ja edaspidiseks
suhtlussillad avatud.
Lähiaastatel on oodata vastastikuseid
külastusi!
Rainar Kurbel
Fotod SPOLO

Petr Efimov ja Rainar Kurbel mõtteid vahetamas.
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Eesti esimene orhideefestival Loonal
Keset suve, 25.-30. juunini 2013, toimus Saaremaal Vilsandi rahvuspargis esimene orhideefestival, mille korraldajateks,
eestvedajateks ja programmi koostajateks olid kaks ettevõtlikku naist – Maarika Toomel ja Anneli Teppo-Toost. Festivali
keskuseks oli Loona mõis, kus asub ka rahvuspargi keskus. Avamise tõmbenumbriks oli Tarmo Pikneri vastvalminud
orhideeraamatu esitlus ning autor tegi selle käigus ka lühikese ettekande Eestimaa orhideedest. Loona mõisas võis
vaadata Tarmo Pikneri orhideefotonäitust.
Festivali tihedas programmis oli palju põnevaid tegevusi, need ei piirdunud ainult rahvuspargi territooriumiga. Huvilised
said tutvuda Karala ja Leedri küla vaatamisväärsustega ja heita põgusa pilgu neis külades toimuvasse, nautida
päikeseloojangupiknikku Undva ninal, Suuriku ja Kuriku pangal, osaleda gongiseanssidel Loode talus ja õppida
tantsusamme Euroopa meistritiitlit kandva võistlustantsija Kristine Esko juhendamisel. Kavas oli mõeldud ka muusika-,
fotograafia-, kunsti- ja käsitööhuvilistele. Palju tegevusi toimus Vilsandil, kus sai tutvuda Energiamaja ning sealse
klaasikojaga ja kuulata erinevaid loenguid. Soovijad said osaleda merereisil läbi Vilsandi saarestiku, kus hea õnne korral
võib hülgeidki kohata.
Aga kuhu jäid siis orhideed? Kutsus ju festival oma pealkirjas “Märka lille” selgelt õiteilu kaema. Loomulikult oli iga
päeva programmis midagi ka taimehuvilistele. Loode talu pakkus ühe kilomeetri pikkust orhideerada, kus võis omapäi
jalutada ning selle ääres leiduvad liigid ise ära määrata ning kirja panna. Kindlasti kõige harivam ja põnevam oli võimalus
osaleda giidi poolt juhatatud orhideematkal, sest kuidas siis ikka seda lille paremini märgata saaks, kui et keegi selle ette
näitab ja tutvustab. Giidiga matku, mida iga päeva kohta oli üks, korraldati nii Vilsandil kui ka Loona mõisa lähikonnas
ja Kuusnõmmes. Just viimases kohas õnnestus mul matkajuhina näidata oma grupile 17 liiki orhideesid. Tõsi küll, hall
käpp, valge tolmpea, suur käopõll, pruunikas pesajuur ja kaunis kuldking, kelle nimi vahel meedias millegipärast kuldseks
käokingaks moonutatakse, olid selleks ajaks juba õitsemise lõpetanud ning laialehine neiuvaip polnud veel jõudnud esimesi
õisi avada. Õitsvana aga kohtasime rohekat käokeelt, kärbesõit, ööviiulit, punast tolmpead, soo-neiuvaipa, tumepunast
neiuvaipa, harilikku käoraamatut, kahkjaspunast sõrmkäppa, balti sõrmkäppa, harilikku muguljuurt ja soohiilakat.
Otseselt orhideesid puudutavaks lõppakordiks oli Tarmo Pikneri loeng festivali eelviimasel päeval enne tema enda
juhendatud matka.
Tundub, nagu oleks küllaldaselt selle toreda ürituse raames orhideedele tähelepanu pööratud, kuid midagi jäi siiski
kripeldama. Nimelt vaid ühes orhideefestivali puudutavas meediakajastuses oli ära märgitud see ülimalt tähtis fakt, et
kõik käpalised on looduskaitsealused taimed ning seda juba aastast 1983. Orhideede ehk käpaliste näol on meil tegemist
kui mitte ainukese, siis kindlasti suurima liikide arvuga taimesugukonnaga, mille kõik liigid on riikliku looduskaitse
all. Orhideede kaitse alla võtmisega alustati tegelikult juba 1936. aastal, kui Eesti esimese looduskaitseseaduse
väljakuulutamisega võeti kaitse alla 8 enim ohustatud liiki, millest üks – leeder-sõrmkäpp – oli selleks ajaks juba hävinud.
Nüüd, kui käes on juba aasta 2014 ja välja on kuulutatud ka teine orhideefestival (vt http://loonamanor.ee/orhidee), tahan
ma avaldada lootust, et seal keskendutaks kõige muu toreda ning huvipakkuva kõrval ka orhideede kaitsetemaatikale.
Kaitsta saab ikka ju ainult siis, kui veel on kedagi või midagi kaitsta. Inglismaal peab politsei kuningriigi ainsat kauni
kuldkinga puhmikut ööpäevaringselt valvama – see aga pole enam päris õige moodus looduskaitselises mõttes. Inimkonna
arengu tõttu on surve loodusele üha kasvamas ja võib üsna kindel olla, et kahanema ei hakka see enam kunagi. Seepärast
on kindlasti väga tänuväärne, kui üks või teine festival tutvustab lähikonna vaatamisväärsusi ja juhib seejuures inimeste
tähelepanu ka vajadusele hoida loodust ja säilitada selle puutumatust.
Arto-Randel Servet

