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2 Floora analüüs 

a) Statistiline ülevaade

Käesolevas töös käsitletakse kõiki Hiiumaa loodus
likust floorast leitud kõrgemaid taimi (välja arvatud samb
lad) koos naturaliseerunud ja metsistunud liikidega, millede 
üldarv ulatub 1 0 0 5 liigini, nende hulgas on 12 natu
raliseerunud (ja subspontaanset) ning 29 metsistunud lüki 
(paljude liikide juures lisanduvad alaliigid, teisendid, 
vormid ja vürrad). nende 1005 liigi hulgas on 9 liiki, mis 
Hiiumaa praeguses flooras ei esine (kas pole üldse esinenud 
või pole enam leitud - vt. pikemalt iga üksikliigi käsit
luse juurest >5 Artemisia maritima. Asarum europaeum, M- 
anthus a2?ena^iuse Ilodea canadensis, HottonAa palustris» 
Ipericum montanu. Lycopodium inundatum. Polygonum lini- 
gria ja Txifolium campestre.

35 liiki on sellised, millede olemasolu saare flooras 
praegu tuleb pidada samuti enam või vähem küsitavaks (vt. 
vastava liigi käsitluse juurest), mistõttu ka neid edaspidi
käesolevas töös arvesse ei võeta:
Agrimonia pilosa
Allium vineale
Arabis gerardii
Bidens cernuus
Brassica campe stris
Carex disperma
Centaurea phrygia
Chenopodium bonuE^-henricus
Chenopodium murale
Chrysanthemum parthenium

Chrysosplenium alternifolium
Crataegus oxycantha
Crepis biennis
Briophorum gracile
Euphorbia esula 
Pestuca gigantea 
Holcus mollis 
Hlordeum jubatum 
Papier rhoeas 
Peplis portula
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Picris hieracioides 
Polygala comosa 
Polygonum bistorta 
Sagittaria sagittifolia
Samolus valerandi 
Stellaria nemorum 
Stellaria pallida

Thalictrum simplex
Tofieldia calyculate
Trifolium alpestre
Trifolium incarnatum
Vicia exvilla
Vincetoxicum officinale
Viola pundi a

Jättes liikide üldarvust välja veel 41 metsistunud ja 
nat rrml 1 floemmud liiki (neist tuleb Im floorast kustutada 
Silybum marianum), saame praeguseks loodus 
1 1 к u floora liikide arvuks 9 2 0, mis 
ongi voetud aluseks käesoleva töö ülejäänud osades.

Töö kirjutaja poolt on viimasest arvust leidmata jää* 
nud 88 lüki, neist 52 nn, mikroliiki, 10 antropohoorset 
liiki ja 26 nn, pärisliiki, kuna leitud on 832 liiki (kui 
lisada siia 34 metsistunud ja naturaliseerunud liiki, on au
tori poolt leitud liikide üldarv 866), 88 liigi leidmata 

jäämise põhjused:
1) leiukohad on mitmetel uurijatel (eriti varasematel) 

märgitud väga üldiselt, mistõttu osutus praktikas neid 

võimatuks kontrollida;
2) on võimalik veel mitmete liikide hävimine (seoses vas

tavate maade ülesharimisega) :
3) mikroliike pole looduses võimalik eraldada, mistõttu 

töö autor kui mitte vastava süstemaatilise rühma 
spetsialist ei suutnud neid eristada, samuti polnud 
igakord võimalik koguda herbaarmaterjali;

4) antropohoorsete liikide esinemine või mitte— esinemine 
oleneb sageli põldude kultiveeritule tasemest. Kuna 
yjj mantel aastatel on seoses põllutööde mehhaniseeri
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misega üha enam hakatud rõhku panema ka intensiivsele 
umbrohutõrjele mitmed liigid seetõttu hüvinud või on 
teatavatele põllukultuuridele spetsiifilised umbrohud 
hüvinud vastava kultuuri enam mittekasvatamise pärast

5) põhiline uurimistöö toimus marsruutmeetodil ning see* 
tõttu polnud üksikisikuil(vaatamata mitmeaastastele
välitöödele) võimalik läbida ala absoluutselt kõiki

punkte.

Hiiumaa floorale uute, autori

poolt esmakord
de arv on 64:
Acorus calamus • 
Alchemilla alpestris 
A Ich end. 11 a nebulosa, 
Alchemilla plicata) 
Allium carinatum
Alyssum calycinum 
Aquilegia vulgaris 
Anthylliscolorata 
Bromus avensis 
Bromus erect us 
Bromus inerms 
Camo lina microcaqa 
Carex davallianaX7 
Carex hylaeax'
Carex tomentosax^ x 
Qepha * antn TMDrQ 
Corydalis hallerix^ x 
Cot one aster melanocarpa*' 
Echinops sphaerocephalum 
Epilobium adenocaulon 
Euphrasia glabrescens 
Euphrasia reuteri 
Euphrasia uechtritziana 
Fragaria moschatax' 
Geum intermedium) 
Glechoma hederacea 
Glyceria plicata 
Hieracium acronesaeum- 
Hieracium apatelium 
Hieracium incurrens) 
Hieracium marginale

eit leitud Liiki-

Vt, lähemalt vastava

Hieracium maurocybex)
Hieracium pilosellifloru 
Hieracium septentrioale 
Hieracium suecicum x> ч 
Hieracium tenebricans \ 
Hieracium transbalticum : 
Hieracium tritum .
Lycopodium complanatum x 
Matteucda struthiopteris 
Microstylis monophyllus : 
Poa subcoerulea 
Pyrus communis 
Ribes lucidum
Rosa glauca „
Rosa rugosa x
Scirpus silvaticus 
Setaria glauca 
Syringa vulgaris 
Taraxacum cacuminatum 
Taraxacum dahlstedtii 
Taraxacum dec о lor ans 
Taraxacum egregium 
Taraxacum fulvum 
Taraxacum laetum 
Taraxacum lissocarpum 
Taraxacum mimulum 
Taraxacum obscurum 
Taraxacum recurvum 
Taraxacum taeniatum 
Taraxacum tenebricans 
Trisetum pretense 
Valerisnoila locusts
Liigi kirjelduse juurest
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Best! NSV-s ainult Hiiumaal ( looduslikus 
flooras) leiduvad järgmised liigid: 

Hieracium acroleucum 
Hieracium astibes 
Hieracium caesiiflorioides 
Hieracium dagonse 
Hieracium mixopolium 
Hieracium multifrons 
Pyrus communis ' 
Radiola linoides 
Rosa glauca

Eespool märgitud 920 liiki kuuluvad 8 6 в u g u к о n- 
da. Heist 11igirikkamad on järgmised: sgk. 
Compositae (140 liiki e. 15, 22 % floorast), Cyperaseae 
(81 liiki e. 8,80 ^), G^arineae (74 Hiki e. 8,04 0), Нова- 

(49 lüki e. 5,33 0), (41 liiki e.
4,46 Guciferae (40 liiki e. 4,35 kokku 46,20 %•
Järgnevad Legusdno^e, Cazyonhyllacese, Ranunculaceas, Oxchi- 

daceae, Labiatae, Umbelliferae 3a Polygonaceae sgk.(gas 
neist 39-21 liiki e. 11,31 #)• 7 sugukonnas on 11-20 liiki 
(11,41 %), 43 3gk-s 2-10 liiki (28,58 %) ja 23 sgk-s igas 
vaid 1 liik (2,50 0). Im-1 pole esindatud 16 sgk., mis Зеэ- 
ti ISV looduslikus flooras mujal esinevad (enamasti 1-2-
—liigilised sgk.). Rohkema liikide arvuga on Hiiumaal esin
datud need sugukonnad, mille liikide üldarv on suurem ka 

kogu vabariigi piires.
Värdi on konstateeritud (peale nende, mida 

käsitletakse iseseisvate liikidena) 29 juhul (43 erineva 
liigi vahel).

päidisõielisi vorme (f. plena) on 
leitud 2 liigil: Anemone rg№)gjüsid@s ja Corgnaria
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Albiinovorme (f. albiflora) on sedastatud 

järgmistel liikidelt Calluna vulgaris, Saswpanulapexsicifo- 
lia, &. rotundifolia.» Goronaria flos-cusuli, gymad^ia £9- 
nopsea, ^epetica n^lAliSf Hyosotis silvatic, Qzchismascula 
(£. qandissime Krock.), О* militaria. Origanum Pol!-

gala amarella, r.^imul.a farinosa ja Thymus serpylum.

b) Esinemissagedus (frekvents)

Esinemissageduselt jaotuvad Hiiumaa taimeliigid järgmi

selt (joon, 535). Kõige enam oh väga sageli (fqq)— 
vt. Sissejuhatus"esinevaid liike - 167 (18,15 %)» millele 
järgneb sageli (fq) esinevate taimede rühm 163 lii
giga, moodustedes 17*72 S liikide üldarvust. Väga sageli ja 
sageli esinevad liigid on laia ökoloogilise ja klimaatilise 
amplituudiga liigid, mis saavad soodustusi nimõjutustest 
(tugevalt või nõrgalt apofüütsed ja antropohoorsed liigid). 
Näit, t Ashillea millefolium, Acinos thymoides, Ä££opy$№ ze- 
pens, Aerostis alba, Betula pubescens, Betula уетюоза» Eri

media, dioica. Carex pulicsris, Empetrum nigxum, 
Fragaria vesca, Eeangula ainus, Galium verum, Glaux mgrltiina* 
Herminium гюпох*с111с, to ul а salicina, Leontodon autumalis, 

