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Orhideed on kütkestanud inimesi 
sajandeid? 

•  Salapärased 
•  Mitmekesised 
•  Erootilised 
•  Haruldased 

•  Kaunid 
•  Kallid 
•  Keerulised 
 



•  Salapärased – Euroopasse toodud troopilisi 
orhideesid oli raske kasvatada ja võimatu 
paljundada, sest seemnest idanemiseks on vaja 
sümbioosi – kooselu kindla seeneliigiga. 

•  Keerulised – Tolmlemise viisid on keerukad, 
paljundamine raske 

Charles Darwin orhideede tolmlemisest 
•  Mitmekesised – 26 000 liiki maailmas neist 90% 

troopilistel ja subtroopilistel aladel 
•  Haruldased – sageli väga väikeste 

populatsioonidena 
 



Maa-alused osad põhjamaa 
orhideedel 

•  Juure- või 
varremugulad 

•  Risoomid 

•  mükorisoomid 
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Arditti 1992 



Eestis kasvab looduslikult 36 liiki 
orhideesid ehk käpalisi (kõik 
looduskaitse all)  
Euroopas veidi üle 150 



Uurimuse eesmärk 

•  Mis on teada orhideede vähenemisest Euroopas 
•  Mis on vähenemist mõjutavad faktorid– 

fülogeneesist tulenevad, või liikide tunnused 
nagu: eluvorm või tolmlemistüüp, (Jacquemyn et al 
2005; Kull & Hutchings 2006) (paljud Euroopa liigid 
on petturid, kel pole nektarit) 

•  Millised on regionaalsed erinevused 
vähenemises ja milline on eri maakatte tüüpide 
roll 



Rahvusvahelised punase nimestiku 
kategooriad 

•  Eestis hävinud (Regionally extinct, RE) 
•  Äärmiselt ohustatud (Critically endangered, CR) 
•  Ohustatud (Endangered, EN) 
•  Ohualdis (Vulnerable, VU) 
•  Ohulähedane (Near threatened, NT). 
•  ------------------------------------------------- 
•  Ohuväline (LC) – liigi olukord on soodne  
•  Puuduliku andmestikuga (DD) – ebapiisavad andmed ei 

võimalda lõplikku otsust langetada  
•  Hindamata(NE)   
Kriteeriumid: Populatsioonide arvu ja suuruse vähenemine, 
areaali kahanemine, populatsiooni väiksus ja/või kiire 
kahanemine, väga väike populatsioon 



•  27 Euroopa riigi punased nimestikud, kus 166 
orhideeliiki 

•  Kew World Checklist  
•  kvantifitseerimiseks: 

RE - 5, CR - 4, EN - 3, VU - 2, NT/R/DD - 1, 
LC - 0 

Andmestik 



Tulemused 

•  Kõige ohustatumad liigid Euroopas on 
mõistagi mitmed endeemsed taksonid, aga 
ka mitmed laialt levinud liigid nagu suvi-
keerdkäpp Spiranthes aestivalis, 
soohiilakas Liparis loeselii, harilik 
muguljuur Herminium monorchis ja  
Neottianthe cucullata.  

 

Kull et al 2016 Ecology and Evolution 



Kõige enam ohustatud liigid 

Liik Keskmine ohustatus 

Cephalanthera caucasica 4.00 
Dactylorhiza kalopissii  4.00 
Gymnadenia carpatica  4.00 
Himantoglossum comperianum 4.00 
Spiranthes aestivalis  3.91 
Neottianthe cucullata  3.67 
Dactylorhiza russowii  3.50 
Epipactis placentina 3.25 
Epipactis greuteri 3.20 
Himantoglossum adriaticum  3.20 
Herminium monorchis  3.18 
Liparis loeselii  3.14 



•  Üle-Euroopaliselt on keskmise ohustatusega, 
ohuladis-ohustatud, veel meie liikidest: 

 
kärbesõis, lõhnav käoraamat, ainulehine 
soovalk, kaunis kuldking, lehitu pisikäpp, 
harilik sookäpp, tõmmukäpp  



Kõige vähem ohustatud 

Liik Keskmine ohustatus 

Dactylorhiza saccifera 0.00 
Dactylorhiza urvilleana 0.00 
Gymnadenia borealis 0.00 
Gymnadenia corneliana 0.00 
Gymnadenia gabasiana 0.00 
Spiranthes romanzoffiana  0.00 
Gymnadenia austriaca 0.25 
Neottia nidus-avis 0.25 
Neottia (Listera) ovata 0.29 
Epipactis helleborine 0.32 



Piirkondlikud erinevused 
•  Põhjamaades liigid oma levila piiril ja võiksid olla 

rohkem ohustatud? 
Põhjamaad – Eesti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, 
Kesk-Euroopa –Luksemburg, Lihtenstein, 
Prantsusmaa, Tšehhi, Slovakkia, Valgevene, Ukraina, 
Austria, Ungari 
Atlantiline Euroopa –Ühendatud Kuningriik, 
Holland, Taani 
Lõuna-Euroopa – Hispaania, Horvaatia, Baierimaa, 
Šveits, Sloveenia, Moldaavia, Georgia, Bulgaaria, 
Küpros 



