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Sissejuhatus 
 

Allikad on ajalooliselt olulised veevõtukohad. Viljandi järve ürgoru nõlvadel leidub palju 

kaardistamata allikaid ning puuduvad andmed nende vee joogikõlblikkusest, samuti on vähe uuritud 

järve ümbruse taimestikku ning mullastikku. 

 

Uurimustöö on osa koostöös Viljandi Huvikooliga 2013.-2014. aastal käivitatud „ Allikaprojektist“, 

mille eesmärk on väärtustada allikaid nii meie kodukandis kui kaugemal. Projekti käigus toimuvad 

vaatlusretked allikate asukohtade tuvastamiseks ning iseloomustamiseks. 

 

Uurimustöö eesmärk on  koguda andmeid Viljandi järve ümbruse allikate mõjupiirkonnas kasvavate 

taimede liigilise koosseisu kohta. Kasutatakse loodusteadusliku uurimistöö meetodeid – 

välivaatlusi, mõõtmisi, loodusliku materjali kogumist, võrdlust etaloniga määrajates ja 

süstematiseerimist, analüüsimisel tulemuste süstematiseerimist kohastumuslike tunnuste alusel ning 

seostamist (süntees) kasvukoha tingimustega. Töö käigus koostatakse herbaarium, mis jääb Viljandi 

Gümnaasiumisse õppevahendina. Töö sisuks on taimede liikide määramine dihhotoomsete 

määrajate abil ja võrdlemine niiskele kasvukohale omaste taimede liigiloendiga.  

 

Hüpoteesi kohaselt mõjutavad allikad taimede kasvutingimusi ja on oluline tegur kasvukoha 

taimestiku liigilise koosseisu kujunemisel, seega peaksid kogutud taimed olema niiskuslembesed. 

 

Töö autor osales „Allikaprojekti“ vaatlusretkedel, taimi koguti neist kahel korral – juulis ja 

septembris 2013.  

 

Töö tulemusi on esitletud messil „ Elukvaliteet 2013“  6.-7.dets 2013 Tartus. 
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1. Allikad ja Viljandi järve ümbrus 

1.1. Allikad 
 

Allikad on looduslikud maapinnale või veekogu põhja väljuvad koondunud põhjaveevoolud 

(Vilbaste, 2013).  Allikaid on sageli rühmiti kohtades, kus põhjaveekiht või survevett sisaldavad 

lõhed lõikuvad maapinnaga. Maapinnale väljumise suuna järgi eristatakse laug- ja tõusuallikaid, 

vooluhulga järgi püsivaid ja muutlikke, kestuse järgi alalisi ning ajutisi, vee mineraalsoolade 

sisalduse järgi magedaid, soolakaid, soolaseid ja mineraalveeallikaid, temperatuuri järgi külma-, 

sooja- ja kuumaveeallikaid. Eesti veerohkeimad allikad on karstialadel, need annavad vett mitusada 

liitrit sekundis. Suurem osa neid asub Pandivere kõrgustiku äärealadel, nt. Imastus ja Roosna-

Allikul. Paljude allikate kohta on muistendeid, mõne veele on omistatud imettegevaid omadusi. 

Eestis leidub allikaid palju, eriti kevadeti. Oma koduümbrust hästi tundvad inimesed teavad neid 

peaaegu iga soo, jõe ja järve ääres. Eestis on allikaid üle 3000. Need arvud näitavad suuremate 

allikate hulka ligikaudu, sest ühtse metoodika alusel ei ole kõiki allikaid arvele võetud. Oletatavasti 

on Eestis allikaid umbes 5000-15000. Kevadel on neid kõige rohkem, suvel paljud kuivavad. Tuleb 

arvestada, et osa registreeritud allikaid on tegelikult allikarühmad, kust põhjavesi voolab 

maapinnale mitmes või koguni mitmekümnes kohas. 

 

Allikate tähtsus on mitmekesine. Allikatest ja allikalistest veekogudest on saadud väga head ja 

karastavat vett iidsetest aegadest saadik, ilma et oleks tulnud kaevata kaeve. Seetõttu on allikate 

levik tugevasti mõjutanud asulastiku kujunemist Eestis. Vanasti, kui kaevude kaevamine või 

puurimine oli raske töö, püüti talud, külad ja mõisad rajada allikate juurde, et vesi oleks käepärast. 

Inimesed on ka allikaid kuritarvitanud, sest suure maade kuivendamise käigus on hävitatud suur osa 

allikasoodest, sealhulgas nõrglubja-allikasood. Sõna „allikas“ on paljude asulate nimedes, näiteks 

Roosna-Alliku ja Türi-Alliku. (Truus, Ilomets, 2005/2012). 