. Medicago lupulina, Padua xacemosa, Rminella saxifreza, Pi

nus gilvestris jt.
Sageli esinevatest liikidest märgime järgmisi: Роа annua, 

Polygonum av ic ul are* Potamogeton natans, Ptaraica vulgaris, 
pyrrol a virens, Ranunculus bulbosus, Rubus saegus, Rumez 
acetosella, Ssabiosa columbaria, balticum jt.
Üllatavalt suure osa liikide üldarvust (16,20 %) * 149 lii
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ki «* moodustavad väga harva esinevad liigid« 
Siia Kuulub enamik Hieracium’i, Taraxacum* i ja Alchemilla 
liike, Ae orus calamus. Astragalus danicus, Geranium lucidums 

Orchis ustulata, gicrostylis monophyllos, Lathyrus silvest- 
xis, Lmosella aquatica, Melilotus dentatua, Potamogeton 

£XB@langug, Veyonaca lonearolis 3*. Somäheaae?vetaHams, 
liikide enamuse moodustavad kriitiliste perekondade^kitsa 

ökoloogilise amplituudiga liigid* On tõenäoline, et kriiti
liste perekondade suhtes muutub pilt edasiste uurimuste ja 
materj ai 1 kogumistega (paljudki neist on levinud sagedamini 
kiil näitavad praegused andmed). Ülejäänud sagedusrihmades * 
kaunis sageli (st fq), pillatult (p), 
kaunis harva (st r) ja harva (r) - jaotuvad 

liigil vastavalt 1 1 6, 1 4 0, 8 4 ja 10 1 liiki ehk 
12,61 %; 15,21 % $ 9,13 % ja 10,98 % saare taimeliikide • 
üldarvust. Nagu võib naha ülaltoodud arvudest, on neist 
kõige vähem esindatud taimeliigid, mis esinevad kaunis harva, 

näit.: Yerbascum nigrum. Valerianella locusta, scabra» 
Stellaxia holostea, Scutellaria .hastif olla, Rumex obtusi- 

folius, Pyzola media, Potentilla impolita, Matricaria recu
tita, Lamiuk album jt. Viimatimainitud sagedusrühmade liigid 
on kitsama ökoloogilise amplituudiga (teatud kasvukohatingi- 
mustele kohastunud) liig* olles sageli levinud mitte kogu 
Hiiumaal (või siis hajusalt üle saare), vaid enamasti selle 
teatavates osades. Siia rühmadesse kuulub ka enamik relikt
seid liike (hemeradiafoore, hemerofoobe ja nõrku apofuüte, 
vähemal määral antropohoore) ♦ Hagu näitab joonis 535, on
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sagedusrühmad jaotunud liikide üldarvult küllaltki sarnaselt: 
keskmiselt kuulub igasse sagedusrühma 12*18 % liikide üld-

t r See omakorda viitab suhteliselt ühtlastele klimaati
listele ning ökoloogilistele tingimstele Hiiumaal (välja
arvatud teatavad klimaatilised erinevused näit, saare kagu

osas ja Kõpu poolsaarel)#

c) taimeliikide suhtumine kultuurisse

Taimeliikide suhtumist kultuurisse on uuritud juba 
käesoleva sajandi algusest peale, eelkõige LI, R i к 1 i 
(1903), H#G# Simmons (1910), 0# П a e g e 1 1 ja 
A.Fhellungi (1905, 1912), K. L 1 n к о 1 а (1916, 
1917, 1921), w. Brenneri (1921) ja H# P r e u s s i 
(1930), eriti aga skandinaavia teadlaste C. Cedercreut- 
2 i (1927, 193D» 0. Eklund! (1929a ja b, 1934, 
1936, 1958), B. Englund! (1942), F# H a r d a v 
Segerstadi (1935), H# Sterner! (1938), 
0, G r a n ö (1953) jt# poolt# Viimatinimetatud töid on 
arvestatud ja kasutatud ka käesoleva töö autori poolt, mil

lele lisandusid omapoolsed vaatlused.
Alljärgnevalt tuuakse ära käesolevas töös kasutatud 

j not hr у Dhemerofoobid (hfoob) * Loodusliku 
floora liigid, mis ei talu Inimkultuuri mõjustusi ja hävi* 
vad tavaliselt selle tagajärjel (enamik salutam jm#) 
2) hemeradiafoorid (hmf) • loodusliku floora 
liigid, mis on ükskõiksed kultuurimo j ustuste suhtes (ei saa 
märgatavalt kasu ega kahju mõõduka inimtegevuse puhul)# Siia 
kuuluvad eelkõige ranniku- ja veetaimed ning mitmete primaar
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sete vegetatsiooniühikute liigid; 3) apofüüdid 
(ap) - loodusliku floora liigid, Ms saavad enamal või vähe
mal määral kasu kultuurist, esinevad nii looduslikus kui ka 
kultuur-(poolkultuur-)tainkattes. 4) antropohoo- 
r i d (antr) - looduslikus flooras mitte-esinevad liigid, 
mln on inimese poolt teadlikult või juhuslikult sisse talu

tud,
Eestis on taimeliikide suhtumist kultuurisse uuritud 

suhteliselt vähe : o.Eklundi (1929, 1934), T. L i pP- 
maa (1933b), G. Vilberg*Vilbaste (1933)» 
L. Enari (1944, kk) ja H. T r a s a 1 (I960) Eesole

va töö autori poolt. Sealjuures on kõik need uurijad (välja 
arvatud L. Enari ja T. Lippmaa käsitlenud vaid kitsaste 
alade või üksikute vegetatsiooniühikute liikide kultuurisuhete

Vastavalt eeltoodud liikide kultuurisuhte jaotusele on 
Hiiumaa flooras hemerofoobe 121 liiki e. 13,15 % 
liikide üldarvust; hemeradiafoore 314 liiki 
e. 34,13 %; а p о f ü ü t e 311 liiki e. 33,81 % (neist 
nõrku apofüüte 180 liiki e. 19,57 % ja t u g e
vald -131 liiki e. 14,24 %)| antropohoore 
118 liiki e. 12,83 %. Ülejäänud 56 liigil (6,08 %) on suhtu
mine kultuurisse määramata (liiga väheste leiu- ja kasvukoha - 
andmete tõttu. Seega kuulub Hiiumaa spontaansesse floorasse 
802 liiki ehk 87,17 % liikide üldarvust.

Võrdluseks on toodud Hiiumaal määratud liikide kultuuri- 
suhE, rea eelpool märgitud autorite määrangud joonisel 536, 

konstateeritud hemerofoobide üldarv 
millelt võib näha, et Нк>1\6п heas vastavuses enamilcu teiste 
autorite uurimustega (eriti L. Enari, К. Linkola, 0. Granö 
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ja Pe Hard av Segerstadi omadega) • See cm arusaadav, kuna 
nimetatud kultuurisuhte rühma kuuluvate liikide osas ei teki 
tavaliselt uurijail eriarvamusi. Kuna liikide kultuurisuhte 
määramisel esineb tugev subjektiivsuse moment, tekivad lahk
arvamused esmajoones nö, vahepealsete rühmade suhtes. Pealegi 
on kindel, et mingi liigi suhtumist kul
tuurisse saab praegu määrata ai
nult teatava kindla ala kohta; kuu- 
1 u v u s mingisse rühma on muutuv ja 
oleneb mitmesugustest asjaoludest (liikide ökoloogilistest ja 
klimaatilistest nõudlustest, vastupidavusest ja suhtumisest 
kui tuurimojutust esse)» Teatav taimeliik võib ühes kohas käi
tuda apofüüdina, teises kohas hoopis hemerofoobina jne, К а 
mingil'konkreetsel territooriumil 
võib teatava liigi suhtumine kul
tuurisse muutuda aja ja tingimus
te mõjul (eriti seoses üha enam intensiivistuva loodus
liku vegetatsiooni kultuuristamisega). Hm üksikosades võib 
juba praegu leida ühel ja samal liigil erinevat suhtumist 
kultuurisse, Eriti paistab see silma liikide juures, mis esi
nevad nii rannikul kui ka sisemaal (vt, Englund, 1942), Oi 
terve rida liike, mis sisemaal on kindlad antropohoorid (põllu- 
umbrohud, teeservade jms, liigid), mererannikuil aga kuuluvad 
pärismaisesse floorasse vähemalt apofüütidena. Märkigem siin
kohal Galcopsis’e, Chenopodjum’i liike, Agropyrur
zepena’it, Latricaria ja Tripleurospernum’i liike jt. Üheks

• •
esmaseks nõudeks peetakse liikide kultuurisuhte kindlakstege- 
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пДво! iga taimeliigi uurimist Võme- 
likult looduslikel (primaarsetel) 
kasvukohtadel ning seejärel vaatluste teostamist 

kultuurist enam v3i vähem mõjustatud paikades. Kultuurisuhte 
õigel määramisel on tähtis tunda iga liigi puhul ka tema liigi- 
siseseid ühikuid, mida võib eraldada omaette mikroliikideks, 
milledel on oma areaal ja erinevad kasvukohanõudlused. Tõe
näoliselt on ka mitmete ülaltoodud liikide kultuurisuhte pu
hul tegemist puht-süstemaatiliste küsimustega (sisemaal esineb 
teine vorm, alaliik jms. kui rannikul), näit. Agzopyzumzrepeng*