Orhideede keskmine ohustatus eri 
Euroopa piirkondades 

North Central Atlantic 



Maa Keskmine 
ohustatus 

Maa Keskmine 
ohustatus 

Hispaania 0.50 Austria 1.69 

Prantsusmaa 0.71 Bulgaaria 1.71 

Rootsi 0.78 Ungari 1.72 

Moldaavia 0.84 Soome 1.73 

Norra 0.89 Valgevene 1.84 

Küpros 1.16 Georgia 1.92 

Šveits 1.19 Luksemburg 2.37 

UK 1.24 Holland 2.42 

Horvaatia 1.33 Lihtenstein 2.54 

Taani 1.51 Slovakkia 2.56 

EEsti 1.57 Ukraina 2.62 

Sloveenia 1.62 Bayer Saksamaa 2.87 

Leedu 1.69 Tšehhi 3.30 



Järeldused 
•  8 % liikide keskmine ohustatus üle 3 (EN), 18 % 

alla 1 (NT); ootuspäraselt, mida enamas maades 
liik esineb, seda vähem ohustatud 

•  Liikide seisundi halvenemisel on ka olulised 
uuritud bioloogilised tunnused nagu nektari 
olemasolu ja eluvorm; kuid need sõltuvad liigi 
areaali suurusest.  

•  Kesk-Euroopas on orhideede ohustatus suurim, 
ilmselt tänu intensiivsele maakasutusele. Maakatte 
tüüpidest vähendas rohumaade suurem % 
orhideede ohustatust 



Piiride mõjust veel 

•  Liigi levila piiri määrab teatud ökoloogiliste 
keskkonnategurite ja evolutsiooniliste faktorite 
kombinatsioon  

•  Eristatakse liigi geograafilist piiri (peripheral) ja 
ökoloogilist piiri (marginal) (Hardie & 
Hutchings 2010).  

•  Muutuvates keskkonnatingimustes saavad 
organismid väljasuremist vältida adapteerudes 
uutele tingimustele või liikudes ruumis vanadele 
tingimustele vastavasse punkti  



Hulten & Fries 1986 

Halli käpa levila 





Gorodkov 
1986 



•  Perifeersed populatsioonid on suurema tõenäosusega 
nooremad, väiksemad ja mõnevõrra isoleeritumad, ka 
vähem tihedad ning samuti enam varieeruvamad nii 
arvukuse kui tiheduse osas  

•  kipuvad olema homogeensemad asutaja efekti, 
pudelikaela, geenitriivi, lähisuguluse ja valikust 
vähese sõltumatuse tõttu.  

•  Nad kipuvad tugevamalt divergeeruma võrreldes 
tuumik-populatsioonidega, kui geenisiire on piisavalt 
limiteeritud. 

•  Võivad jääda eemale haiguspuhangutest ja suurtest 
häiringuteguritest  



•  Keskkonnatingimused servaaladel erinevad ja 
vahel seetõttu tugev suunav valik, mis vähendab 
varieeruvust. 

•  Põhjapiiril näiteks mõjutab populatsioone 
ebastabiilsus raskete keskkonnaolude tõttu, aga 
kindlasti ka jääaja ajalooline mõju. 

•  Kui levilapiir on, kus isendite surmade ja 
emigreerumise summa ületab sündide ja 
immigratsiooni oma, siis on paljunemist ja selle 
ajastatust tunnused iseäranis olulised.  



•  On leitud, et vähenenud tihedusest sõltuvad 
suhted ja suurem keskkonna juhuslikkus 
perifeersetes populatsioonides võivad 
soosida elukäigutunnuseid, mis hajutavad 
reproduktiivset ebaõnnestumist pikemal 
ajaskaalal; nt orhideedel pikenenud 
soikeseisund 

•  väheliikuvad organismid, näiteks taimed, 
valdavalt adapteeruvad 
keskkonnamuutustele, samas kui 
liikuvamad organismid pigem muudavad 
oma asupaika ruumis  



Eesti taimeliikide leviku 
muutused 

kolmandik Eesti liikidest (538) levila piiril 
Laanisto et al. Käsikiri 



Taimeliikide püsivus UK ja Eesti flooras 



•  Geneetika –  
levila servas on populatsioonid väiksema 
varieeruvusega, kuid rohkem divergeerunud. 

•  Piiripealsetes ökoloogilistes tingimustes 
võivad uudsed fenotüübid või need, mis 
tuumikalas olid maha surutud, osutuda 
soodsateks.  



Püramiid-koerakäpa (Anacamptis 
pyramidalis) levila  



Püramiid-koerakäpa (Anacamptis 
pyramidalis) proovivõtu paigad AFLP 

analüüsiks 

Ilves et al 2016 Plant Syst Evol 







Kokkuvõte 

•  piiripopulatsioonidel on selgelt suur 
evolutsiooniline potentsiaal, kuid kindlasti 
ei ole kõik piiripäised populatsioonid 
püsivad  

•  Kuna populatsiooni suurus on väga määrav 
faktor, tuleks tagada kaitse eelkõige suurtele 
populatsioonidele 



Head muguljuure aastat! 

Claessens &Kleynen2011 