 

Allikavett on hakatud üha rohkem kasutama kalakasvatuses ja põldude niisutamiseks. Põhja-Eesti 

allikaojadele on rajatud ja võiks rohkemgi rajada forellikasvatusi. Külmumatutel allikaveekogudel 

käivad metsloomad joomas ja talvel elavad seal metslinnud. Allikate kasu hindamisel ei tasu 

unustada, et allikad kaunistavad maastiku. Allikate kõige suurem tähtsus tänapäeval seisneb selles, 

et nad annavad veevaestel perioodidel paljude jõgede ja järvede peamise veehulga (Kink, 2004). 
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1.2. Viljandi järv ja selle ümbrus elupaigana 
  

Viljandi järv on mageveekogu, mille põhja moodustavad turba-, liiva-, ja savikihid. Sellega seoses 

on järve kaldad savised või mudased ning ujumispiirkonnas ka liivane. Viljandi järv on orujärv 

mille keskmine sügavus on 5,6 m ning suurim sügavus 11 m. Järv on kitsas, pikk ja kõrgete 

kallastega, mis on tüüpiline orujärv. Suurim pikkus on 4,33 km ning suurim laius 435 m. Viljandi 

järv asub Viljandi maastikukaitsealal, mille pindala on 310 ha. Veevahetus järvel on keskmine 

(vahetub 2 korda aastas). Sissevool toimub Uueveski oja ja paljude allikate toimel. Järves leidub 

hulganisti kala, eriti latikat, ahvenat, haugi.  

 

Kaitseala on moodustatud mitmekesise maastiku ja paljude haruldaste liikide elupaiga kaitseks. 

Taimeliikide arv Viljandi maastikukaitsealal on suhteliselt suur, mis on tingitud erinevatest 

elupaikadest. Kaitsealal leidub aruniite, luhaniite ning ligi saja - aastaseid salumetsi, madalsoid. 

Kõik need loovad aluse mitmekesisele taimestikule. Kaitsealuseid taimeliike leidub 

maastikukaitsealal kokku 10: kollane käoking, vööthuul-sõrmkäpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, soo-

neiuvaip, suur käopõll, valge vesiroos, tähkjas rapuntsel, kahelehine käokeel, ahtalehine ängelhein, 

künnapuu. Viljandi järves kasvab haruldane vetikas järvepall (Cladophora aegagropila). (Õispuu, 

Laursoo, Annus, Ott, 2011).  

 

Viljandi järve ümbruses on palju allikaid ning osad neist avalduvad kevadise suurveega, osad aga 

põhjustavad aastaringselt niiske elupaiga. Taimestiku kujunemisel on oluline nii niiskusrežiim kui 

pinnase omadused. Savirikas muld on mõnele taimeliigile omane kasvupaik. Savimullad on 

mineraalaineterikkad ja sisaldavad palju vett. Mulla osakeste läbimõõt võib olla isegi alla 0,02 mm. 

Viljandi järve allikate ümbruses olevas savimullas kasvab rohkesti nõgeseid, mailasi, kirburohtu.  

Liivmullad erinevad savimuldadest oma veepidavuse ja toiteelementide rikkuse poolest. Liivmullad 

ei pea vett ja on keemiliselt vaesed. Osakeste läbimõõt on umbes 0,02-2 mm. Liivmullas kasvavad 

meelsasti põdrasamblikud, kanarbikud ning männid.  Järve ümbruses leiduv turvasmuld on 

orgaanilise aine poolest rikas muld, millest põhiosa moodustab orgaaniliste jäänuste muundumise 

teel tekkinud turvas. Turvasmullas ei ole mineraalaineid üle 50%. Turbal kasvavad hästi 

lõikheinalised (Reintam, 2006). 

1.3. Taimede määramine 
 

Taimede esmaseks tundmaõppimiseks ja tuvastamiseks on kõige lihtsam kasutada abivahendina 

joonistatud värvipiltidega määrajat. Selline teos ilmus eesti keeles esimest korda 26 aastat tagasi - 

„Metsa- ja niidutaimed“ (Kask jt, 1978). Taimede määramisel tuleb taime võrrelda pildil kujutatuga. 
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Tulemus ei ole kuigi täpne ja eelnimetatud raamatus ei ole kõiki Eestis levinud liike. Uuem 

värvitahvlitega taimemääraja on Toomas Kuke  „Eesti taimede kukeaabits“ (Kukk, 2004). 

Veebipõhiliselt on võimalik kasutada „Eesti taimede“ lehekülge, kus on nii taimede kirjeldused kui 

fotod (Marandi, 2011). Kõige täiuslikum liikide kirjelduste kogu on praegu  „Eesti taimede 

määraja“ (Eichvald, Kask 1966). 

 

Taime määramiseks tuleb töötada taimerühmade määramistabelitega, mis aitavad kindlaks teha 

taimeliigi. Määrates tuleb esimese tegevusena tuvastada taime hõimkond, seejärel sugukond. 