Hemerofoobide hulka kuuluvad näiteks Mi
lium effusum, lloehrinr4a trinexvia, Drosera intexmedi, Sarex 
Eemota, Querpus robur, Exientalis eugxžpagsu Schgenug niczicang, 
Taxus baccata, helix j te Keerulisem on hemerodiafööride
ja apofüütide küsimus erinevail aladel, Kõge enam on naaber- 
aladest Hm- ühtelangevust Vormsi, Gotlandi rennikualade, PoT- 
voo ja Skifteti skääride saarestikuga (Eklund, 1929, 1958; 
Englund, 1942; Granö, 1958, Jalas, 1958b) * joon, 536, 
Liigselt suur subjektiivne moment ilmneb L, Enari (1944, 
kk), G, vilberg-vilbaste (1933) ja H. Karu 
(1957, kk) töödes. Heist esimene ja kolmas liialdavad liikide 
apofüütse kuuluvusega, kuna teisel autoril on hemeradiafoo- 
ride hulk ebanormaalselt suur (vt, ka Trass, I960), Sageli 
tehakse liikide kultuurisuhte vaatlusi välitöödel muuseas 
ja mõnikord vaid Ühekordsete vaatluste põhjale On loomulik, 
et nii saadud kriteeriumid pole objektiivsed. Kahtlemata nõuab 
ka Hiiumaa floora antud küsmuses edasisi uurimusi ja rea 
liikide osas kultuurisuhte revideerimist (eelkõige hemeradia- 
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fooride da apofüütide osas), Ms cm aga edaspidine ülesanne. 
Liigi ühekordne esinemine mingil kultuurist mõjustatud kasvu
kohal ei tähenda sugugi alati taime kuulumist apofüütide hul
ka (nagu seda mitmetel juhtudel on paigutanud L. Enari), ^is 

puutub 0, Eklunaisse (1929* 1934, 1935# 1958), 
siis siin ei nõustu käesoleva töö autor H. Trassiga 
(Trass, I960), kes viitab mainitud autori liialdamisele heme- 
radiafooridega. Tuleb arvestada, et 0, mündi wurimisalad 
kuuluvad suhteliselt vühese kultuurimõjustusega paikade hul
ka ( väiksemad saared, laiud, skäärid), kus pole suuri töös- 
tusi ega tihedat asustust, Iemeradiafoorsete 
liikide hulka kuuluvad lln>l paljud rannikualade, vee- ja 800- 
taimed, vähemal määral teised : Agzonyrum junceum, Alchemills 
obtusa, Alopecuxus ventricosus, Azctostaphylos uva-жя!, 
Atziplex ha st ata. Cere;: pmniculata, Epilobium adnatum, Juncus 
balticus, Ehnchospora ja 8» fU^a, Ostericum palustre 
jt,

Apofüütide hulgas tehakse vahet nõrkade ja tugevate 
apofüütide vahel (joonisel 536 pole seda tehtud, kuna kõi
gil autoritel pole alajaotust läbi viidud ja sel juhul ei ole 
võimalik märgitud alasid omavahel võrrelda^ Suurema osa moodus- 
tarvad n о r g a 1 t apofüütsed liigid (180 liiki), 
Keed on liigid, mis kasvavad looduslikus taimkattes, kus esi
neb nõrk kuni mõõdukas inimmõju (niitmine, raied, nõrk kuiven
damine), näit,: Phleumboehmeri, Pinguicula vulgaris, Eolyge- 
la amarella, Rosa coriifolia, Rumex hydrolapathum, Scoxzone- 
ra humilis, Soarganium Minimum, Trifolium montenum, Eestuce 
ovina, Lalexiana officinalis jt. Tugevalt а p о - 
rüütseta liike on 131, Heed on küll loodusliku floo
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ra liigid, kuid kasvavad tugevasti inimese poolt möjustata- 

väil looduslikel kasvukohtadel (karjamaad, tugeva kuivenduse

ga või lageraiealad jms.) vüi kultuuralade otseses ümbruses 

(omades antropohoorset tendentsi), näiteks: thapsus,

Veronica verna, V leia c rae ca, Senecig Rubus

Ranunculus aegr, T farmi ca vulgaris. Polygonum h^dllSILLPßr» 

Juneps leersi i jt. Antropohooride osa Hm floo

ras on suhteliselt väike - 118 liiki, mis on võrreldavate 

naaberalade suhtes vahepealne (enamikul võrreldavatest ala

dest on antropohoore tunduvalt rohkem). Hm floorasse kuuluvad 

antropohoorsed liigid on arheofüüdi d, kuna hilise

mal ajal ei ole saarele uusi antropohoore märkimisväärselt 

sisse talutud, vastupidi: floora nimestikust kustutati 11 va

rem saarelt leitud antropohoori. hiiumaa floora rikastumine 

antropohoorsete liikidega toimus intensiivsemalt varasematel 

aegadel (eriti Kärdla kalevivabriku olemasolu ajal). Varem 

kasvatati saarel lina, selle lakkamisega hävisid ka linaumb- 

rohud. Liiklemine toimus varasematel aegadel väiksemate lae

vade, paatide ja hobustega (esimene auto jõudis Hiiumaale 

allee 1909. a. - vt. Laansalu, 1961), millega oli mitmetel 

antropoheoridel võimalusi sattuda saarele. Ka põllumajandus

tehnika oli kaua aega saarel v^:ga algeline, mistõttu langes 

ära võimalus masinate sissetoomisega antropohoorset floorat 

suuremal määral rikastada. Pealegi puudub hiiumaal suurem 

tööstus, mille tooraine sisseveoga leiaksid sisserändetee ka 

antropohoorid. Teatavat osa on etendanud ka Hiiumaa eraldatus 

mandrist (ligi 30 km), suurematest tööstus- ja liikluskeskus- 

test (puudub ka otsene ühendus välissadamatega, kust varem või 
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dl mitmeid tulnuktaimi saarele sisse taluda). Enam levinud 
antropohooridest märgime jürgmisii Vigla axvenis, Azzoatemma 
githago, Bromus secalinus, Capsella bursa-pastoris, Cirsium 
arvense. Galium spurium. Polygonum sonvelvulus jne.

Järgnevalt peatutakse lühidalt terminoloogilistel küsi
mustel. Enamik eespool nimetatud autoreist pole terminoloogi- 
Uste küsimustega on tegelnud, vald cm kasutanud olemasole
vaid jaotusi. Kui hemeradiafoore ja hemerofoobe pole püütud 
jaotada, siis apofuüte ja antropohoore on (olenevalt liikide 
iml кнптИ atatuse astmest) jaotatud mitmeti. Kolge üldisemp 
floora jaotus on indigeenseteks /pärismaisteks ehk autohtoon- 
seteks (ursprüngliche - Krause, 1929)/ ja sissetalutud, mit- 

õrnal staks ehk allohtoonseteks (nicht—ursprüngliche) 
liikideks. Antropohoore’ ja apofuute käsitletakse sageli koos 
hemerofiilidenn (Simmons, 1910; Krause, 1929), v31 nimetatakse 
sünantroopseiks tai medeka. Tavaliselt tuleb arvesse selline 
edasine jaotamine vald suurematel territooriumidel ja liigi- 

rikkama floora olemasolul.
0. G r a n ö (1953) leiab, et liikide kultuurisuhe 

on tihedalt seotud liikide levimise (sisserände) ajalooga, 
mida tuleb arvestada ka vastavate jaotuste juures. Kuna 
0. G r a n 3 (1953) jaotuse juures on axvestatud praegust 
muutunud liikide suhtumist kultuurisse (näit, rühm neoapo- 
ruudia - looduslikelt kasvukohtadelt kultuuraladele asunud 
liigid), tuleks edaspidi katsetada selle kultuurisuhte süs

teemi rakendatavust ka meil.
Antropohooride ja apofüütide põhilisi alajaotusi on teos— 
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tanud И. R 1 к 1 1 (1903), 0. Haegeli ja A. I h е 1 - 
lung (1905), A. Thellung (1912, 1915), H.G, sim- 
mans (1910), J. К r a u s e (1929).

A. Thellung (1915) on jaotanud antropohoorseid 
liike vastavalt materjalile, millega nad on sisse toodud 
(näit, teravilja-, õlikultuuride seemnetega, villa ja puuvil

jaga jt.).
G. valberg-vilbaste (1923) täiendab ae

da jaotust veel botaanika- ja ehisaedadest põgenenud liikide
ga. Vähemal määral on antropohooride rühmadesse jaotamisega 
tegelnud K.R. Kupffer (1895), ära märkides ka liikide 
kodumaa. H. P r e u s s (1930) käsitleb apoflüte väga laialt, 
jaotades neid eu-, hemi- ja lihtsalt apofüütideks, K. L 1 n - 
kola (1916, 1921) on jaotanud antropohoorid kolme rühma 
(vastavalt liikide kultuwristatuse astmele), millele lisandu
vad neofüüdia ja 5. rühmana liigid, mis eksisteerivad ainult 
tänu oma antropohoorsusele. Apofuüdid jaotab K. binkola aga 

nelja rühma.
L. Enari (1944, kk) jaotab antropohoorid 

6 riihma» I Liigid, mis esinevad inimesest palju mõjustatud 
kult uurtaimkat tea, näit. Chenopodium murale, Avm® estiva, 
Rromus senaliasis» Delphinium consolida, Piplotaxi5 tenu1£ol2» Hesperis matronalis, Bryonia alba, Cichorium intybus. Vinca

II * Liigid, mis esinevad inimesest palju ja vühe mõjusta* 
tud kultuurtaimkattes peaaegu ühesuguse sagedusega (näit.