Soo-neiuvaipa said matkalised vaadelda otse tee ääres ilma väiksemaid ja vähem silmatorkavamaid käpalisi tallamisega ohustamata. 30.06.2013. Foto A.-R. Servet
34

„Destination Gotland“
.... sellist nime kannab kuulus Gotlandi ja Mandri-Rootsi vahelist ühendust pakkuv kiirlaev.
Tõlkena eesti keelde võiks see aga olla otsene vihje igale orhideehuvilisele – seada suvel suund ja sihtmärk Gotlandile
(eestipäraselt Ojamaale).
Gotlandi looduse teeb eriliseks tema merelisus ja vastav kliima. Saar asub Mandri-Rootsist minimaalselt 75 km, Läti
rannikust 160 km ning Saaremaa läänerannikust 150 km kaugusel. Võrdluseks: Eesti kaugeim meresaar Ruhnu on
mandrist 68 km ja Läti rannikust vaid 36 km. See tähendab, et Gotlandi ümber ei jäätu meri ka siis, kui Muhu ja mandri
vahel on jäätee avatud. Talvised kraadid on mitme pügala jagu soojemad kui Saaremaal. Just Saaremaaga ongi teda
Läänemere saartest kindlasti kohaseim võrrelda.
Gotland on erinevalt graniidipõhisest Ahvenamaast lubjakivimil nagu Eesti lääneosagi, kuid reljeefsust esineb seal
suuremal hulgal kui Saaremaal. Koos äärmiselt pehme talvega on see teinud Gotlandist botaanilise sihtmärgina tõelise
pärli meie lähiümbruses. Kas pole ime, et Eesti laiuskraadil asuva pealinna Visby botaanikaaias kasvab meetrise
läbimõõduga plaatan, et mitmes kohas saarel ulatub õitsev luuderohi suurte puude latvadeni ja leidub piirkond, mis on
kaetud keskeuroopaliku pöögisaluga?

“Luuderohumets” Mulde loodusreservaadis saare edelaosas. 13.06.2013.
Gotlandil esineb koguni 4 liiki orhideesid, mida pole kunagi leitud Baltimaades ega ka Soomes – Cephalanthera
damasonium, Orchis spitzelii, Orchis palustris ja Epipactis phyllanthes. Kõikide nende jaoks on tegemist areaali
absoluutse põhja- ja/või kirdepiiriga. Eraldi toonitamist vääriks siinkohal Orchis spitzelii, mille järgmine leiukoht asub
alles Baierimaa Alpides. Lisaks tunnevad end Gotlandil suurepärases vormis Saaremaalt hävinud leeder-sõrmkäpp ja
rohekas õõskeel, mida kumbagi pole Saaremaalt enam väga ammu leitud.
Meil on sellele tulevärgile vastu panna Saaremaal vaid saaremaa sõrmkäpp ehk Dactylorhiza osiliensis, kuigi ka Gotlandilt
on leitud sarnaseid Dactylorhiza majalise gruppi kuuluvaid isendeid.
Cephalanthera damasonium on kolmas Kesk- ja Põhja-Euroopas leiduv tolmpealiik lisaks punasele ja valgele tolmpeale.
Üldjoontes sarnaneb ta viimasele, kuid õied on kinnisemad, värvuselt rohkem elevandiluu karva kollakad, õite juurest
tulevad iseloomulikud kandelehed, mida valgel tolmpeal pole ja keskmine pikkuski on pisut tagasihoidlikum. Ta õitseb
Gotlandil natuke hiljem kui valge tolmpea, kuid suures osas siiski õitsemisajad kattuvad. Lisaks pöögisalule kasvab
Cephalanthera damasonium seal mitmes kohas kuslapuu-tamme-pihlaka-sarapuu põõsarindega männienamusega
segametsas. Viimane paneb mõtlema, miks see liik ikkagi meie saarte lääneosasse pole jõudnud, kas tõesti on küsimus
ainult pisut pehmemates talvedes?
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C. damasonium. Klintehamn, 13.06.2013