Sugukonna tabelist leitakse taime perekond, perekonna tabelist juba liik. Üheliigiliste perekondade 

puhul jõutakse liigini juba sugukonna tabelis. Tunnuste kirjeldused tabelites jagunevad pidevalt 

kaheks (harva kolmeks) Seda nimetatakse dihhotoomseks ehk kaheharaliseks muutumiseks. 

Mõlemad kirjeldused tuleb läbi lugeda ja otsustada, milline neist määratava taime tunnustega sobib 

ning minna edasi. Sugukonna ja perekonna nime järel olev lehekülje number juhatab tabelini, kus 

tuleb määramist jätkata, et jõuda liigi nimeni. Kui määramise käigus tekib seis, kus kummaski 

kirjelduses toodud tunnused määratava taimega ei sobi, on tehtud viga ning määramist tuleb kas 

uuesti alustada tabeli algusest või liikuda tuldud teed tagasi ja leida üles koht, kus eksiti. Pikemates 

tabelites aitavad tuldud teed tagasi minna sulgudes olevad numbrid, mis viitavad eelmisele punktile. 

Vajalik on botaaniliste terminite tundmine. (Leht, 1999).  

 

Taimede hierarhiline süsteem koosneb seitsmest kategooriast. Kõige ulatuslikum on riik. Sellele 

järgnevad hõimkond, klass, selts, sugukond, perekond ning liik. Näiteks hariliku võilille 

taksonoomia: riik - taimed, hõimkond - õistaimed, klass - kaheidulehelised, selts - astrilaadsed, 

sugukond - korvõielised, perekond - võilill, liik - harilik võilill. 

 

Taimede määramise juures tuleb tähele panna liigiomaseid morfoloogilisi tunnuseid, aga ka taime 

kõrgust ning tema kasvuala. Tunnustena on liikide eristamiseks vajalik jälgida näiteks taime 

karvasust, õite või lehtede suurust, kuju, õievalemit, värvust jpm. Taime kõrgus on määrajates kirjas 

vahemikuna, looduses võib sellest esineda kõrvalekaldeid tulenevalt erilistest kasvutingimustest. 

Näiteks kesalillel on suurima kõrgusena märgitud 80 cm, aga Eestis on mõõdetud ka 177 cm 

pikkune taim. Väikseim kõrgus näitab õitsevat taime, mitte mitteõitsevaid isendeid. Liigid võivad  

olla väliselt sarnased, kuid kui kasvukoha tingimused ei vasta, siis on tegemist kahe erineva liigiga. 

Taimede elupaikade mitmekesisus on nii suur, et liikidel on kirjas vaid sagedasemad või tüüpilised 

kasvukohad,  kus seda liiki tavaliselt leidub ja mille tingimustega on liik kohastunud. Elupaigaks ei 

loeta ajutisi ja väga ebatavalisi kasvukohti, nagu näiteks katuseräästad vms (Kukk, 2004). 
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1.4. Kasvukohatüüp Viljandi järve ümbruses ja niiskuslembeste taimede 
loend 
 

Viljandi järv asub mullatüübi poolest saviliivmuldade piirkonnas ja Lõuna-Eesti näivleetunud mul-

dade valdkonnas. Lõuna-Eestis levivad happelised näivleetunud mullad, sest nende lähtekivimites 

on palju lubjavaest materjali ning sageli esineb kõrgvett ja anaeroobseid tingimusi. Taimegeograafia 

kaardi alusel asub Viljandi järv Lahkme-Eesti valdkonnas. Selle kindlaks tegemisel arvestatakse 

levinumaid muldi, liigniiskete muldade osatähtsust, muldade lähtekivimeid ja aluspõhja. Taimegeo-

graafiline üldistamine ja rühmitamine ning selle kujutamine kaardil tugineb taimeliikide levikukaar-

tidele (Paal, 2000). 

 

Niiskuslembesed taimed on taimed, mis on kohastunud eluks niisketes kohtades ja vees. Nad eelis-

tavad palju vett ja vähe toitaineid. Osade taimede seemned ei idanegi, kui on liiga kuiv pinnas. Vee 

abil toimuvad taimedes ka ainevahetusprotsessid ja fotosüntees (Uurman, 2011). 

 

Eestis enim levinud niiskuslembesed taimed Paali (2000) järgi on: 

päideroog (Phalaris arundinacea) 

allikmailane (Veronica anagallis-aquatica) 

harilik luigelill (Butomus umbellatus) 

konnaosi (Equisetum fluviatile) 

laialehine hundinui (Typha latifolia) 

sale tarn (Carex acuta) 

suur parthein (Glyceria maxima) 

ussilill (Lysimachia thyrsiflora) 

soo-lõosilm (Myosotis scorpioides) 

laialehine jõgiputk (Sium latifolium) 

pilliroog (Phragmites australis). 
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2. Viljandi järve ümbruses olevate allikate mõju taimestikule. 