III Liigid, mis esinevad inimesest vähe mõjustatud kul 
~4mug44og. on kultiveeritavad või kunagi kultiveeriti»! _

I ere is odorata jt.).
IV Liigid, mis esinevad ainult inimesest vähe mõjusta-
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V Kultiveeritavad või kunagi kultiveeritud ürgtaim, 
katte liigid (näit. Моей» calam, Petasiten hybridum jt.)

VI liigid, mis esinevad nii inimesest vähe kui ka pal
ju mõjustatud kultuurtaimkattes ja ürstaimkattes (Inimasulate 
Läheduses), näit. ijTlgum pratenae. £03 ammun» Pol¥gogu 
convolvulus, minimug, Tc2£olium sssanas» V±0-e де»
yenaia. Odontites sssotina. jt.

Apofüüte jaotab Ь. В n а r i (1944* te) 

järgmiselt:
I liigid, mis on alati ürgtaimkattes, kuid esinevad 

inimesest palju mõjustatud kultuurtaimkattes suurema Gagedu- 
soga (näit. Atriplex hastata, Gtellaria *81Se Pg-yconOm 
§pziipilaref Heicaga lupuinas Sonchue axvensid» =tach 
P-“t“ ujtthimkatte liigid, mis esinevad inimesest pällu 
ja vähe mõjustatud kultuurtaimkattes suurema sagedusega kui 
ürgtaimkattes (näit.: Jmcusfilißoxmis, Poacompresseg, 
Beunculus acer, Rojontilla enserine» iereciu pUoseUa

* III Alati ürgtaimkattes (ka inimesest täiesti puutu
mata aladel) esinevad liigid, mis palju mõjustatud kultur- 
taimkattes on väiksema sagedusega ja vSie mõjustatud kultuur- 
taimkattes suurema sagedusega kui ürgtainkattes (näit.
5ИМ angustifolia Potemggetonnatens, Calamagoetiene# 
lecta, Pestuca polesica» KMB indsua. He=m-n—L пкпакспзя, 
VLola canina jt,)

1. В n а r 1 (1944, te) puhul torkab silma teatavate 
knltnurd Ruhte rühmade ebaühtlus. Näiteks antropohooride I 

ja II rühmas on niihästi kultuurtaimi, umbrohte, tulnukaid, 
Ilutaimi jne; III rühma kuuluvate kultiveeritavate või kulti
veeritud liikidega ei saa samuti nõustuda« paljud neist on 
natur aliseerunud ja esinevad ka ürgtaimkattes. Sel juhul ei 
saa neid enam paigutada antropohooride hulka; IV rühmas on 
terve rida liike, mis esinevad tegelikult ürgtaimkattes ja 
kuuluvad meie Looduslikiu floorasse, näit. Lesna Lu-
zula pallesceng, Cerestium ^uttnoaM. Thalictrun Jinuos 
Ligularia sibirica. НлнкЛММНАв redieata jne., mis on vaiel
damatult spontaanse floora liigid, õigem oleks ühendada 
antropohooride III ja V rühm, kuna sisulist vahet neil lii



• 460 -

kidel ei ole, ürgtaimkattes esinemine või mitte-esinemine on 
aga ühtmoodi võimalik mõlema rühma puhul. Nõustuda ei saa ka 
antropohooride VI rihma liigilise koostisega, milledest pal- 
jua leiduvad ürgtaimkattes mitte ainult inimasulate läheduses, 
Samuti on see rühm ebaühtlane! siia kuulub terve rida meie 
tavalisemaid põlluumbrohte, aga ka terve rida spontaanse floo
ra Hike, mida on õigem käsitleda tugevate apofüütidena. Pole 
õigustatud ka selliste liikide, nagu Bibes vulgere ja GEoseu- 
Laria reclinata paigutamine sellesse rühma. Ka apofüütide 
jaotusega ei saa alati nõustuda, I rühma kuuluvad peamiselt 
kahesugused liigid : 1) liigid, mis teatavail tingimusil käi* 
tuvad antropohooridena (põldudel umbrohtudena) ) teatavail tingi
musil aga apofüütidena (mererannikuil) * siin on tegemist 
ilmselt erinevate taksoonidega, ja 2) liigid, mis antropo
hooridena kunagi ei esine, küll aga tugevate apofüütidena. 
Sellesse rühma kuulub ka terve rida põlluumbrohte, mis oleks 
õigem paigutada antropohooride hulka. Asjatult cm liiga suu
reks paisutatud apofüütide III rühmq. Juba esimesel pilgul 
võib näha, et terve rida siinseid liike on vähemalt hemera- 
diafoorid (mõned isegi hemerofoobid). Osa liike noist esineb 
samaaegselt ka antropohooride või apofüütide hulgas,

V, E г к a m о (1959, 1961) jaotab sünantroopsed lii
gid e u - ja autsünantroopideks ning 
ergasiofügofüütideks. nõukogude auto
reist on antropohooride klassifitseerimist käsitlenud N,S, 
KamõSev ( Камышев , 1959), nimetatud klassifikatsi
ooni aluseks on autori enda järgi kasvukohatüüp, natural!- 
satsiooniaste, spetsiifiliste ökomorfooside olemasolu ja ge- 
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nees, ПеЗе Kamõevi klassifikatsioon ОП plastilisem mitmest 
teisest seni kasutusel olnust, kuid nimetused (eriti rida 
alajaotusi) on liiga keerulised, Samahästi oleks võinud kasu
tada juba varem käibelolevaid termineid, õigeks ei saa luge* 
da ka autori seisukohta käsitleda antropohoorsust kui liiki
de eluvormi ( Камышев, 1959)» Siis peab nii käsitlema ka 
kõiki ülejäänud taimede kultuurisuhte zühmi. egelikult, 
nagu märgib nimetatud autor isegi, on antropohoorsuse küsi
mus sõltuv nii ajast kui kohast, nagu märgiti ka käesolevas 
töös« Võib-olla on õigem nimetada vastavasse kultuurisuhte 

kuuluvaid liike mitte antropohoorideks, vaid antropo- 
fuütideka (vt, Thellung, 1912), taimede levimisviisi inimese 
kaasabil aga antropohooriaks ning selliselt levivaid taimi 
antropohoorideks, Kirjanduses esineb segiajamist nende kahe 
mõiste vahel, Ka H,E, Levina ( Левина, 1944, 
1957) käsitleb antropohooriat taimede levimisviisina ning po
le andnud antropohooid.de (tavalise mõiste järgi) klassifi-

. kats iooni sellel alusel, nagu püüab väita N,S, К a m õ 3 e v 

(1959),
Omapäraseks katseks tuleb pidada J, Jalase (1953# 

1955) liikide jaotamist vastavalt kultuurimõjutuste tugevuse 
astmele hemeroobideks jn ahemero 0
b i d e к s ; esimesi omakorda jaotab J, Jalas e u *, 
meso- ja oligo hemeroobideks.

Nagu märgiti eespool, on erinevate autorite poolt ase
tatud üks ja seesama liik erinevasse kultuurisuhte rühma. 
Kõige tavalisemad kõikumised on apofüütide ja antropohooid.de 
vahel (siin tuleb vahet teha liikide vahel, mis looduslikus 

antropohooid.de
antropohooid.de
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taimkattes kunagi ei esine, ja liikide vahel, mis kuuluvad 
küll spontaansesse floorasse, kuid käituvad teatud juhtu
del antropohooridena) • Sageli on tegemist just nende liiki
dega, mis sisemaal käituvad antropohooridena, rannikualadel 
aga apofuütidena. Ilmselt on tegemist erinevate taksoonide- 
ga, Mikroliikide eraldamine peaks nii mõnelgi juhul lahen
dama kui timri suhte vaieldavuse. Küllalt tavaline cm hemere- 
diaf ööride ja apofüütide (eriti nõrkade apoflütide) vaheline 
kõikumine. Siin oleneb küsimuse lahendamine sageli konkreet
sest uurimisalast. On tõenäoline, et just selles rühmas võib 
oodata liikide kultuurisuhte muutumist aja jooksul kõige 
enam, olenevalt konkreetseist kultuurimõjutusist, vastava 
liigi kohanemisvõimest, bioloogilistest Iseärasustest ja 
muudest teguritest. Kenstantsem on kosmopoliitsete liikide, 
vee- ja rannikutaimede kult uur isuhe (kuivõrd vesi on tingi
musi ühtlustav keskkond), õigesti on lähenetud probleemile 
nende autorite poolt, kes mõningate liikide puhul (mis cm 
juhuslikult sattunud prahipaikadel© jm. kohtadesse sisemaal) 
käsitlevad neid sel juhul antropohooridena, looduslikus taim
kattes ада vastavalt hemeradiaföörina või hemerofoobina (näit. 