O. spitzelii viimased õied. Hall-Hangvar, 14.06.2013

Kõike head Gotlandil korraga ei saa – eelnevalt nimetatud viis meil mitteesinevat liiki õitsevad eri aegadel. Mai keskel
alustab esimesena leeder-sõrmkäpp, siis jumalakäpa ajal mai lõpus või juuni alguses on õites Orchis spitzelii, juuni keskel
C. damasonium, jaanipäevast alates Orchis palustris ja juulis Epipactis phyllanthes. Eri aegu “kompenseerib” asjaolu,
et enamasti on muude kaasnevate orhideeliikide arv ja arvukused muljetavaldavad. Näeb kooslusi ja nüansse, mida meil
pole. Näiteks on seal paljud kahkjaspunased sõrmkäpad heledatoonilised, samas kui meil on hele vorm väga harv.

Mõnusad jalutuskohad on seapohlaga kaetud kuivad valgusküllased rannamännikud - Orchis spitzelii kasvukohad.
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Põnevaid kohti ja vaatamisväärsusi jätkub palju igale Jumalakäpad kasvavad kenal rannaastangul. 16.06.2013
maitsele, ka naabersaarel Fårö’l. 15.06.2013

Soodsad ja kõigi vajalike mugavustega ööbimisvõimalused on näiteks mereäärsed kämpingud. 16.06.2013

Õhtuti on meeldiv aega veeta väga idüllilises Visby (Gotlandi pealinn) vanalinnas. 12.06.2013
Kahjuks pole suudetud käivitada Saaremaa ja Gotlandi vahelist (suvist) laevaliini, mistõttu on sinna pääsemine Stockholmi
kaudu keerulisem, aeganõudvam ja oluliselt kulukam kui oleks otse saarelt saarele minnes.
Rainar Kurbel, fotod R. Kurbel
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Orhideerekordid ja juhised nende jäädvustamiseks
Igipõline küsimus – kes on pikem? Järgnevalt tuleb juttu kodumaiste orhideede pikkusest ja sellest, kuidas neid mõõta,
et kõik oleks määrustepärane rekordite tabeli tarvis.
Orhideesid käsitlevast kirjandusest ja orhideede määrajatest leiame enamasti tüüpilised taimede pikkusmõõtude
vahemikud, et me teaksime, kui suure objektiga kohtumiseks tuleb valmis olla. Vahel harva on tehtud juttu isendite
maksimaalsetest mõõtudest või koguni nende leidudest. Paraku on neil juhtudel raske leida peale taime üldpildi ja ütluste
tõendeid pikkuse mõõtmise tehnilise teostuse kohta. Seega tuleb varasemat teavet kasutada kui eelteadmiste allikat ja
edaspidiseks on huvilistele pakkuda välja käpaliste pikkusmõõtude registreerimiseks väike tööjuhend, kuidas sooritada
korrektne mõõtmine.
Loomulikult on peamine leida rekordivääriline isend loodusest. See on ja jääb sellise ettevõtmise juures alati suurimaks
väljakutseks. Kui mõõdulindiga mõõtes on selgunud, et oled leidnud rekordisendi, tuleks teha foto täispikkuses taimest.
Tähtis on, et nii taim kui lint oleksid korraga fookuses, et pikkus oleks tuvastatav lindi ja taime võrdluses. Abiks sellise
foto tegemisel võiks olla statiiv või kaaslane.
Käe või mõõdulindi abiga võib taime toetada, et ta oleks püstisemas asendis, kuid kõverat vart või õisikut ei tohi pikemaks
venitada. See tähendab, et vaatleja kaasabil pikemaks venitatud taim rekordikõlbulik ei ole! Kõverik las jääda ka pildil
kõverikuks. Mõõdulint peab olema sirgelt, kuid mitte tingimata 90-kraadise nurgaga maapinna suhtes. Mõõdulindi ots
peab olema vastu maapinda, mitte asetsema samblal. Kindlasti ei tohi mõõdulinti suruda pinnasesse – see ohustab
isendit!
Rekordorhideest pildi saatmisel tuleb märkida mõõtja-pildistaja nimi või mitme isiku puhul nimed. Samuti soovime teada
leiu täpset asukohta (GPS-koordinaadid või kaardile kantud punkt). Juhul kui saadate asukoha kaardil, peab asukoht
olema äratuntav mõne kaardile kantud asukohanime, konkreetse maamärgi või mõne muu objekti abil. Fotofail peab
olema töötlemata kujul.
Rekordeid fikseeritakse peamiselt liikide kaupa, kuid arvesse lähevad ka madalamate taksonite rekordid (varieteedid,
vormid, alamliigid). Iga maakonna kohta registreeritakse eraldi orhideede pikkusrekordid, et saada rohkem aimu, kuivõrd
erinevad võivad liikide kasvutingimused olla „hiiglaste“ kasvamiseks.
Orhideede pikkused registreeritakse andmebaasis poole sentimeetri täpsusega. Väljatöötamisel on iga taksoni puhul
eraldi pikkusmäär, millest alates loetakse vaatlus andmebaasikõlbulikuks.
Kuna mitmetes maakondades ootavad veel osad orhideeliigid alles esimese rekordi mõõtmist, siis loodame aktiivset
kaasalöömist. Pildid rekordorhideedest koos andmetega saata aadressil kaoraamat@gmail.com. Lõpetuseks toome ära
seniste vaatluste käigus tuvastatud Eesti TOP 20 pikemat orhideed.
Toomas Hirse