2.1. Allikate ümbruse taimestiku uurimise metoodika 
 

Uurimistöö eesmärk on tuvastada Viljandi järve allikate mõjupiirkonnas kasvavaid taimeliike ja 

kirjeldada nende elupaiga tingimusi. Herbaariumi koostamine on üks võimalikest taimkatte 

uurimise meetoditest. Herbaariumi koostamine tagab taimede pikaajalise säilimise, mille tõttu saab 

taimi hoiustada ja neid kauem uurida ja tuvastada. Herbaarium jääb Viljandi Gümnaasiumisse 

õppevahendina. Uurimustöö on seotud Viljandi Huvikooli „Allikaprojektiga“  ja selles osalenud 

Viljandi Gümnaasiumi õpilaste Asso Kivilaane, Sven Runingu ja Kevin Tsopi uurimistöödega. 

Uurimistööd ja  „Allikaprojekt“  sisaldavad allikate ümbruse taimestiku uurimist, allikate 

väljavoolukohtades oleva mullatüübi uurimist, veeanalüüse, allikate kaardistamist ja ka ühe allika 

korrastamist. Viljandi järve ümbruse allikate juures on taimestikku ja mullastikku vähe uuritud,  

uurimistöö annab uut informatsiooni nii õpilastele kui kohalikule kogukonnale ning andmed 

säilivad ka võrdlusmaterjaliks tulevastele uurimistöödele. 

 

Joonis 1. Taimede kogumise asukohad. 
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Taimede kogumine toimus allikate uurimise ekspeditsioonidel (välivaatluste meetod) 2013 aasta 1. 

juulil ja 16. septembril koordinaatidel N 58°21’16’’, E 25°35’25’’; N 58°21’9’’, E 25°35’25’’; N  

58°21’3’’, E 25°35’21’’; N 58°21’39’’, E 25°36’9’’; N 58°21’39’’, E 25°36’44’’ erinevate allikate 

ümbrusest, mis asuvad Viljandi järve linnapoolses küljes põhja- ja läänekallastel (vt joonis 1). 

Asukoha määramiseks kasutati GPS seadet SporTrak Magellan My First GPS, 7 m 

täpsusega. Prooviruudu pindala määras allikavee mõjupiirkond – mitte kaugemal, kui 5 m 

maapinnast väljavoolu kohast ojasängist ja selle nõlvadelt, valides võimalikult palju erinevaid liike.   

 

Taimi korjati hoolikalt kaevates, et saada ka juurestik. Taimede kogumiseks on vaja labidat ja ka 

kohta, näiteks mappi, kuhu taimi paigutada, et need ei puruneks transpordi käigus. Kuivatamisel on 

oluline, et taimed ei oleks niiskes keskkonnas ning taimede ümber olevad ajalehed ei oleks niisked, 

kuna siis taimed mädanevad ja ei kuiva ära. Lehti on  vahetatakse üle päeva. Taimi kuivatatakse 

spetsiaalsete restide vahel surve all. Taimede juurde  lisatakse sildil eeldatava liigi, kuupäeva, millal 

korjati ja asukoha, kust korjati. Neid hoitakse iga kord alles, kui kuivatuslehti vahetatakse. 

 

Taimekogu süstematiseerimiseks tuli esmalt määrata liigid. Teadusharu, mis tegeleb taimede 

rühmitamisega nimetatakse taksonoomiaks. Taimi määrati dihhotoomsete taimemäärajate abiga, 

kasutades koostatud etaloniga – taimeliigi kirjeldusega – võrdlemise meetodit. Tunnuste täpsemaks 

tuvastamiseks pidi vajadusel kasutama luupi. Taimede määramiseks kasutati Eesti taimede määrajat 

(Leht, 1999) ja Eesti taimede kukeaabitsat (Kukk, 2004).  

 

Tulemuste süstematiseerimisel ja analüüsimisel tuvastati enim esindatud sugukonnad. Rühmitati 

abiootiliste tingimustega kohastumise, kasvukoha niiskuse alusel. Süsteemi loomiseks tuvastati 

kirjanduse abil kõikidel liikidel vajalikud tunnused, mille järgi toimus rühmitamine. Liiginimekirja 

võrreldi niisketele kasvukohtadele tüüpiliste taimede nimistuga.  Niiskuslembeste taimede 

osatähtsuse alusel tehti järeldused kasvukohtade valdavate tingimuste esinemise kohta. Hüpoteesi 

kohaselt on allikate mõjupiirkonnas vaadeldud kasvukohad pidevalt liigniisked ning taimed 

valdavalt niiskuslembesed. 
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2.2.  Uurimustöö tulemused 

2.2.1. Taimeliikide olulisemad määramistunnused ning jagunemine 
sugukonniti  
 

Herbaariumiks sobivateks valiti kogutud ja kuivatatud taimedest 28 liiki (vt lisa 1, autori fotod 

herbaarlehtedest). Ülejäänud kuivatatud taimedel ei olnud piisavalt määramiseks vajalikke 

tunnuseid jälgitavad. Sagedasemateks puudusteks olid õite puudumine, lehekodariku puudumine, 

lehtede kahjustused kahjurite poolt, juurestiku vähesus. 