Lepidium Lati£oliun, Cakile maxritima, Calystegia sepum, 
Centauriun puchellum, Hexniaria Elabra, Eyphe latifolia jno.J« 
Väga suuri kõikumisi esineb paljude liikide puhul, kus eel
poolnimetatud autorid (Hard av Segers tad, Eklund, Enari, 
Cedercreutz jt.) asetavad ühe liigi rühmadesse hemerofoo- 
bist hemeradiaf oori ja tugeva apofüüdini (näit. Agrimonia 

eupatoria, Atyxium fulix-femina, Stachya silvaticus» Hoeh-
trinervia. Lycopodium cl avatum, Geranium lucidum. Pi- 
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caria vema, Equiaetum 3ilyaticume Epilobium alustre, Сетйа^ 
пап^ at jene jt. Sel juhul on tegemist hemerofoobsuse või
apofüütsuse ülehindamisega.

Omaette probleemi moodustab naturaliseerumd ja metsis
tunud liikide defineerimine ja sellest tulenev nende kul
tuuri suhte küsimus. Alljärgnevalt antakse definitsioonid 
metsistunud ja naturaliseerunud liikidele, mis on võetud alu- 
seksi 
[käesolevas töös,

Metsistunud liikide all mõistetakse varem 
kasvatatud põllu- või aiakultuurtaimi. Uu- ja ravimtaimi jt,, 
mis on aegade jooksul laiendanud oma levikut endisest asu
kohast lähemasse ümbrusesse (esinevad kultuur- või kultuu
rist väga tugevasti mõjustatud looduslikus taimkattes), 
Haturaliseerunud liigid on samuti varem 
kultiveeritud kasulikud taimed (meie tingimustes peamiselt 
ilttaimed), mis on aegade jooksul laiendanud oma levikut 
endisest asukohast kaugemale ning esinevad praegu loodusli
kus taimkattes (kultuurist vähe kuni mõõdukalt mõjustatud 
aladel), moodustades koosluses, kus nad esinevad, orgaanilise 
terviku spontaansete liikidega. Hiiumaa flooras leidub aga 
rida liike, mida ei saa lugeda ei spontaansesse floorasse 
kuuluvaiks, naturaliseerunuiks ega metsistunuiks, näit, 

Ribes vulsare, R, nigrum, Aquilegia ув1£^з, Srossularia 
reclinate, Syxinga vullgaris, Pyrus somsunis, Laxix decidua, 
Prunus ceresus. Sõstarde ja karusmarja puhul cm see võrdle
misi tavaline nähe, ülejäänud liikide osas aga küllalt harul
dane, Metsistunud ja naturaliseerunud liikidest eraldab nime
tatul liike asjaolu, et need taimed on kasvanud (tavaliselt
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esinevad üksikeksemplaridena) mingisse looduslikku kooslusse 
juhuslikult sattunud seemnest kohapeal (ei ole seotud mingil 
maaral praegu inimtegevusega), kasvavad ja viljuvad (läbivad 
kogu are ng) j t в? lkl i) neis kooslustes* Käesolevas töös on neid 

liike nimetatud subspontaanseteks.
Subspontaansea liigid lähenevad teataval määral natural!* 

seerunud liikidele.
Ehkki antropohooride arv Hm flooras polegi väga väike, 

on nende tegelik osatähtsus (peale mõne üksiku liigi suhtel!* 
selt vähenes enamik neist kuulub haruldaste või väga haruldas
te liikide huike ning ei muutu sealjuures looduslike kooslus* 
te arengut takistavaks, Hiiuraaa* sisene transport, kariloomad 
ja inimesed võivad küH soodustada rea antropohooride ja apo- 
ruütide edasilevitamiat uutele aladele saare piirides. Põhi- 
Ilse antropohooride levimisala on saare idaosas ning peami
selt sellest suunast (st, mandrilt) on enamik neist tõenäo
selt sisse rännanud. Paljud liigid esinevad küll idaosas, aga 
puuduvad saare Züäneosas. Umbrohte, mis esinevad ainult 
Lääne*Hliumaal, ei tunta. Seevastu on see ala tähtsaks hemero- 
foobide levimisalaks (tänu sobivatele kasvukohatingimustele), 
kuna kogu saarel esinevad põhiliselt hemeradiafoorid ja apo* 
ruudia. Eelpoolöeldust võib järeldada, et Hm kaasaegses floo- -
rae on veel küllalt suur osa spontaansetel liikidel. Kõige 
enam kui tuurist at ud alad on Lõuna* ja lda*Hm (idapoolne ala 
Kärdla*Käina joonest), vähema mõjutusega Kõpu ja Tahkuna 
poolsaare ning peaaegu ilma inimmõjuta * saare keskosa.

Liikide suhtumist kultuurisse ja kultuuri mõju loodus*
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likule taimkattele viimasel ajal on käsitlenud 
mtmea soome autorid (näit. Kelliola, 1943; Jalas, 1953, 
195^r1958b; iirkamo, 1959» 1961 jt.), nii on Soomet jaotatud 
vastavalt kultuurimõjule vegetateiooni suhtes, näidates äxe 
intensiivsema kultuwristatuse alad (Kalliola, 1943).

Kokkuvõttena võib öelda järgmist:
1. Liikide kultuurishet saab praegusajal vaadelda ainult 

rangelt piiratud ajas ja ruumis.
2. Olemasolevad liikide kultuurisuhte jaotused (ja liikide 

paigutused neis) on enamikus liiga subjektiivsed ega 
kajasta antud ala floora tegelikke seaduspärasusi.

3. Aporuütide ja antropohooride jaotamine paljudeks ala- 
rühmadeks on otstarbekas vaid suuremate territooriumide 
puhul, kus looduslik taimkate on Intensiivsete kultuuri- 
mäjustetute all. Hiiumaa osas peaks olema küllaldane 
käesolevas töös läbiviidud jaotus*

4e Eesti oludes võiks praegu hästiarendatav olla voel 
J* J a 1 a s e (1953, 1955) klassifikatsioon.

5* Omapoolse ettepanekuna tuuakse alljärgnev jaotus* mida 
võib kasutada väiksematel territooriumidel:

A. Antropofüüdid
I Põllu* ja aiaumbrohud - euantroPofüü- did

a) arheofüüdid
b) neofliüdid

II Kultiveeritavad liigid, mis on sattunud looduslikku 
taimkattesse juhuslikult (subspontaansed liigid) — 
-ergasiofüüdid

III Tulnukad, rude raal- ja prahipaikade juhuslikud lii
gid jm, adventiivid -efemerofüüdid 

IV Kultiveeritud (metsistunud, naturaliseeruud) 
liigid - hemiantropofüüdid

B. Apofüüdid
I Teatud tingimustes antropofüütidena käituvad loodus

liku floora liigid - hemiapofüüdid
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II Tõelised apofüüdid - euapofüüdid 
a) Tugeva kultuurimõjuga paikade liigid - 

-autapofüüdid
b) TTõrga kultuurimõjuga paikade liigid - e u - 

apofüüdid (s, str.)
c. Hemeradiafoorid

I Aporuutse kallakuga hemeradiafoorid - а p о - 
-hemeradiafOorid

Il Tõelised hemeradiafoorid * eu hemera
diafoorid

III Hemerofoobse kallakuga hemeradiafoorid - h e - 
meradiafoobid

D, Hemerofoobid
Ülaltoodud klassifikatsiooni uues kombinatsioonis on 

kasutatud põhiliselt kultuurisuhte rühmade vanu nimetusi 
(välja arvatud antropohoorid, mis on muudetud antropofüüti- 
deks, et vältida segiajamist vastava taimede levimisviisi ja 
kultuurisuhte rühma vahel). Siinjuures on püütud arvestada 
momenti, mis enamikus eelmistes klassifikatsioonides puudub: 
on eraldatud erinevates tingimustes erinevalt käituvate lii
kide rühmad (näit, hemapoftüdid, apo-hemeradiafoorid, hemera- 
diafoobid). Sellega on püütud vältida subjektiivsuse momenti» 
mis tavaliselt esineb liikide paigutamisel mingisse kultuuri
suhte rühina. Toodud klassifikatsioon sobib eelkõige väikse
mate (vähemate kultuurimõjustustega) alade jaoks, kuna suurte 
tööstuskeskuste ümbruse liikide paigutamisel kultuurisuhte 
rühmadesse tuleks klassifikatsioonis antropofüütide ja apo- 
füütide alajaotuste arvu suurendada, et need vastaksid ob
jektiivsemalt antud konkreetse ala floora iseärasustele.
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d) Liikide jaotumus

Liikide jaotumuses (levikus) cm küllalt suuri erine
vusi Lääne* ja Idalliiumaa vahel. Vastavalt T. L i p p - 
maa *( 1935a) taimegeograafilisele liigestusele cm ainult 
Emoc alavaldkonnas levinud 78 liiki ehk 8,48 % liikide üld
arvust (neist ühe leiukohaga Emor alavaldkonnas 18 liiki), 

näit. I Agropyrum iunceum, Aöporula odoxata. Carex remota, 
Cicuta vizosa, Bupatozium gannabinun, Juncus balticua, 
Linnaea borealis. Sagina maritima, lieracium astihes, Н, 
tabergrose jt. Ainult Emor alavaldkonnas on levinud 133 
liiki ehk 14, 46 % liikide üldarvust, näit,: Allium carina^ 
tarn, Astragalus, denicus. Carex davalliana, Dian thus super
bus. Taraxacum lissocarpum jne.; neist 27 liiki ühe leiu
kohaga LääneHiiumaal ja 12 liiki ainult kaguosa laidudel 

(Alliaxia gfficinalis, Cardemine impatiena, £arex tomentoea, 
Lepidium latifoli№, Melilotus dentatus, Ostericum palustre, 
Senecig integrifolius, Tetzagonolobus siliquosua, Trisetum 
pretense, Vai ori ans Ila loe usta. Ononis reuens, Veronica 
Loncifolia) . Liikide jaotumuse käsitlemisel ei ole aga ar
vestatud perekondade nieraeium. Taraxacum, Alchemilla, 
Euphrasia ja mõnede muude juures kõiki mikroliike, kuna 
nende rühmade uurimisel tehakse alles esimesi samme ja lii
gi 1-3 leiukohta ei saa sellisel juhul võtta aluseks liigi 
paigutamisel ühte või teise rühma. Teiste liikide osas on 
praegune levikupilt enam-vähem lõplik; edaspidise materjali 
kogumisega muutub olukord teistsuguseks ka mikroliikide osas, 
kuid senikaua peab leppima liikide paigutamisega (enamikul
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juhtudel) ebaselge levikuga liikide rühma, samuti ei saa 
neid 1 i ike võtta aluseks taimegeograafilise rajoneerimisejm. 
teoreetiliste küsimuste lahendamisel.