Kõverik jäägugi kõverikuks!

Määrustepärane taime toetamine mõõtmisel.
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Eesti rekordid TOP 20
Liigi nimi

pikkus cm asukoht

kuupäev

Epipactis helleborine

128,0 Jõgevamaa

28.09.2012

Epipactis helleborine

128,0 Läänemaa

27.07.2013

Epipactis helleborine

112,0 Ida-Virumaa

17.08.2012

Epipactis helleborine

104,5 Lääne-Virumaa 07.07.2013

Dactylorhiza fuchsii

102,5 Lääne-Virumaa 08.07.2013

Epipactis palustris

96,0 Läänemaa

07.07.2011

Epipactis atrorubens

90,0 Läänemaa

24.07.2012

Dactylorhiza fuchsii

90,0 Jõgevamaa

06.07.2013

Dactylorhiza fuchsii

89,5 Harjumaa

07.07.2011

Dactylorhiza maculata

84,0 Tartumaa

19.06.2013

Gymnadenia densiflora

84,0 Lääne-Virumaa 07.07.2013

Dactylorhiza baltica

83,5 Valgamaa

Gymnadenia conopsea

83,5 Lääne-Virumaa 08.07.2013

Dactylorhiza osiliensis

82,0 Saaremaa

07.07.2009

Platanthera bifolia

81,5 Harjumaa

06.07.2012

Dactylorhiza baltica

81,5 Harjumaa

28.06.2013

Dactylorhiza fuchsii

81,0 Läänemaa

25.06.2013

Gymnadenia densiflora

80,0 Saaremaa

14.07.2011

Dactylorhiza fuchsii

79,5 Valgamaa

29.06.2011

Cephalanthera rubra

79,0 Saaremaa

26.06.2013

30.06.2013

Mõnikord on mugavam jäik mõõtmisvahend.

Õigem oleks avada vaade kogu taimele - E. atrorubens 90 cm. Puhastatud esiplaaniga võte - D. incarnata 66,5 cm.
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Ebaharilikud leiud
2013. aasta jooksul MTÜ Käoraamat tegevuse teele jäänud ebaharilikud orhideeleiud. Jäädvustagem harva esinevaid
värvitoone, valgeid vorme, kokkukasvamisi ja muid väärarenguid, hübriide ja muud eriskummalist. Fotod R. Kurbel.

Soo-neiuvaiba hele vorm

Halli käpa valge vorm

Arukäpa valge vorm

Valge huulevärviga balti sõrmkäpp

Kokkukasvanud õitega valge tolmpea

Kolmeharulise huulega tõmmu käpp

Hariliku käoraamatu valge vorm

Tihedaõielise käoraamatu valge vorm

Kolmeõieline kaunis kuldking
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Russowi-sõrmkäpa valge vorm