 

Alljärgnevalt on esitatud herbaariumi taimede jaotus sugukondade viisi ning kirjeldatud olulisemaid 

määramistunnuseid, mille abil tuvastati liigid. 

 

Sugukond: lõikheinalised  

Metstarn – Lehed rohirohelised 4-8 mm laiad, alumised lehetuped helepruunid, varred tipus peened 

ja veidi longus. 

Metskõrkjas – Lehed on kergelt läikivad ja teravaservalised. Suured õisikud, mis koosnevad 

väiksematest osaõisikutest. 

Sugukond: kõrrelised  

Salunurmikas – Lehed on pikuti kahekorra, pööris rohkeõieline, lapikud pähikud 2-või 

mitmeõielised. 

Suur aruhein – Lehed kuni 15 mm laiad ning sügavrohelised ja alt läikivad. Kõrvakesed suured, 

sirpjalt kõrt ümbritsevad. 

Kahar parthein – Lehetuped ruljad, karedad. Lehed 4-9 mm laiad, pikalt teritunud, rohirohelised. 

Keeleke on 1-2,5 mm pikk. 

Sugukond: pajulillelised  

Roosa pajulill – Vars 2-4 servataolise kandiga. Lehed elliptilised, 0,5-1 cm pikkuse rootsuga. Õied 

puhkedes peaaegu valged, hiljem roosad. 

Mets-pajulill – Taime kõrgus 40-75 cm. Vars väljapaistva triibuga, püstine või alusel tõusev. Lehed 

helerohelised, õied kahvatulillad. 

Sugukond: korvõielised  

Harilik kesalill – Lehed piklikud või kitsalt munajad, rootsutud. Õie läbimõõt 1,5-5 cm, asuvad 

üksikult varreharude tippudes. 

Kare seanupp –   Kuni 40 cm kõrge, meenutab veidi võilille – lehed tihedas lehekodarikus, süstjad, 

kuni 20 cm pikad, ebaregulaarselt sopilishambulised. Kogu taim kaetud karvadega, varsi on 

tavaliselt mitu, püstised, lehtedeta, hargnenud; kollane õiekorv püstine, läbimõõt on kuni 3 cm.  

http://et.wikipedia.org/wiki/Hambuline_leheserv
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Harilik raudrohi – Vars kasvab 30-80 cm kõrguseks. Liitõisik koosneb korvõisikutest, iga korvõisik 

4-5 valgest keelõiest. Õied valged või kollakad. 

Sugukond: tatralised  

Aasoblikas – Lehed noolja alusega, lehed ja varres kibekalt hapu maitsega. Õisikuharud harunenud, 

õisik tihe. Kasvab 50-100 cm kõrguseks. 

Ussitatar – Lehed on kolmnurksed, ülemised lehed on alumistest lühemad ja ümbritsevad vart. 

Kasvab 25-80 cm kõrguseks. 

Sugukond: liblikõielised  

Roosa ristik – Vars püstine ning taim kasvab 20-70 cm kõrguseks. Õied roosad. 

Harilik hiirehernes – Õisi võib olla kümnesentimeetrilised kobaras kuni poolsada. Taim on hea 

meeallikas. Kasvab 20 cm kõrguseks kuid toestatult kuni 1,5 m kõrguseks. Õied sinakaslillad. 

Sugukond: sarikalised 

Harilik naat – Kõrgus on 20-100 cm. Taim on iseloomuliku lõhnaga. Õied mõlemasugulised ning 

valged. 

Sugukond: roosõielised  

Ojamõõl – Õis tavaliselt 2-3 kaupa varrel, longus, rippuvad, kellukjad. Maapealseid varsi 1-3 ning 

püstised. Lehed mõlemalt küljelt liduskarvased. 

Sugukond: tulikalised  

Roomav tulikas – Tupplehti on 3-5. Tolmukaid ja emakaid palju. Mürgine koduloomadele. Õied 

kasvavad üksikuna ning on kollased või valged. Kroonlehti harilikult 5. 

Sugukond: nõgeselised  

Kõrvenõges – Taim keskmiselt 30-100 cm kõrgune. Vars püstine, neljakandiline ja kaetud liht- ja 

kõrvekarvadega. Lehed on kitsasmunajad ja terava tipuga. Leheservad on saagjad. 

Sugukond: magunalised  

Vereurmarohi – Taim kasvad 30-70 cm kõrguseks, kohati ka 120 cm. Vars püstine ja harunev. Lehed 

sulgjagused ja kuni 30 cm pikad, kinnituvad vahelduvalt. Õis on kollane ja kahesuguline. 