Vastavalt liikide erinevale jaotumusele Hiiumaal peeti 
vajalikus eraldada järgmised 35 jaotumuse rühma, millede alu
seks on liikide frekvents saare eri
osades ( osa xühmi on vaid teatava liigi leiukohtade arvu 
või saare üksikuta osade floristilise uurituse näitajaks an

tud momendil).

I Liigid ühe frekventsimaksi- 
mumiga

1. Ainult Ida-Hiiumaal levinud liigid^

Rühma kuulub 63 liiki ehk 6,85 % liikide üldarvust, näit,: 
Salix roa palustris, Nyosotis axvensis, arex glareose,
Viola JödLrabilia, Veronica _ops££, stachye palustris, Sexirege 
grmulata, Platenthera chlorantha, Ophioglossum vulgatum, 
Orchis crueuta, Eumaria pfficinalis, Equisetum vgrieg&tuB, 
Eleochazis paxvula, raba incana jt#

2, Ainult Kesk-Hiiumaal levinud liigid
15 liiki (1,63 % liikide üldarvust): Callitriche polY- 

@orpha, EQtamogeton praelongun, Trichophorum caesptosum» 
chuchzeria palustxis, Pedicmlerig Septrumcamolinu» .OxY

coccus microcarpus, ymphaea alba, Hercurialjs Ha- 
Lazspaludosa, йтш stycius, Gerenium pratense, „•ryopterie 
austriaca» acuta, C, chordorchiza» Cizsium oleraceum-

3, Ainult LõunaHiiumaal levinud liigid
а*

Viels villosa, Cr 
mex domesticus jt
arvust.

4. Ainult LääneHiiuaal levinud liigid
19 liiki ehk 2,0? % liikide üldarvust: Taxugkaccata», 

Serpatula tinctoria, Rumex maritimus, Neottia nidus-avißs

peaaegu iga rühma juures esineb teatavaid kõikumisi: 
üksikud leiukohad võivad esineda ka saare teistes osades, 
kuid jaotumusrihmade aluseks on võetud liigi frekventsi maksi
mum Hiiumaa mingis osas.
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eelis murelis, Linnges borealis, Cerex arenaria, Ce loliacea» 
CypriDodium calceolue, lpipactis Latifolia jt•

5. Ainult FShjaIiumnaal levinud liigid
Rühm koosneb 20 liigist (2, 17 % liikide üldarvust): 

Glyceria aquatica, Poterium Salix lapponumn, 
Latteucda struthionterta» ChamafiperinlyaeiiuEi sueciume жр- 
■Ж. ubellatus, Arabis arenoss. Alchemdlla alpestriss Lipa- 
xin Loeselii jt.

6. Ainult KaguHiiumaal levinud liigid
Sollesse rühma kuulub 65 liiki ehk 7,07 % liikide üld

arvust: Ononis reuens. Melilotus entatus, Veronica teucgium 
Shions EgdunsuAata» ё@5ив зДЬцт, Agpenium trichomenen, A« 
ruta-датяМа, Scutellaria hest£oli£» Sexopteris. E9bert=ena, 
Axtemisia mapestris ita

7. Ainult кари poolsaarel levinud liigid
Siia kuulub 17 liiki ehk 1,85 % liikide üldarvust: Ezm- 

gium maxitinum, Hedera helix, Hydrocotyle vuIgaris, Lsthreea 
gquamgria, Senicula europaes, gehoen^s njpricang. Geranium 
silv^lc и Chimaphila ffiahaÄlsAii, ><rchic traunsteineri <t.

II Liigid kahe frekventsimaksi- 
■ m и m 1 g а

8. Ainult Kõpu ja Tahkuna poolsaarel levinud liigid
Rühm koosneb 21 liigist (2,28 • liikide üldarvust): Ci- 

cute virosa, Acroprnm imceum, Beatuca polesica, Goodyera 
jSQaQS, uncus balticus, Lathyrus naritimus, Stellaria holos- 
tea, Koaleris glauca, Cerex remota jt.

9. Ainult K3pu poolsaarel ja Kagu-Hiiumaal levinud 
liigid

13 liiki ehk 1,41 % liikide üldarvust* Veronice spicata, 
Cotoneasteg integeiriaa, £, melanocarpa, Axchangelica lito- 
ralla, orchis ustulnta, Rosa canins, Sorbus intermedia, 2o-Y- 
podium vulgare. Geranium ganguineum, Atriplex calotheca, . 
Adoxa moachntellina, Acer platanoides ja lantago intermedia,

10. Ainult Põhja- ja Ida-Hiiumaal levinud liigid .
Rühma kuulub 11 liiki ehk 1,20 % liikide üldarvust: 

.Tunc.ua leersii, Caxex pilulifera, C. elongate, Dryoptaris phe- 
gopteris, Vaccinium uliginosum, lieracium cymoSJ4, Л» ljttu- 
anienm, Alchenilla obtnaas Polygonum Vivipaxuu, Sails phlici- 

ja Tragcaxman pratense.
11. Ainult Põhja- ja Lõunaliiumaal levinud liigid

Seltease rühina kuulub 23 liiki ehk 2,5 % liikide üld
arvust, näit.: 1leocharig pauciflora. Bideng tripartitus, 
Arctium tomentosum, Typha angustifolia. Ta latifolia, Potamo- 
geton alpinus, Meliloius altissimus, Myosotis ceespitosa, 
Jaaione montana, Huphar luteum jt.

Tunc.ua
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' 12. Ainult Kõpu poolsaarel ja Ida-Hiiumaal levinud 
liigid

Rhm koosneb 17 liigist, mis moodustab 1,85 % liikide 
üldarvust, mat.: Alchemila Mnö» Viola stanina, ml- 
lia, ТОГ1113 jappnica, Ophrye insectifera, camezpedata,"Lathyzu” silvestris, Pulmonaxiaoffiqinalis, 
Gern intermdium 3t.

13. Ainult Ida- ja Lõuna~Iiiumaal levinud liigid
Üks suuremaid jaotumsrühmi (73 liiki (7,93 % liikide 

üldarvust), nagu: Agropyrum caninua. Geum Hetricaria
matricarioides, Scoxzzonera humilis, Alppecun^_ prtemsiss 
Sium Latifolium, Uiculeria vulgaris, Gallup aparine» БОЗа 
coriifolia, ЙУегсиз xobur jt.

14. Ainult Põhja- ja Kesk~Hiiumaal levinud liigid 
Rühina kuulub 15 liiki ehk 1,63 % liikide üldarvust s

ta polifolia, Junpua fjlifo Q
v': - J

15. Kirde-Hiumaal ja Kõpu poolsaarel levinud liigid
6 liiki (0,65 9 liikide üldarvust )s Vcig sivatica, Sq- 

notrona h.vpopit.va. Erodium cicutarium» Cerdgtijae h2ratQ, E- 
Lunara. ; .corus calamus.

16. Kirde- ja Kagu-Iliiumaal levinud liigid
Vald 4 liiki (0,43 % liikide üldarvust)« Carex vexna, 

Alopeourus ventricosus. Eolyconum nodanum, Ezaya supina-
17. LSuna-ILiumnaal de Kõpu poolsaarel levinud liigid

3 liiki ehk 0,33 % liikide üldarvust« Yerbascum ni®g®, 
Poa nemgralis, оэгэаХш palustxe.

18. Kõpu poolsaarel ja KeskIiiumaal levinud liigid
1 liik ehk 0,11 % liikide üldarvust« Cladium maxiscus.

19. Põhja- Ja Kagu-IISiumaal levinud liigid
1 liik ehk 0,11 % liikide üldarvust« Polzconum AKYBP94-

III Liigid kolme frekventsi- 
maksimumiga

20. Kõpu poolsaarel, Kirde- ja Kagu~Hiiumaal levi-
nud liigid

3 liiki ehk 0,33 % liikide üldarvust« Potentills tab^- 
yrum arvense. Boipaetis rubiginoag.[sl me]

21. Põhja-, Lõuna- da Ida-Hiiumaal levinud liigid
3 liiki ehk 0,33 % liikide üldarvust« Carex buzbaumii, 

Schoenoplectus lacustris, Sparganium simple®.
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22. Lõuna- ja PShja-Iiumaal ning Kõpu poolsaarel 
levinud liigid

2 liiki ehk 0,22 9 liikide üldarvust $ Carex hirta ja Pi- 
lago arvensise

23. PShja- ja Kagu-Hiivnaal ning Kõpu poolsaarel levi
nud liigid '

1 liik ehk 0,11 % liikide üldarvust: Dentaria bulbifera
24. Kirde-, Kagu, ja LõunaHiiumaal levinud liigid

1 liik ehk 0,11 S liikide üldarvust: offici
nale.

