
ELURIKKUS ÕUEALAL

SIRJE AHER

3. OKTOOBRIL 2018

Foto: Tallinna Seli Lasteaed

Fotod:  Georg Aher



ELURIKKUS EHK BIOLOOGILINE MITMEKESISUS

• Piirkonna elurikkuse moodustavad taime-, looma- ja seeneliigid ning 

mikroorganismid, kelle kasvukohad või elupaigad seal on.

• Rääkida võib ükskõik millise ala elurikkusest - õueala, linn, niit, raba, mets, 

meri jne). 



MIKS ON ELURIKKUS TÄHTIS?

Elusorganismide ja nende keskkonna vahel on kindlad omavahelised suhted.  Nende alusel 
moodustuvad tasakaalus ökosüsteemid.

Elurikkus on inimese jaoks ülioluline:

- Toit

- Ravimid

- Materjalid (riided, puit, kiud,  esemed)

- Õhk

- Heaolu (ümbrus, lemmikud jne)

Joonis: Epp Margna

MIKS PEAKSID LAPSED MÕISTMA ELURIKKUSE OLULISUST?



Taimed

Puud

Kodumaised Võõrliigid

Põõsad ja 
puhmad

Kodumaised Võõrliigid

Rohttaimed

Kodumaised
Võõrliigid

(Aiataimed, 
tulnukliigid)

Eelistada tuleks kodumaiseid liike, sest nende suhted seente ja loomadega on 
välja kujunenud.  Ka võivad võõrliigid osutuda invasiivseteks.



Loomad

Selgroogsed

Kalad Kahepaiksed Roomajad Linnud Kahepaiksed

Selgrootud

Palju rühmi, 
näiteks

Putukad Ämbliku-
laadsed Teod Vähilaadsed Ussid



KUIDAS ÕUEALA ELURIKKUST SUURENDADA?

Tuleb luua loomadele ja taimedele sobivad elutingimused

Taimede vajadused Loomade vajadused

Vesi Vesi

Õhk Õhk

Muld Toit

Ruum Liikumisruum

Valgus Varjupaik



MIDA SAAVAD ÕPETAJAD TEHA, ET LAPSED HUVITUKSID 
ELURIKKUSEST JA MÕISTAKSID SELLE TÄHTSUST?



ÕUEALALE VÄHEM PLASTIKUT JA METALLI, 
ROHKEM PUID, PÕÕSAID JA ROHTU

Puude ja põõsastega 
ala

Lage ala mänguväljakutega

Varju ja valguse 
vaheldumine

Ere ühetaoline valgus

Suvel kuumaga jahedam Suvel väga kuum

Vihmaga leiab varju Vihma eest raske varju leida

Lisaks 
ronimisvahenditele 
pakub tegutsemiseks 
looduslikke vahendeid, 
vaatlemiseks liike, 
tegutsemisjälgi jms

Ainult mänguväljaku vahendid

Eluvõimalusi leiavad 
mitmed liigid

Sobib tegutsemiseks vaid 
inimestele

Nõrgem tuul Tugev tuul

https://www.chalkbeat.org/posts/co/2017/09/15/less-plastic-more-
trees-new-effort-seeks-to-reinvent-preschool-playgrounds-and-
capture-kids-imaginations/





MIDA VÕIKS TEHA, ET ÕUEALA OLEKS ELURIKAS?

• Varist ei pea sageli ära koristama. Lehed jäägu mõneks ajaks maha.

• Erinevad taimestiku tsoonid, erinevad kõrgused, õitsvad taimed

• Putukahotellid

• Kivid, mille all selgrootud saavad elada

• Pesakastid lindudele, nahkhiirtele

• Söögimajad lindudele





MIDA VÕIKS TEHA, ET ÕUEALA OLEKS ELURIKAS?

• Talvepesa siilile

• Magamiskasti ehitamiseks on parim vana laud (vineer ei 
sobi). Kui ehitatakse uuest, siis võiks mulla või saviga üle 
hõõruda.

• Pesa suurus vähemalt 40x40x40 cm, et pesamaterjali mahuks
palju sisse. Kast on põhjata.

• Kastil võiks olla viil- või kaldkatus, sellel vilt või muu 
soojustus.. Kindlasti on vaja õhuauke.

• Sissepääsuks ehitatakse 15 x10 cm tunnel (toru), et kiskja 
siili kätte ei saaks. See hoiab ka tuulte eest.

https://www.siilikiikarissa.fi/talvipesan-rakentaminen



https://sites.google.com/view/pihatimpuri/etusivu
http://pihinnaisenelamaa.blogspot.com/2013/10/arjen-hyva-teko-talvipesa-siilille.html

https://www.vihreaveraja.fi/@Bin/218712/2siili.pdf



• Siili magamiskast paigutatakse rahulikku õuenurka, pisut kõrgemasse kohta, et 

lumesulamisvesi sisse ei pääseks.