Sugukond: huulõielised  

Valge iminõges – Taim kasvab 20-60 cm kõrguseks. Vars tavaliselt püstine ja neljakandilise 

ristlõikega. Lehed 3-8 cm pikkused ja 2-5 cm laiused, kuni 5 cm pikkusega rootsuga, kaetud 

karvakestega. 

Sugukond: kassitapulised  

Tara-seatapp – Väänduvate varte pikkus 1-3 m. Lehed 4-0 cm pikad ja 2-7 cm laiad, kolmnurksed 

või munajaspiklikud, terava tipuga ja noolja alusega. Õied valged või roosad. 

Sugukond: lemmaltsalised  

Õrn lemmalts – Lehtede kuju munajad või elliptilised, leheservades on tömbid hambad. Õied 



 12  

kollased, kannusjad, 3cm pikad. Taime kasvab 30-80 cm kõrguseks. 

Sugukond: madaralised  

Ojamadar – Lehed 2-3.5 cm pikad, süstjad, läikivad, 6-8-kaupa männases. Õied valged. Taim 

kasvab 40-70 cm kõrguseks. 

Sugukond: nelgilised  

Vesitähthein – Juurelähedased lehed rootsuga, aga varrelehed rootsuta. Vars harunenud tõusev. 

Lehed munajad, otsast teravad. Õied moodustavad õisiku. Kroonlehed valged ja kahejagused. 

Valge pusurohi – Õied valged või vahel ka kreemikad. Lehed on 4-5cm pikkused ja 1-1.5 cm 

laiused. Varsi on tavaliselt mitu ja püstised. 

Sugukond: teelehelised 

Harilik sealõuarohi – Taim kasvab 30-160 cm pikkuseks. Õied kuni 45 cm pikkused harunenud 

liitõisikud. Lehed munajad ja rootsulised lihtlehed. Lehed 5-10 cm pikad ja 2-10 cm laiad. 

Ojamailane – Kõik lehed lühirootsulised, elliptilised. Taime õied sinised. Taim kasvab 10-60 cm 

kõrguseks. 

Sugukond: liilialised  

Ussilakk – Kasvab 18-45 cm kõrguseks. On vaid 1 tipmine õis, koosneb 6-12 lehest. Lehed 

männasena, pealt rohirohelised alt heledamad. Lehe pikkus 6-13 cm ja laius 3-8.5 cm. Taime kõik 

osad on mürgised. 

 

Kokku oli esindatud 18 erinevat sugukonda, mis viitab taimestiku mitmekesisele koostisele. 

Taimesugukondi on Eestis umbes 95 (Marandi, 2011). Kõige rohkem leidus eri liiki kõrrelisi. 

Kõrrelisi kasvab väga erineva niiskusreziimiga kasvukohtades ning see on üks levinumaid taimede 

sugukondi Eestis. 

2.2.2. Taimede jagunemine liigile sobiva niiskusrežiimi alusel 
 

Alljärgnevalt on tabelis 1 kirjeldatud liikide jaotuvust sobiva niiskusrežiimi alusel. Taimede 

liigikirjelduste juures on määrajates alati andmed kasvukoha  veerežiimi kohta. Nende alusel on 

eristatud 3 kasvukohatüüpi: niiske, parasniiske ja kuiv. Tabelis on taimed järjestatud  liiginimede 

tähestikulises järjekorras.   

 

Andmete põhjal saab otsustada, kas taimed on  liigniiske, parasniiske või kuiva  keskkonnaga 

kohastunud ning sellest järeldada, kas vaadeldud kasvukohtade allikad on veevaesed, ajuti 

veerikkad või rohkeveelised ning pideva väljavooluga.  
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Tabel 1. Taimede liigiloend seoses sobiva niiskusrežiimiga. 

Taime liiginimetus Niiske kasvukoht 

(sugukonna nimetus) 

Parasniiske kasvukoht Kuiv kasvukoht 

Aasoblikas   X 

Harilik hiirehernes   X 

Harilik kesalill   X 

Harilik naat  X  

Harilik raudrohi X (korvõielised)   

Harilik sealõuarohi   X 

Kahar parthein X (kõrrelised)   

Kare seanupp  X  

Kõrvenõges   X 

Metskõrkjas X (lõikheinalised)   

Mets-pajulill  X  

Metstarn  X  

Ojamadar X (madaralised)   

Ojamailane X ( teelehelised)   

Ojamõõl X (roosõielised)   

Roomav tulikas X (tulikalised)   

Roosa pajulill X (pajulillelised)   

Roosa ristik   X 

Salunurmikas   X 

Suur aruhein X (kõrrelised)   

Tara-seatapp  X  

Ussilakk X (liilialised)   

Ussitatar X (tatralised)   

Valge iminõges   X 

Valge pusurohi   X 

Vereurmarohi   X 

Vesitähthein X (nelgilised)   

Õrn lemmalts  X  

 