25. Põhja- ja Kesk-Hiiumaal ning Kõpu poolsaarel levi
nud liigid

1 liik ehk 0,11 liikide üldarvust: Listera cordata.
26. Ida-, Kagu- ja Loode-Hiiumaal levinud liigid

1 liik ehk 0,11 % liikide üldarvust: ^entiana uliginosa.
27. Ida-, Lõunas ja LääneHiiumnaal levinud liigid

1 liik ehk 0,11 % liikide üldarvust: Geranium robertianum.
Г/ Liigid nelja frekventsiooni- 

maksimumiga
28. Põhja-, Lõuna- ja Ida~Hiiumaal ning Kõpu poolsaa

rel levinud liigid (kõikjal peale Kesk—Hiiumaa)
Sellesse rühma kuulub 13 liiki ehk 1,41 % liikide üld

arvust: Listera ovata, Spergulgria campestris, Equisetum 
tense, Rosa"ažzeliana, Spargaumerctm,Rromusmo-1iaFO- yluš‘avlleasgadüszacemõsä,Trlentalis uropaasAnthe- 
mis tinctoria.

29. Lõuna-, Kagu- ja Kirde-HiSumaal ning Kõpu pool
saarel levinud liigid

Rühm koosneb 11 liigist (1,20 % liikide üldarvust): LO
nie era xylosteum, Anemone ranunculoides, Lathyrus voraus, - 
Cynoglossum officinale, Polygonum hy^ 3ecca

>№fä

1

s glabra, Astragalus jXycyphyl±us.
30. Lõuna-, Põhja- ja Kirde-Iliiumaal ning Kõpu pool

saarel levinud liigid
liik ehk 0,11 % liikide üldarvust: Trifolium axvense•

31. Lõuna-, Kagu-, Kirde- ja Loode-Hiiumaal levinu 
liigid

liik ehk 0,11 liikide üldarvust: Ledicago f ale ata.
32. Põhja-, Ida-, Kagu- ja Loode-Hiiumaal levinud

liik ehk 0,11 % liikide üldarvust: Galeopsis bifida
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V (33) Kogu Hiiumaal levinud 

liigid (ubikvistid)

Kühm moodustab suurima osa liikide üldarvust * 30,98 % 
ehk 285 liiki, näit,: Orchis incarnata, Ainus Elutinosas 5^ 
t ui a verrueoöä, duniperus communis t Descuraini sophia» Carde- 
mine pratensis, lieracium pilosella, Prengula alnus» Agostig 
alha, viola palustris. Carex 1as iocarpa, C, cane seen Qj» 
aia atointhium. Anemonc"nõi^gsg, Agropyron gepeng jte

VI (34) Rannikuliisid
Siia kuulub 30 Miki ehk 3,26 % liikide üldarvust, том 

GLau №r»itimaT Jjjjjciia gerardii. lantago maritimas Stellaria 
5МЭ§1ЙД1й, Triglochin maritimum, CentauriuELvulgaEO jt.

VII (35) Ebaselge levikuga liigid
Rühm koosneb 160 liigist (17,36 % liikide üldervust), 

näit. I Arabidopsis thaliaa, Ruuex aquaticusp,Pimpinella 
jjor, fyosotis baltica, Uentha aquaiica. Delphinium congolide 
Cazex oricctorun, onamik AlchemeLles TaM»G№ 1 -6 Eere
cium’i liike jmle

Järgnevalt käsitletakse lühidalt mõningaid faktoreid.
millest on tingitud suhteliselt suured erinevused liikide jao
tumuses nii väikesel alal nagu Hiiumaa. Jaotumuse falctoreid 
võib jagada edaafilisteks, klimaatilisteks, sisserändel isteks, 
levimisbioloogilisteks, antropogeenseteks jm» vähemtähtsateks«

Edaafilised faktorid» Esmajoones 
tuleb siin arvestada sobivate substraatide olemasolu kasvu- 
kohtadena, mis oleneb aluspõhjast, pinnakattest ja mullasti
kust« Aluspõhja mõju liikide jaotumusele väljendub ala lubja- 
rikkuses. Isegi happelised, toitainetevaesed liivmullad omavad 
sellistel aladel teatavrat lubjarilkust (sisaldades lubjarik- 
kaid mineraalosakesi), mistõttu võivad kasvada mitmed kaltsi- 
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fiilsed liigid, näit, Epip^tis rubiginoga jt, Eriti tugevalt 
kaltsifiilsed liigid asuvad lubj orikas tel huumus-karbonaat- 
ja tüüpilistel kamarkarbonaatmuldadel. Eelkõige sellega võib 
seletada nende liikide levikut, mis esinevad jaotumusgrupp- 
des 6, 7 (osaliselt), 9» 15 > 16 ja 20, vähemal määral 31, 26 
ja 13, Hadalsoo- ja rabamuldade laialdasem levik haarab Kesk- 
ja osalt Pühja-Hiiumead, Sellega on suurelt osalt seletatav 
gruppidesse 2, 5,10 (osaliselt) ja 14 kuuluvate liikide levik 
Tüüpiliste leedemuldade laialdased massiivid Kõpu ja Tahkuna 
poolsaarel tingivad rea psammofiilsete (samaaegselt paljudel 
atsidofiilsete) liikide koondumise neile aladele (Ammophila 
arenaria, Elymus jarenarius. Carex aranoria, Koeleria glauea, 
Jasigne montana jt,). Kamar-gleinsxldadel ja kamar-leet-glei- 
muldadel kasvab enamik gruppide 1, 3 ja 13 lüke. Et lubja* 
faktori mõju on kõige tugevam saare kaguosas, siis tingibki 
see asjaolu suure hulga helio-, termo- ja kaltsifiilsete lii* 
kide koondumise sellele piiratud alale. Ka on vastavad taime
kooslused (lookaasikud ja -kadastikud), mis kannavad tihti
peale avakoosluste iseloomu, eelkõige tugeva lubjafaktori 
pitseriga, Edaafilistest faktoritest otseselt sõltuvad sobi
vad kasvukohatingimused (s.str,), s,0. vastavate taimekooslus
te seeriate esinemine või mitte-esinemine, näit, salumetsad, 
rabad, alliksood jt. On arusaadav, et salul eht- ja segametsa
de liigid esinevad vaid nende metsade (või nende jäänuste) 
olemasolu korral, seega on paljude selliste liikide levik 
ühtlasi ka vastava taimekoosluse leviku näitajaks. Ehkki osa 
liike säilub ka lühemat või pikemat aega pärast vastava koos
luse hävimist muutub nende vitaalsus, konkurentsivõime teiste 
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liikide (uute, tekkivate taimekoosluste omade), taimehaiguste, 

loomade ja inimeste suhtes. F.aba- ja sootaimed on levinud enam 

saare keskosas, kuhu on koondunud suurim soodekompleks (rihla- 

soo, Määvli, Õngu jt.) vastavate taimekooslustega. Ranniku

aladel leidub obligaatseid või fakultatiivseid halofüüte, 

näit. Juncus gerardii, Glaux maritima, Spergularia salina 

Mitmesuguste kuusikute ja männikute tüüpides on alarinnete 

olemasolu tihedalt seotud puurindega. Aruniitude liigid on 

paljud salutaimed (sest niidud kujutavad jäänust vastavast 

salumetsast), mis kasvavad tihti vaid põösaste ümber ning on 

peamiselt hemerofoobsed liigid (Viola rirabijjis. Anemone ne- 

mpro sa jt.). Teatavate liikide esinemine on seotud luidete ja 

paealuspõhjaga otseselt (psammofüüdid ja ка!jutaimestik). Vee

taimede olemasolu on sõltuv aga vastavatest veekogudest. Hiiu

maa veetaimede floora on suhteliselt liigivaene (eriti kvan

titatiivses mõttes), kuna saarel puuduvad suuremad veekogud. 