180 kraadi pöördunud õiega pisikäpp

Punase tolmpea valge vorm

Ümarate huultega harilik käoraamat

Jumalakäpa valge vorm

Punase pigmendita laialehine neiuvaip

Harunenud õisikuga roomav öövilge

Kokkukasvanud õitega koerakäpp

Tõmmu käpa valge vorm
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Kuldkinga püsielupaikade ekspertiis
MTÜ Käoraamat koostas 2013. aasta suve lõpul Keskkonnaameti tellimusel eksperthinnangu, et hinnata kahe kuldkinga
leiukoha püsielupaigaks sobivust. Vastavalt lähteülesandele seati eesmärgiks koguda välitöödel värske ülevaade liigi
seisundist neis paigus ning hinnata olemasolevat käpaliste püsielupaikade määruse sobivust kaitserežiimi kohaldamisel.
Välitöö objektid asusid Võrumaal Tsirgupalu küla
territooriumil ja Lääne-Virumaal Tirbiku ning Jõetaguse
küla territooriumil.
Võrumaa leiukoht on viimaste teadmiste baasil
maakonna suurim. Varasemalt hinnati liigi arvukust 40
puhmikuga. 2013. aasta tulemustel kasvas leiukohas
kuldking 179 võsuna, mis jagunes 43 puhmikuks. Seega
pole arvukus oluliselt muutunud. Esimest korda uuriti
ka lähiümbrust, kuid kuldkinga leide ei järgnenud. Leiti
mitmeid 3. kaitsekategooriasse kuuluvaid orhideeliike,
kuid märkimisväärsemaks tuleb siiski pidada 2. kaitsekategooriasse kuuluva väikese käopõlle esinemist.
Kindlasti vajab liigi arvukus ja leiukoha ulatus täiendavat
uurimist kevadel.
Tehti ettepanek moodustada kuldkinga leiukoha ümber
püsielupaik või Kerretü soo looduskaitseala moodustamise
korral arvata ala kaitseala koosseisu ning arvestada
kuldkingale sobiliku kaitserežiimiga.
Tirbiku ja Jõetaguse puhul oli varasema teabe põhjal
tegemist üle-eestilise tähtsusega leiukohaga. Värske
inventuuri tulemusel leidis see ka kinnitust. 100 ha suurusel inventeeritud alal kasvas kuldkinga kokku 3655 võsu.
Olulise lisana selgus aga, et siin leidub ka punast tolmpead
(2. kat) rohkem kui kusagil mujal Pandivere kõrgustikul
asuvates liigi leiukohtades (52 võsu). Sellest johtuvalt
tehti ettepanek luua püsielupaik kuldkingale ja punasele
tolmpeale kokku 37,52 hektaril.
Toomas Hirse

Punane tolmpea on tagasihoidlik viljuja. 14.09.2013.

Kuldkingad Tirbiku külas. 14.09.2013. Fotod T. Hirse
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MTÜ orhideevaatlused ja tegevuse ülevaade aastal 2013
MTÜ Käoraamat kogus 2013. aasta jooksul 294 vaatlust käpaliste leiukohtade ja arvukuste kohta üle Eesti. Sellest
240 leiukohta on täiesti uued ning ülejäänud leiukoha areaalide muutmised ja/või arvukuste lisamine teadaolevate leiukohtade juurde. 1. kaitsekategooria liikide vaatlusi oli 14, millega kaasnevalt esitati kahe uue lehitu pisikäpa püsielupaiga
moodustamise ettepanek Keskkonnaministeeriumile. 2. kaitsekategooria orhideeliikide vaatlusi oli 76 ja 3. kategooria
vaatlusi 204.
Erinevaid liike sai 30, mis moodustab üle 4/5 orhideeliikide koguarvust Eestis (sõltumata süstemaatilisest käsitlusest).
Enim teenisid tähelepanu oodatult 3. kategooria liigid rohekas käokeel, pruunikas pesajuur, suur käopõll ja hall käpp.
Kõik need andmed on edastatud Keskkonnaregistri haldajale ja Keskkonnaametile. Kogutud vaatluste puhul pole tegemist riigi poolt rahastatud tegevustega!
MTÜ Käoraamat panustas 2013. aastal Eesti orhideede uurimisse aidates kaasa teadustööde arengule ning mõõtis ja
kirjeldas morfoloogilisi tunnuseid. Uurimisaluste taksonitena väärivad märkimist perekonna käoraamat (Gymnadenia)
liigid, Eesti haruldasemad sõrmkäpad ning valge tolmpea kollakad isendid.
Eksperttööna anti hinnang kahe tähelepanuväärse kuldkinga populatsiooni kaitsevajadustest lähtuvalt. Tööga kaasnes ca
200 ha suuruse ala inventeerimine ja väärtuste kaardistamine. Töö tulemusel tehti ettepanek kaitsta üle Eestilise tähtsusega kuldkinga leiukohtade kogumit ja punase tolmpea piirkondlikku esindusala ning piirkondliku tähtsusega kuldkinga
leiukohta.
2013. aastal jõuti enamikesse maakondadesse ja koguti arvestatav hulk uusi teadmisi Eesti orhideedest!
Toomas Hirse