Niiske kohatüübi taimi leidus 12 liiki, parasniisket eelistas 6 liiki. Seega enamus taimi oli 

parasniiske või niiske pinnase eelistusega. Eristus 11 sugukonda, millest kõrreliste ja lõikheinaliste 

seas võiks olla rohkesti niiske kohatüübi taimi, kuid nende liigirohkus uuritud piirkonnas ei olnud 
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suur ega katvus valdav, nagu näitasid välivaatlused. Leidus 10 taimeliiki, mis eelistavad kuiva 

pinnast. Kuiva pinnase eelistusega taimed võivad kasvada ka ojasängide nõlvadel, kuna osad neist 

on vähenõudlikud ja on võimelised kasvama peaaegu igal pool. Erinevate kohastumustega liikide 

esinemine ning suhteliselt võrdne jaotumus vastandlike niiske/kuiv kasvukohatüüpide vahel viitab 

sellele, et allikate voolusängid ei ole pidevalt liigniisked ja võib eeldada, et vooluhulgad aasta 

lõikes kõiguvad. Taimede kasvukohatüübiline jaotuvus viitab ka suhteliselt suurele pinnasekaldele, 

mis võimaldab vee äravoolu ning mullale, mis võib kiiresti kuivada, seega on kergema lõimisega. 

Ilmselt ei ole vaadeldud kasvukohtades kujunemas pidevat liigniiskust ja tekkimas soostumise ohtu, 

sellel viitab ka tõik, et herbaariumisse kogutud taimeliikidest ei kattunud ükski Eestis enim levinud 

liigniiskete kasvukohtade taimede loendis nimetatutega.  

 

Tabel 2. Erinevate allikate juurest kogutud taimeliigid. Sinisega ja paksus kirjas on märgitud 

niiskuslembesed liigid.  

N58°21’16’’, 

E25°35’25’’ 

1. kasvukoht 

N58°21’9’’, 

E25°35’25’’ 

2. kasvukoht 

N58°21’3’’, 

E25°35’21’’ 

3. kasvukoht 

N58°21’39’’, 

E25°36’9’’ 

4. kasvukoht 

N58°21’39’’, 

E25°36’44’’ 

5. kasvukoht 

Suur aruhein  

Kahar parthein 

Ojamadar 

Metskõrkjas 

Metstarn 

Salunurmikas  

Naat  

Vereurmarohi 

Tara-seatapp  

Õrn lemmalts  

Kare seanupp 

Ojamailane 

Ussilakk  

Ojamõõl  

Harilik raudrohi 

Aasoblikas  

Harilik hiirehernes  

Mets-pajulill 

Harilik sealõuarohi 

 

Roosa pajulill 

Harilik kesalill 

Roosa ristik 

Kõrvenõges 

Valge iminõges 

Valge pusurohi 

Vesitähthein

Ussitatar 

Roomav tulikas 

 

Tabel 2 süstematiseeritud andmete põhjal erinevate allikate ümbrusest kogutud liikide jaotumust 

niiskuslembuse järgi analüüsides eristub 3. kasvukoht  Huntaugu mäe nõlval, kus oli rohkesti kuiva 

kasvukohta eelistavaid taimi. See viitab pinnase kiirele kuivamisele ning ilmselt vähesele 

vooluhulgale ojasängis. Esimene ja teine kasvukoht võivad olla enamasti niisked, sest neis kasvas 

mitu niisket kasvukohta armastavat liiki. Järve põhjakaldal asuvate allikate juures peaks edaspidi 



 15  

tegema täpsemaid vaatlusi, et saada rohkem andmeid. Kogutud liigid olid 4. ja 5. kasvukohal 

niiskuslembesed, kuid neid oli vaid 3 liiki, mis ei võimalda teha kindlaid järeldusi.  

2.2.1. Järeldused 
 

Hüpotees pidas osaliselt paika, kuna leidus taimi, mis kasvavad ainult niiskes piirkonnas (nt 

metskõrkjas, ojamailane).   Samas leidus ka taimi, mis levivad igasuguse niiskusrežiimiga 

kasvukohtades (harilik võilill, kõrvenõges). Eristusid niiskema režiimiga kasvukohad N 58°21’16’’, 

E 25°35’25’’ ja N 58°21’9’’, E 25°35’25’’ ning kuivem kasvukoht N 58°21’3’’, E 25°35’21’’. 

Selgus vajadus jätkata taimekoosluste uurimist kasvukohtades  N 58°21’39’’, E 25°36’9’’ ja N 

58°21’39’’, E 25°36’44’’. 

 

Enim levinud sugukonnad olid kõrrelised ja korvõielised, mis on ka Eestis üldiselt liigirikkad ja laia 

levikuga. Vähem leidus liilialisi, madaralisi. Kokku oli esindatud 18 sugukonda, mille põhjal võib 

öelda, et kasvupinnas on allikate ojasängides soodne paljudele erinevatele taimedele, liigiline 

mitmekesisus on suur. Koostatud herbaarium võimaldab tutvuda erinevate taimesugukondade 

esindajatega ja neid eristavate määramistunnustega. 