• Kasti põhja pannakse kruusa, selle peale umbes 5cm kiht mulda või turvast. Mulla peale 

võib sammalt panna. 

• Talvepesa täidetakse hõredalt kuivade lehtede ja kõrtega (vaher sobib hästi). Õlgi ei 

soovitata panna, sest need murduvad.

• Pesa juurde tuuakse veel lehti, et siil saaks need ise sisse panna.

https://www.siilikiikarissa.fi/talvipesan-rakentaminen



LINDUDE PESAKASTID

• Hea  oleks pesakastid varakult üles panna, hiljemalt kevadtalvel.

https://www.eoy.ee/varamu/pesakast.htm



LIBLIKAD

• http://moodnekodu.delfi.ee/news/aed/kuidas-oma-aiast-toeline-liblikamagnet-

kujundada?id=81884529

• http://aed.itrotid.ee/liblikapeenar

• Täiskasvanud liblikad vajavad õisi, röövikud vajavad nõgeseid, pajusid, humalat, putkesid. 

Talvitumiseks on vaja metsikut ala, st niitmata ja riisumata paiku.



OHUD

• Mürgised taimed – ettevaatust peenrataimede ja põõsaste valikul!

• Ründavad loomad (varesed, kajakad, herilased)

• Hiired ja rotid võivad tuua haigusi

• Niitmata aladel võivad elupaiga leida puugid

Mida teha, et riske maandada?



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

1. Puukoristaja
- Liigub pea alaspidi
- Peidab puukoore vahele 

seemneid ja putukaid
- Pesitseb

õõnsustes/pesakastis
- Vaadeldav läbi aasta
- Hulgulind



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

2. Must-kärbsenäpp
- Rändlind, saabub  

aprillis, lahkub 
augustis

- Putuktoiduline



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

3. Metsvint

- Rändlind, saabub aprilli 
alguses, lahkub augustis.
- Teeb pesa okste vahele
- TalvitubVahemeremaades
- Teratoiduline, poegi toidab 

putukatega



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

4. Harakas

-Vareslane
- Pelglik 
- Paigalind, võib kohata läbi aasta
- Sööb nii taimset kui loomset toitu
- Oksaraagudest hoolikalt ehitatud pesa,

vooderdatud savi, sambla ja sulgedega,
pealt kaetud

- Muneb mai alguses, pojad kooruvad 5-8
nädala pärast



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

5. Kodutuvi

- Inimkaasleja
- Vanim kodustatud lind
- Väga varieeruva sulestikuga
- Vanalindudel noka tüvikul valge laik
- Sugupooled pole välimuselt eristatavad
- Poegi toidavad „tuvipiimaga“
- Koorumisest pesast lahkumiseni kulub 40

päeva



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

6. Leevike

• Paigalind, kuid võib põhjapoolsetelt aladelt 

ära rännata

• Toitub seemnetest ja pungadest, suvel ka putukatest

• Pesa madalal põõsas okste vahel

• Ei moodusta parvi, tavaliselt näeb paari



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

7.  Konnad

• Pruunid konnad: rohukonn, rabakonn

• Rohelised konnad ( õuealal tavaliselt ei kohta)

• Kärnkonnad: õuealal võib näha harilikku kärnkonna

Söövad tigusid, putukaid, ämblikke jms.  
Vajavad varjulist niisket ala.



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

8. Orav

- Sööb seemneid (eriti kuuseseemneid), 

marju, seeni, õisi, tammetõrusid, pähkleid, 

putukaid ja nende vastseid, linnumune ja –poegi, halbadel aastatel 
kuuse pungi. „Istutab“ metsa.

- Kaltsiumivajaduse rahuldamiseks võib närida luid või maha aetud
sarvi

- Mitu pesa. Esimene pesakond mais, teine hiljem suvel

- Aktiivne päeval. Toitu otsib mitmel hektaril.



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

9. Liblikad

Admiral. Rändliblikas. Röövikud 
söövad nõgeseid

Kärbtiib. Röövikud pajul

Päeva-paabusilm. Röövikud nõgesel. 
Talvitub valmikuna.

Leinaliblikas. Röövikud erinevatel 
taimedel (näiteks jalakas, kask, paju). 
Talvitub valmikuna.



10 LOOMA, KEDA VÕIB KOHATA ÕUEALAL

10. Kimalane

- Eestis 28 liiki, neist 9 tavalised

- Isakimalasel astel puudub

- Talve elavad üle ainult noored

emakimalased


