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Võõrliikideks nimetatakse liike, alamliike või veel madalamaid 
taksonoomilisi üksusi (taksoneid), mis on levinud väljapoole oma 
looduslikku leviala inimese tahtlikul või tahtmatul kaasabil. 

Sünonüümid: tulnukliigid, eksootilised liigid, introdutsendid, bioloogiline 
reostus (eriti vesikeskkonnas)

Nuhtlusliik ei ole sünonüüm, nuhtlusliik võib ikka ka pärismaine liik, 
võõrliik on siinsele loodusele võõras liik. 

Võõrliik võib vahel hübridiseeruda loodusliku sugulasliigiga, muutes nii 
pärismaise liigi genofondi, sellepärast kutsutakse võõrliikideks kitsas 
mõttes ka kodumaise liigi võõrast genofondi.

Eestis peetakse võõrliikideks liike, kes on siia saabunud 19 saj. lõpul. 
Taimede puhul 18. saj. keskel. 



Introduktsioon , sissetalumine – võõrliigi sissetoomine alale, kus seda 
varem polnud. 

Tahtlik introduktsioon seisneb liikide toomises looma- ja 
botaanikaaedadesse ning arboreetumitesse teaduslikel või hariduslikel 
eesmärkidel, põllule ja metsa majanduslikel kaalutlustel, 
kalakasvatustesse jne. 

Tahtmatu introduktsioon toimub märkamatult, liiklus- ja 
töövahenditega, kaupadega jm.



Sissetuleku teed
Tahtlik – liikide toomine majanduslikel, teaduslikel
või hariduslikel eesmärkidel: põllu- või metsakultuurid,
iluaiandus, kalakasvatused, akvaariumikaubandus.
Toomine looma- ja botaanikaaedadesse. Lahti
pääsedes levivad tahtmatult edasi.
700 maailma invasiivseimast taimest on 40% introdutseeritud
põllumajandus- või aianduslikel eesmärkidel.

Tahtmatu – seemned koos kaubaga nt jõusöödaga,
külviseemnetega, mullaseguga, puiduga,
pakkevahenditega, transpordivahendite küljes;
ballastvete ja setetega ja laevakerede küljes. Levivad
tihti raudteeümbrustes, sadamates, maanteedel.



Sissetuleku teed – taimed
57% tahtlikult toodud.
✔ Päritolu: Euroopa (30%), Aasia (18%), Ameerika (18%).
Invasiivsetest 30% Ameerikast.
✔ Nt kanada kuldvits, väikeseõieline lemmalts ja kurdlehine 
kibuvits väidetavalt levinud Tartu botaanikaaia kaudu.



Imetajad ja linnud : pääsemine tehistingimustest (kasvandused, 
loomaaiad, lemmikloomad),

fauna uuendus jahinduse eesmärgil.

Pärit: Aasia (48%), Euroopa (29%) ja Põ-Am (15%).

Nt mink, kährik, ondatra, faasan, kodutuvi.

Selgrootutel: tahtmatult kaasa teiste organismide, toodete või

transpordivahenditega; puit, biokontroll, aiandus jne.

Pärit: Aasia (32%), Põ-Am (24%), Euroopa (14%), Aafrika (14%).

Nt kartulimardikas, vaaraosipelgas.



Sissetuleku teed – veevõõrliigid

Mere võõrliigid: ballastvete ja setetega ning laevakerede küljes, ka 
jõekanalite kaudu.

Teised veevõõrliigid: vesiviljelus, akvaariumikaubandus, ka jõekanalite 
kaudu ja paadikerede küljes.

Pärit: ohtlikumad Kaspia mere piirkonnast ja Põhja-Ameerikast.

nt muutlik rändkarp, röövtoiduline vesikirp, kammloom, karpkala



Sissetuleku teed

Ilutaimede seemneid ja istikuid pakuvad peale kohalike aiandusfirmade 
ka interneti-kaubamajad. Võimalik on kätte saada mis tahes huvitava 
liigi seemned või istikud.

Sellist ilutaimede sissetoomist pole võimalik kuigivõrd kontrollida.

Kui suuremate koguste puhul on kontroll võimalik, siis postipakkides või 
reisijate pagasis ja taskutes on võimalik sisse tuua igasuguseid uusi 
liike.