MTÜ tegevuste kaart.
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MTÜ vaatluste tabel.
Harjumaa
Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9305332

kõdu-koralljuur

3 taime

02.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

9 taime

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

10 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

1 taim

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

1 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

21 taime

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

2 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

6 taime

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

6 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

1 taim

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

23 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

4 taime

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

23 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

3 taime

10.06.13

KLO9313027

kaunis kuldking

10 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

10 taime

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

6 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

1 taim

10.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

2 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

1 taim

10.06.13

KLO9313026

kaunis kuldking

29 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

2 taime

10.06.13

KLO9313029

kaunis kuldking

5 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

22 taime

10.06.13

KLO9324086

kaunis kuldking

11 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

4 taime

10.06.13

uus leiukoht

balti sõrmkäpp

1000 taime

29.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

3 taime

10.06.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

300 taime

02.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

59 taime

10.06.13

KLO9313032

vööthuul-sõrmkäpp

6 taime

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

2 taime

10.06.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

2 taime

10.06.13

KLO9315493

jumalakäpp

150 taime

03.06.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

1 taim

10.06.13

uus leiukoht

jumalakäpp

80 taime

08.06.13

KLO9312196

roomav öövilge

100 võsu

15.07.13

uus leiukoht

jumalakäpp

60 taime

08.06.13

uus leiukoht

roomav öövilge

hajusalt

29.06.13

uus leiukoht

jumalakäpp

12 taime

08.06.13

KLO9305506

lõhnav käoraamat

30 taime

09.07.13

uus leiukoht

hall käpp

15 taime

28.06.13

uus leiukoht

väike käopõll

300 taime

07.06.13

KLO9324109

hall käpp

0 taime

10.06.13

uus leiukoht

väike käopõll

1 taim

10.06.13

uus leiukoht

tõmmu käpp

5 taime

02.07.13

uus leiukoht

väike käopõll

1 taim

10.06.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

200 taime

29.06.13

uus leiukoht

ainulehine soovalk

30 taime

29.06.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

200 taime

03.07.13

uus leiukoht

ainulehine soovalk

10 taime

29.06.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

2 taime

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

10 taime

09.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

2 taime

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

40 taime

08.06.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

100 taime

29.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

11 taime

10.06.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9301004

lääne sõrmkäpp

4 taime

27.06.13

KLO9316923

lääne sõrmkäpp

34 taime

27.06.13

KLO9316922

lääne sõrmkäpp

23 taime

27.06.13

Hiiumaa

Lääne-sõrmkäpa kasvukoht Hiiumaal. 27.06.2013. Foto T. Hirse
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Ida-Virumaa
Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

uus leiukoht

lehitu pisikäpp

4 taime

24.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

15 taime

09.05.13

KLO9327804

lehitu pisikäpp

7 taime

24.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

20 taime

09.05.13

uus leiukoht

roomav öövilge

väike kogumik

09.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

120 taime

09.05.13

uus leiukoht

roomav öövilge

väike kogumik

09.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

20 taime

09.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

10 taime

09.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

13 taime

09.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

60 taime

09.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

162 taime

09.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

10 taime

09.05.13

Uus lehitu pisikäpa leiukoht Ida-Virumaal. 24.07.2013. Foto R. Kurbel
Jõgevamaa
Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

uus leiukoht

balti sõrmkäpp

1 taim

29.05.13

uus leiukoht

hall käpp

1 taim

29.05.13

uus leiukoht

kahkjasp. sõrmkäpp

1 taim

29.05.13

KLO9307297

hall käpp

0 taime

27.05.13

uus leiukoht

kahkjasp. sõrmkäpp

1 taim

29.05.13

KLO9307296

hall käpp

12 taime

03.06.13

KLO9317349

lehitu pisikäpp

0 taime

29.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

64 taime

19.06.13

KLO9317350

lehitu pisikäpp

0 taime

29.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

16 taime

19.06.13

uus leiukoht

roomav öövilge

üksikud

19.06.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9306018

kaunis kuldking

26 võsu

10.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

3 taime

19.06.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

46 taime

19.06.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

2 taime

10.06.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

1 taim

19.06.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

5 taime

19.06.13

KLO9309389

lehitu pisikäpp

4 taime

19.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

1 taim

19.06.13

KLO9309190

lehitu pisikäpp

4 taime

19.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

5 taime

19.06.13

uus leiukoht

roomav öövilge

mõni kogumik

19.06.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

14 taime

19.06.13

uus leiukoht

väike käopõll

35 taime

19.06.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

2 taime

19.06.13

uus leiukoht

väike käopõll

10 taime

19.06.13

Järvamaa
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Läänemaa
Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9310468