 

Viljandi järve ümbruse allikate uurimist tasuks jätkata, et koguneks suurem andmebaas siinsest 

taimkattest, allikate veerohkusest ja saaks jälgida võimalikke muutusi veerežiimis.  

 

Õppevahendi ehk herbaariumi kasutamisel tuleb meeles pidada, et taimed on väga õrnad ja haprad, 

seetõttu tuleks neid võimalikult vähe liigutada ja transportida. Õppevahendi koostamine  oli 

keeruline protsess ja vajas aega, uute teadmiste kogumist ning uute oskuste rakendamist.  

 

Herbaarium on väärtuslik naturaalne allikas, mille abil tutvuda kohalike taimeliikidega, õppida 

tundma taimede määramistunnuseid ning taimesüstemaatika tähtsamaid ühikuid (sugukonnad, 

liigid). Herbaariumit on kasutatud õppevahendina looduse õppesuuna praktikumides. Liigilise 

mitmekesisuse teadvustamine on aluseks hoolivale suhtumisele meid ümbritsevasse elukeskkonda. 

Herbaariumit on kasutatud eksponaadina  stendil messlil „Elukvaliteet 2013“ ning „Allikaprojekti“ 

tutvustaval stendil Viljandi Gümnaasumis. Esteetilise välimusega herbaarlehed on pilkupüüdvad 

ning väärivad eksponeerimist avalikus ruumis. 
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Kokkuvõte 
 

Uurimistöö on osa „Allikaprojektist“. Töö eesmärk oli uurida Viljandi järve põhja ja lääne-kallastel 

asuvate allikate ümbruse taimestikku. Taimede kogumise välitöid tehti 2013.a  1. juulil ja 16. 

septembril. Taimeliigid määrati Viljandi Gümnaasiumis. Taimede määramiseks kasutati 

dihhotoomseid määrajaid.  Herbariseerimise meetod võimaldab taimi transportida ja kaua säilitada.  

 

Herbaariumisse koguti 28 liiki taimi 18 sugukonnast. Õppevahend on kasutatav liigilise 

mitmekesisusega tutvumiseks, liikide ja sugukondade määramistunnustega tutvumiseks. 

Originaalkogude kasutamine on üks meetodeid, mis tagab keskkonnateadlikkuse järjepidevuse ning 

lisaks sotsiaalsetele oskustele ka loodusteaduslikule haritusele tugineva otsustusvõime. 

 

Hüpoteesi kohaselt mõjutavad allikad taimede kasvutingimusi ja on oluline tegur kasvukoha 

liigilise koosseisu kujunemisel, seega peaksid kogutud taimed olema niiskuslembesed, kuid selgus, 

et leidus ka taimi, mis eelistavad parasniisket või kuiva kasvukohta. Rohkem leidus niiske või 

parasniiske kasvukoha taimi. Võis järeldada, et kahe allika ümbruses kasvavad taimed eelistavad 

siiski niisket pinnast ja järelikult võivad  need allikad olla veerohkemad. Kuiva pinnase poolest 

eristus üks vaadeldud kasvukoht.  

 

Edaspidi tuleks jätkata  Viljandi järve äärse mitmekesiste omadustega kasvukohtade taimestiku 

uurimist, mis võimaldab jälgida ökosüsteemide muutumist  ja võrrelda neid omavahel. Tuleks 

uurida ka taimekoosluste seost mullastikuga. Endiselt ootab täiendamist allikate andmebaas 

vaatlustulemustega vooluhulkade, vee omaduste ja kasutuskõlblikkuse kohta. 
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Summary 
 

The research and collection of plants are part of the project „Springs at Lake Viljandi“. The aim of 

this research was to collect and identify plants, which are growing on northern and western sides of 

Viljandi lake close to natural springs. Plants were collected on 1st July and 16th September, 2013. 

To identify plants, dichotomous identifying method was used. Also herbarium method was used, 

because it is better to transport and maintain plants. According to the hypothesis, springwater 

change growth conditions of plants and springs are important factors of  species evolution, so 

collected plants should need a lot water. According to the results there were plants at two sites, 

which needed moist conditions and we can suppose, that those springs were rich of water most part 

of the year. One site could be mostly dry according to the specification of plants. It can be 

concluded, that plants which are living near springs prefer wet ground. 

 

For further research spring sites should be observed and plant collection completed with new 

species to compare with these, which were collected already. Also relationship between plants and 

soil should be compared. Using herbarium it is important to remember that dry plants on paper are 

brittle and can break easily. Research history of  springs can give interesting results,  as it is  

possible to compare locations and number of springs, variation of soils and maybe even changes in 

the botanical part of ecosystem.  
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