Mõned liigid võivad ohustada kohalikku ökosüsteemivõi selle osi, neil 
võib olla oluline negatiivne mõju keskkonnale, majandusele või 
inimeste tervisele.

Selliseid liike nimetatakse invasiivseteks.

Invasiivne võõrliik – sissetoodud liik, mis intensiivselt paljunedes ja 
levides võib rikkuda ökosüsteemide tasakaaluja vähendada 
looduslikku mitmekesisust, mõjudes seeläbiohtlikult keskkonnale, 
inimese tervisele(nt allergeensed, otseselt mürgised) ja majandusele
(eriti vesikeskkonnas). 

Invasiivid levivad kiiresti ning nende levikut piirata või neid loodusest 
eemaldada on enamasti raske. 

= looduslikku tasakaalu ohustavad liigid(Eesti seadustes)



Liigirikkuse kadu maailmas

Selle peamised põhjused:

elupaikade hävi(ta)mine

invasiivsed võõrliigid (peamiselt saartel, aga ka mageveeökosüsteemides 
ning maailmameres)

kliimamuutus

saastus

ressursside liigkasutus 



Invasiivsete liikide kahjulikkus:

sisenevad kohalikku toiduahelasse

konkureerivad teiste organismidega, täites samu nišše

võivad olla toksilised kohalikele liikidele, s.h. inimesele

on patogeenide ja parasiitide kandjateks

hübridiseeruvad lähedaste liikidega

nõrgendavad geneetiliselt kohalike populatsioonide kohastatust



Võõrliikide negatiivne mõju

5% kogu maailma majanduse kogutoodangust võõrliikidega võitlemiseks 
(nii veekeskkonnas kui ka maismaal) või nende tekitatud kahju 
likvideerimiseks

On olnud põhjuseks 40% loomaliikide väljasuremisele.

USA's ligi 50 000 võõrliiki, EL'is ca 11 000 liiki (10-15% ohustavad 
kohalikku liigirikkust).

Kulud võõrliikidele on hinnanguliselt 120 mlrd USD ja 12.7 mlrd EUR 
EL'is aastas.

Eesti võõrliike puudutavates andmebaasides on nimetatud võõrliike 1000 
ringis (ca 787 taime, 18 imetajat ja lindu, 140 maismaa selgrootut, 125 
Läänemere võõrliiki).



Vee ökosüsteemid on erinevad maismaa ökosüsteemidest ning 
Läänemeri omakorda erinev nt ookeanide ökosüsteemidest. 

Läänemeri on suhteliselt “noor” ökosüsteem – umbes 10 000 aastat, mis 
ühe ökosüsteemi jaoks pole mingi vanus. 

See tähendab seda, et kõik võimalikud nišid ei ole täis, ökosüsteem pole 
küllastunud – siia mahubki liike veel juurde ilma, et tingimata midagi 
väga halba peaks juhtuma. 



Võõrliikide mõju vee ökosüsteemides (H Ojaveer)

1) põhjasubstraadi modifitseerimine

2) varjupaik vaenlaste ja hoovuste eest

3) orgaanilise aine akumuleerimine mikroelupaikades

4) vee läbipaistvuse suurenemine

5) muutused energia- ja orgaanilise aine voo teedes pelaagilise ja põhja allsüsteemide 
vahel

6) lisatoit erinevatele organismirühmadele/toiduahela lülidele

7) konkureerivate liikide’ väljatõrjumine

8) toiduobjektide arvukuse ja biomassi kahanemine

9) toitainete (N, P) kättesaadavuse suurenemine

10) orgaaniliste ja/või raskemetalli toksiliste ühendite aineringluse muutmine



Invasiivide tunnused ja keskkonnatingimused

Iseloomustab: kiire paljunemine ja kasv, hea liikumis- ja kohanemisvõime 
ja erinevate keskkonnatingimuste talumine.

nt Kaugida unimudil

Mida sarnasem on keskkond päritolumaale, seda kergem kohastumine. 
Uues keskkonnas puuduvad tihti looduslikud vaenlased, kes hoiaksid 
populatsiooni kontrolli all. Neil on tihti eelised kohalike ees.

Vastuvõtlikumad keskkonnad:

* isoleeritud ökosüsteemid: saared ja järved;

* inimmõjuga alad: linnalähedased alad, sadamad, tööstuspiirkonnad, 
rikutud elupaigad, jõesuudmed jne.