püramiid-koerakäpp

0 taime

07.07.13

uus leiukoht

hall käpp

40 taime

10.06.13

KLO9310469

püramiid-koerakäpp

16 taime

07.07.13

uus leiukoht

hall käpp

10 taime

10.06.13

uus leiukoht

püramiid-koerakäpp

5 taime

07.07.13

uus leiukoht

hall käpp

20 taime

10.06.13

uus leiukoht

valge tolmpea

10 võsu

10.06.13

uus leiukoht

hall käpp

40 taime

10.06.13

KLO9305489

valge tolmpea

80 võsu

10.06.13

uus leiukoht

hall käpp

60 taime

10.06.13

uus leiukoht

rohekas õõskeel

4 taime

25.06.13

uus leiukoht

hall käpp

20 taime

10.06.13

uus leiukoht

kõdu-koralljuur

1 taim

11.06.13

uus leiukoht

hall käpp

30 taime

10.06.13

uus leiukoht

kahkjasp. sõrmkäpp

37 taime

19.06.13

uus leiukoht

hall käpp

50 taime

10.06.13

KLO9300965

Ruthe sõrmkäpp

37 taime

06.06.13

uus leiukoht

tõmmu käpp

15 taime

05.07.13

uus leiukoht

laialehine neiuvaip

80 võsu

27.07.13

uus leiukoht

tõmmu käpp

30 taime

07.07.13

uus leiukoht

soo-neiuvaip

500 võsu

07.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

100 taime

27.06.13

Lääne-Virumaa
Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9324204

punane tolmpea

4 võsu

01.07.13

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

3 võsu

01.07.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

46 võsu

01.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

21 taime

01.07.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

43 võsu

01.07.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9307828

kaunis kuldking

27 võsu

11.09.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9324174

punane tolmpea

13 võsu

30.06.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

02.07.13

uus leiukoht

balti sõrmkäpp

12 taime

2.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

02.07.13

uus leiukoht

balti sõrmkäpp

1 taim

2.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

02.07.13

uus leiukoht

balti sõrmkäpp

20 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

5 taime

02.07.13

uus leiukoht

kahkjasp. sõrmkäpp

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

11 taime

02.07.13

uus leiukoht

kahkjasp. sõrmkäpp

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

6 taime

02.07.13

uus leiukoht

kahkjasp. sõrmkäpp

30 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

02.07.13

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

1 võsu

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

02.07.13

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

91 võsu

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

7 taime

03.07.13

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

8 võsu

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

50 taime

03.07.13

uus leiukoht

laialehine neiuvaip

1 võsu

02.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

laialehine neiuvaip

1 võsu

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

soo-neiuvaip

6 võsu

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

7 taime

03.07.13

uus leiukoht

soo-neiuvaip

20 võsu

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

8 taime

03.07.13

uus leiukoht

soo-neiuvaip

150 võsu

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

4 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

9 taime

02.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

16 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

13 taime

02.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

12 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

16 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

3 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

10 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

26 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

4 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

6 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

11 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

2 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

03.07.13

Põlvamaa

Pärnumaa

46

uus leiukoht

suur käopõll

1 taim

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

25 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

1 taim

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

47 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

18 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

2 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

10 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

57 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

3 taime

03.07.13

uus leiukoht

suur käopõll

1 taim

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

8 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

5 taime

04.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

1 taim

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

28 taime

04.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

4 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

9 taime

04.07.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

2 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

04.07.13

uus leiukoht

hall käpp

3 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

58 taime

04.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

5 taime

02.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

10 taime

04.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

5 taime

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

4 taime

04.07.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

1 taim

03.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

15 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

15 taime

02.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

32 taime

04.07.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

4 taime

02.07.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

uus leiukoht

tõmmu käpp

80 taime

06.07.13

Raplamaa

Uus tõmmu käpa leiukoht Raplamaal. 06.07.2013. Foto R. Kurbel
Saaremaa
Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