Invasioonitundlikumad piirkonnad on soe parasvöödeja subtroopika, 
eriti Austraalia, Uus-Meremaa, Lõuna-Aafrika ja Vaikse ookeani 
saared. 

Troopilised alad, samuti väga ekstreemse kliimaga piirkonnad (kõrbed ja 
polaarvöötmed) on taimeinvasioonide eest paremini kaitstud. 

Kõrbed ja polaaralad on taimedele ühtviisi sobimatud ning seetõttu ei 
pääse seal ka üksi liik nii lihtsalt valitsema.



Bioinvasiooni kirjeldab nn. kolme kümne reegel, mis hindab 
sissetoodud liigi protsendilist tõenäosust muutuda invasiiviks: 

kümme protsenti sissetoodud liikide koguarvust võib hakata uues 
piirkonnas juhuslikult kasvama, 

neist omakorda kümnendik naturaliseerub

ja viimastest omakorda kümme protsenti võib muutuda probleemseks. 

Seega on edukas invasioon sissetoodud liikide hulka arvestades üsna harv 
sündmus. 

Vt eestpoolt ELis ca 10 000 võõrliiki, neist 1000 ohustavad kohalikku 
ökosüteeme. 



Uus liik peab kohanema uue
keskkonnaga ja teiste
liikidega, 
uue ökosüsteemiga. 
See nn.lag-faasvõib võtta 
aastakümneid või isegi
sajandeid. 
Seda võib mõjutada ka
kliimamuutus , samuti
muutus 
maakasutuses.

Nt põllud ja rohumaad: hiid- ja 
Sosnovski karuputk,
hulgalehise lupiin ja ida
-kitsehernes 



Eesti seadusandlik raamistik 

Võõrliike käsitleb otseselt või kaudselt mitu Eesti õigusakti, neist 
võõrliike mainivad sõnaselgelt looduskaitseseadus, metsaseadus ja 
kalapüügiseadus. 

Kalapüügiseadus: 

Eestis looduslikult puuduvasse liiki kuuluvaid eluskalu või muid 
veeorganisme või nende viljastatud marja tohib maale tuua ainult 
keskkonnaministri loal. 

Ei tehta vahet, kas konkreetsel liigil võib olla kahjulik mõju või mitte. 



Eesti seadusandlik raamistik 

Looduskaitseseadus: keelatud on lasta loodusesse võõrliikide elusaid 
isendeid ning istutada või külvata loodusesse võõrtaimi, välja arvatud 
metsaseaduse alusel metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuud. 

Keelatud on ka kodumaiste liikide võõrsilt toodud isendite loodusesse 
laskmine, välja arvatud teaduslikult põhjendatud taasasustamine 
keskkonnaameti loa alusel. 



Metsaseaduse  määruse lubab 13 võõrpuuliiki kasvatada metsa 

uuendamisel. 

1) must kuuskPicea mariana

2) serbia kuuskPicea omorika

3) keerdmändPinus contorta

4) euroopa lehisLarix decidua

5) siberi lehisLarix sibirica

6) siberi lehise vene teisend Larix sibirica var. Rossica

7) jaapani lehisLarix kaempferi

8) kuriili lehisLarix gmeliniivar. japonica

9) eurojaapani lehisLarix x eurolepis

10) harilik ebatsuugaPseudotsuga menziesii

11) siberi nulgAbies sibirica

12) punane tammQuercus rubra



Keskkonnaminister kinnitab nimekirja neist looduslikku tasakaalu 
ohustavatest võõrliikidest, keda Eestisse elusalt tuua ei tohi. 

Nende liikide isendeid ei tohi sisse tuua ka tehistingimustes 
kasvatamiseks, välja arvatud teaduslikult põhjendatud juhtudel 
keskkonnaameti loa alusel. 

KKA pole seni väljastanud ühtegi luba.

Sinna nimekirja on kantud 13 taimeliiki ja -hübriidi, 11 liiki imetajaid, 
üks lind, 11 liiki kalu (peamiselt akvaariumikalad), kolm liiki vähke. 



Looduslikku tasakaalu ohustavad taimed on:

1) Heracleum mantegazzianum– hiid-karuputk,  2)Heracleum sosnowskyi– Sosnovski 
karuputk, 

3) Acroptilon repens– roomav akroptilon, 4) Ambrosia spp. – perekond ambroosia kõik 
liigid, 

5) Bidens frondosa– ameerika ruse,  6) Impatiens glandulifera– verev lemmalts, 

7) Solidago canadensis– kanada kuldvits, 8) Solidago gigantea– sügis-kuldvits, 

9) Reynoutria japonica (sün. Fallopia japonica, Polygonum  cuspidatum) – vooljas 
pargitatar  (vooljas kirburohi),

10) Reynoutria sachalinensis (sün. Fallopia sachalinensis, Polygonum sachalinense) –
sahhalini pargitatar (sahhalini kirburohi), 

11) Reynoutria × bohemica –voolja ja sahhalini pargitatra hübriid, 

12) Egeria densa– tihe jõgikatk,  13) Elodea nuttallii – väike vesikatk. 



Selgroogsed loomad:

Castor canadensis– kanada kobras, 

2) Cervus nippon– tähnikhirv, 

3) Dama dama– kabehirv, 

4) Lutra canadensis– kanada saarmas, 

5) Mustela vison– ameerika naarits ehk mink, 

6) Nyctereutes procyonoides –kährikkoer, 

7) Odocoileus virginianus– valgesaba-pampahirv, 

8) Ondatra zibethicus– ondatra, 

9) Oryctolagus cuniculus – küülik (looduslik vorm), 

10) Ovis ammon– muflon, 

11) Sciurus carolinensis– hall orav, 

12) Oxyura jamaicensis– valgepõsk-händpart, 



Selgroogsed loomad:

13) Umbra pygmaea -kääbus-koerkala, 

14) Pseudorasbora parva– ebarasboora, 

15) Opsariichthys uncirostris –sälkmokk, 

16) Ameiurus nebulosus –pruun kärpsäga, 

17) Ameiurus melas –must kärpsäga, 

18) Lepomis auritus –punakõht-päikeseahven, 

19) Lepomis gibbosus –harilik päikeseahven, 

20) Lepomis macrochirus, 

21) Perccottus glenii –kaugida unimudil, 

22) Neogobius fluviatilis –jõe-uusmudil, 

23) Neogobius gymnotrachelus–uusmudila liik, kellel pole 

eestikeelset nimetust. 



Selgrootud loomad:
1) Astacus leptodactylus
kitsasõraline vähk, 
2) Orconectes limosus
ogapõskne vähk, 
3) Pacifascatus leniusculus
signaalvähk



Mink ehk ameerika naarits ja kährikkoer – eristaatus - neid peetakse 
karusloomakasvandustes. 

Minki ja kährikkoera võib tehistingimustes pidada ainult Mandri-Eestis, 
aga mitte saartel, ning farmidel peab olema keskkonnaameti luba. 

Praeguseks väljastatud 3 naaritsafarmi luba. Keila karusloomafarmil luba 
pole.  

Kui farmil on juba luba olemas, siis võivad nad keskkonnaameti loa alusel 
Eestisse verevärskenduseks sisse tuua uusi loomi, kuid iga farm mitte 
rohkem kui 20 protsendi ulatuses põhikarjast kahe aasta jooksul. 



Hetkel absoluutne keeld teatud võõrliikide sissetoomisele-

Vastuolus WTO ja EL’i vabakaubanduse reeglitega. Peab olema põhjalik 
riskianalüüs, et midagi täiesti keelata.

Plaanis muuta: Täiesti keelatud liigid – tõestatud kahju;

Lubatud teadusuuringuks tehiskeskkonnas (Keskonnaameti loal);

Kui tegemist on põhikirja alusel tegutseva botaanikaaiavõi Euroopa 
Loomaaedade ja Akvaariumi Ühendusse kuuluva loomaaiaga.

Lisatakse 8 uut liiki (maral, pesukaru, kanada lagle, poola vihmauss, 
lusitaania teetigu, laialehine lupiin, söödagaleega, vesikas).

Kustutatakse 2 olemasolevat liiki (kartuli-kiduuss, männi-laguuss)



Võõrliikidest võib teatada: alien@envir.ee

Rohkem infot võõrliikide kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel 
http://www.envir.ee/95541

Seal andmebaasid, lisamatrjalid lugemiseks jne