uus leiukoht

punane tolmpea

13 võsu

26.06.13

uus leiukoht

hall käpp

1 taim

04.06.13

uus leiukoht

kaunis kuldking

78 võsu

04.06.13

uus leiukoht

hall käpp

2 taime

04.06.13

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

1 võsu

04.06.13

uus leiukoht

hall käpp

4 taime

29.05.13

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

5 võsu

04.06.13

uus leiukoht

hall käpp

80 taime

30.05.13

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

5 võsu

04.06.13

uus leiukoht

hall käpp

40 taime

30.05.13

47

uus leiukoht

tumepunane neiuvaip

8 võsu

04.06.13

uus leiukoht

arukäpp

2155 taime

29.05.13

uus leiukoht

suur käopõll

10 taime

04.06.13

uus leiukoht

arukäpp

5 taime

29.05.13

uus leiukoht

suur käopõll

10 taime

04.06.13

KLO9305472

arukäpp

0 taime

31.05.13

uus leiukoht

suur käopõll

2000 taime

04.06.13

KLO9308559

arukäpp

0 taime

28.05.13

uus leiukoht

suur käopõll

30 taime

04.06.13

KLO9309883

arukäpp

160 taime

30.05.13

uus leiukoht

suur käopõll

200 taime

04.06.13

KLO9319502

arukäpp

50 taime

29.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

1 taim

04.06.13

uus leiukoht

arukäpp

5 taime

29.05.13

uus leiukoht

pruunikas pesajuur

150 taime

08.06.13

uus leiukoht

arukäpp

280 taime

29.05.13

uus leiukoht

kärbesõis

14 taime

04.06.13

uus leiukoht

arukäpp

170 taime

30.05.13

uus leiukoht

kärbesõis

1 taim

04.06.13

uus leiukoht

arukäpp

40 taime

30.05.13

uus leiukoht

jumalakäpp

10 taime

30.05.13

KLO9300057

arukäpp

0 taime

29.05.13

uus leiukoht

jumalakäpp

250 taime

30.05.13

KLO9300069

arukäpp

0 taime

29.05.13

KLO9312628

jumalakäpp

250 taime

30.05.13

KLO9300099

arukäpp

0 taime

08.06.12

uus leiukoht

jumalakäpp

20 taime

30.05.13

KLO9300102

arukäpp

0 taime

08.06.12

KLO9327557

hall käpp

175 taime

04.06.13

uus leiukoht

arukäpp

1 taim

08.06.12

uus leiukoht

hall käpp

31 taime

04.06.13

KLO9302998

tõmmu käpp

40 taime

05.06.13

uus leiukoht

hall käpp

20 taime

04.06.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

4 taime

04.06.13

uus leiukoht

hall käpp

8 taime

04.06.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

04.06.13

uus leiukoht

hall käpp

1 taim

04.06.13

uus leiukoht

rohekas käokeel

2 taime

04.06.13

uus leiukoht

hall käpp

20 taime

04.06.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

6 taime

28.07.13

uus leiukoht

laialehine neiuvaip

2 võsu

28.07.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

10 taime

28.07.13

uus leiukoht

laialehine neiuvaip

34 võsu

07.09.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

7 taime

28.07.13

KLO9329438

lehitu pisikäpp

25 taime

16.07.13

uus leiukoht

kuradi-sõrmkäpp

400 taime

19.06.13

KLO9317401

lehitu pisikäpp

4 taime

28.07.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

uus leiukoht

kaunis kuldking

33 võsu

25.09.13

uus leiukoht

suur käopõll

6 taime

22.06.13

KLO9318103

kaunis kuldking

186 võsu

09.06.13

KLO9319110

ainulehine soovalk

3 taime

30.06.13

uus leiukoht

vööthuul-sõrmkäpp

30 taime

03.05.13

KLO9315615

jumalakäpp

20 taime

30.05.13

uus leiukoht

laialehine neiuvaip

27 võsu

21.09.13

KLO9315616

jumalakäpp

0 taime

30.05.13

uus leiukoht

laialehine neiuvaip

3 võsu

22.06.13

KLO9315614

jumalakäpp

0 taime

30.05.13

uus leiukoht

roomav öövilge

üksikud

03.05.13

KLO9317282

jumalakäpp

6 taime

26.05.13

uus leiukoht

roomav öövilge

hajusalt

03.05.13

KLO9317283

jumalakäpp

3 taime

26.05.13

uus leiukoht

roomav öövilge

üksikud

03.05.13

KLO9317284

jumalakäpp

64 taime

26.05.13

uus leiukoht

roomav öövilge

mõni kogumik

22.06.13

KLO9308025

hall käpp

4 taime

22.06.13

KLO9319113

sookäpp

20 taime

15.07.13

KLO9308026

kahelehine käokeel

30 taime

22.06.13

uus leiukoht

suur käopõll

3 taime

03.05.13

uus leiukoht

kahelehine käokeel

17 taime

22.06.13

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

Registrikood

liigi nimi

arvukus

kuupäev

KLO9315617

rohekas õõskeel

0 taime

13.07.13

KLO9308781

jumalakäpp

1 taim

30.05.13

Tartumaa

Valgamaa

Võrumaa

48

Hind 10 €
Tellimine e-posti aadressil kaoraamat@gmail.com

Käesoleva väljaande ostmisega toetad MTÜ Käoraamat eesmärkide saavutamist Eesti käpaliste ehk
orhideeliste uurimisel, kaitsmisel ja tutvustamisel. Ühtlasi saad möödunud aasta orhideehooajast
ülevaate ja meeleoluka materjali, mida tasub raamaturiiulist meenutamiseks võtta ka aastate pärast.

Käoraamat
Orhideeaasta 2013

Harilik käoraamat loopealset kaunistamas. Läänemaa, 21. juuni 2013. Foto R. Kurbel