Ja lõpuks on terve rida umbrohte, mis on spetsiifilised tea

tavale põllukultuurile. Vastava kultuuri mittekasvatamisega 

kaovad ka sobivad tingimused nende umbrohtude eksisteerimi

seks. -

Klimaatilised faktorid omavad 

mõningatel juhtudel suuremat tähtsust kui edaafilised. Ehkki 

Hiiumaa on väike saar, ilmnevad siin mõningad erinevused ida

- ja lääneosa Kliimas (eriti selle üksikelementides) , mis 

omavad erilist tähtsust taimekasvu seisukohalt (näit, abso

luutsed miinimum- ja maksimumtemperatuurid, nende Keskmised, 

mere temperatuuride, öökülmavabade ja lumikattega päevade arv, 

päikesepaiste tundide arv, sademete hulk vegetatsiooniperioodil 
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relatiivne õhuniiskus, tuule tugevus ja suund, vegetatsiooni
perioodi pikkus jne,), mida käsitleti eelpool* Toimub pidev 
maritiimsuse (okeaanilisuse) tõus idast läände, mis saavutab 
maksimumi Kõpu poolsaare lääneosas. Tänu sellele eksisteeri* 
vad Kõpu (ja osalt Tahkuna) poolsaarel nn* subatlantilised 
reliktliigid, nagu Hedera helix, Taxus baccata* Hydrocotyle 
vulgaris, Schoenus nigricans jt. Ka Kõpus pole neile liikide
le praegusaegsed tingimsed kaugeltki ideaalsed, kuid nad ole
levad eeskärt, tänu varjavale metsale või looduse suhtelise
le puutumnatusele. Karmimatel talvedel kannatavad/dgeli kul- 

ma all (eriti külmadel;vähese lumega talvedel)* Näiteks Taxus 
baccata vajab normaalseks arenguks 210 päeva üle *5°C tga, 
kuid meie saarte lääneosas on selle perioodi pikkus kuni 20 
päeva lühem vajalikust* Seda puudust kompenseerib teataval 
määral suhteliselt pehme talv ja suur päikesepaiste kestus 
(Liidemaa, 1952, kk)* Siinjuures oleneb väga palju ka iga 
üksiku liigi mikroklimaatilisest nõudlustest.

Sootuks teiseilmeline on Kagu-(Ida»)-Hiiumaa floora, mil
le koosseis on samuti põhjustatud vähemalt osaliselt neist 
к lii ma elementi de-st, mis tingisid lääneosas subatlantiliste 
liikide jaotumuse* Kui võrrelda üksikuid klimaatilisi näita- 
jäid (töö I peatükis) saare lääne- ja idaosa vahel, torkab 
silma idaosa suurem kontinentaalsus: väiksem sademete hulk, 
relatiivne Õhuniiskus ja öökülmavabade päevade arv, suurem 
lumikattega päevade arv ja lühem vegetatsiooniperioodi kestus* 
Kõik see kokku loob idapoolses Hiiumaa osas sobivad tingim- 
sed reale enamal või vähemal määral kontinentaalsetele liiki-
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dele, nagu Anemone gilvestxie, lnt@gri£ollua, 4s$an3&a
teucrium jt.). Ka hästisoojenevad ludjarikkad karbonaatjniillad 
loovad soodsaid tingimusi ksero- ja heliofiilsetele idapoolse 
päritoluga liikidele. Põhjapoolse levikuga liigid on Hiiumaal 
suhteliselt nõrgalt esindatud, samuti ei esine saare põhja
ja teiste osade vahel nii suuri klimaatilisi kontraste kui ida- 
ja lääneosa vahel ning need kozvatakse kliima suurema maritiim- 

susega.

Levimisbioloogilised faktorid.

Iga üksiku liigi praegune jaotumus oleneb suurel mää- 
rai vastava liigi levimisbioloogilistest omadustest, vahen
ditest ja iseärasustest. Kõige enam võimalusi on kahtlemata 
neil liikidel, milledel cm mitu levimisviisi, s.o. nn. polü- 
hoorsed liigidj palju võimalusi omavad ka hüdrohoorid (eest
kätt mariinsed hüdrohoorid), aga ka zoohoorid (eriti ornito- 
boorid) ja anemohoorid, Cbs etendab siin veel iga liigi edasi- 
levimine, kesvuviia ja sobivate kasvukohtade olemasolu. Kõige 
vähem levimisvõimalusi cm 1uhilevijatel ja autohooridel. Kuna 
iiksl kiite liikide levimisbioloogilisi küsimsi käsitletakse 
lähemalt VI peatükis, ei peatuta sellel faktoril siinkohal pike

malt»

sisserundelised faktorid

Paljude Hikida köhta võib nende praeguse leviku põhjal 
öelda, kust nad on antud territooriumile sisse rännanud» Sisse
ränne oleneb eestkätt liigi levimisbioloogiast, klimaatilis
test faktoritest (tuulesuund, -kiirus, hoovused jms.) ja vasta* 
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va liigi olemasolust või puudumisest naaberalade!. Keerulisem 
on mingi liigi sisserändesegade kindlakstegemine. Paljude 
faktide põhjal võib arvata, et mitmedki liigid rimdasid sisse 
mitte üksikult, vaid tervete kooslustena. Sisseränefaktorite 
juures tuleb arvestada enam kui kusagil mujal ajafaktorit: 
vastava mas-ala praeguse floora kujuhemiseks on kulunud aasta
tuhandeid, ka ei toim liigi levimine (juba saabnult mõnele 
territooriumile) edasi ja laiemalt otsekohe $ see oleneb jäi* 
legi eelkõige edaafilistest, kasvukoha- jm, tingimustest. Pee- 
legi kerkisid ka uurimisala üksikud osad merest erinevatel 
aegadel. St liikide sisserändega seotud küsimustel peatutakse 
pikemalt VI peatukis, ei käsitleta siinkohal üksikasju,

Antropogeensed faktorid

Antropogeenseist faktoreist on tähtsaim inimene ja 
tema majanduslik tegevus. Inimese mõju loodusele on seotud 
juba igivanadest aegadest maakasutuse probleemidega: mitme
sugused metsakasustusviisid, põlluharimine (eriti aletamine 
jne, Edasi mitmesuguste põllutöömasinate, transpordiv ahen- 
dite jms, ilmumne; maade kuivendamine, veekogude allalaskmi
ne, karjatamine, metsade lageraied jms,, mis avaldab loodus
likule taimkattele hüvitavat mõju: paljud primaarsed loodus
likud taimekooslused (sellega ühes ka vastavad liigid) kao
vad lõplikult või asenduvad uute vegetatsioonis eriatega, 
mis koosnevad juba kultuuri mõjule vastupidavatest (ja ena
mikul juhtudel ka pidevatest (ja enamikul juhtudel ka kasu- 
saavatest) liikidest. Teiselt poolt saavad inimese sellise 
maj and amisvii siga hakata levima mitmesugused põllu- ja aia- 
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umbrohud ning tulnuktaimed. A ntropogeensete faktorite mõju 

avaldubki eelkõige iga liigi suhtumises kultuurisse* Liikide 

levi nisei etendavad osa veel kalapüük, jahipidamine jms. 

kaudsed antropogeensed faktorid* Paljud liigid (kohastumis- 

võimelisemad) omandavad uusi levimisbioloogilisi omadusi, 

mis aitavad kaasa nende edasilevimisele.

Iraegu on kerkinud päevakorda heaperemehelik suhtumine 

loodusesse, selle igakülgne ja sealjuures ratsionaalne kasu

tamine, kus püütakse kasutada looduse ande võimalikult ots

tarbekalt ja säilitada olemasolevat. Lellest kõneleb viima

sel ajal nn. kultuurmaastike planeerimine, mida teostatakse 

eelkõige looduslike taimekoosluste baasil. Inimese osa seoses 

Hiiumaa floora arenguga käsitletakse üksikasjalikumalt VI 

ptk-s, mistõttu siinkohal piirdutakse eelpoolöelduga.

Kokkuvõttena võib jaotumusfaktorite kohta öelda Järg

mist. Ubikvistideks on Hiiumaal laia klimaa

tilise, edaafilise ja levimisbioloogilise amplituudiga lii

gid, mis saavad sealjuures märgatavat soodustust inimese te

gevusest. Seevastu liigid, mis on seotud teatavate kindlate 

klimaatiliste jn edaafiliste nõudlustega ja kasvukohtadega 

(vastavate taimekooslustega), on Jaotunud erinevalt saare eri

osades, mistõttu saadigi eelpooltoodud 35 jaotumusgruppi. 

Liigirikkamaks osutus idapoolne osa saarest, kub esineb lisaks 

paljudele ubikvistidele hulk idapoolse päritoluga liike. See

vastu lääneosas, ehkki seal on terve rida idaosas puuduvaid 

liike, on liikide üldarv väiksem, mis on põhjustatud eelkõige 

sisserändelistest ja levimisbioloogilistest faktoritest.
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Küllalt suured muutused on Hiiumaa flooras toimunud viimase 

20-30 aasta jooksul: terve rida liike cn saare floorast kadu

nud või kadumas - vt. “Floora analüüs" terve rida liike 

on aga saavutanud üha suurema leviku saarel (mitte ainult 

antropohoorsed ja apofuutsed liigid). Floora kvantitatiivset 

kasvu näitab küllalt suur esmasleidude arv (isegi juhul, kui 

ei arvestata mikroliike) .

Käesolevas töös ei puudutata lähemalt Hiiumaad ümbrit

sevate laidude floorat, kuna see moodustab iseseisva uurimu

se. Möningaid küsimusi seoses laidude flooraga käsitletakse 

geneesi peatüki Juures. Paljud Hiiumaal esinevad liigid puu

duvad laidudel. See on hästi mõistetav, kuna laiud kerkisid 

merest tunduvalt hiljem kui hiiumaa ja floorat kujundavad te

gurid on olnud teistsugused. Kõik laiud on praegugi lõplikult 

välja kujunemata ning kujunemisprotsess toimub pidevalt, mis

tõttu areneb edasi ka nende floora. Laidudel leiduvat liikide 

arvu mõjutab laidude suurus: enam-vähem samasuguse tekkeloo, 

pinnase;Ökoloogiliste ja klimaatiliste tingimuste juures on 

suuremal pindalal ka suurem liikide üldarv. Samuti on antro- 

pogeensete faktorite mõju laidudel märgatavalt väiksem Hiiu

maast, ris loob eeldused olemasoleva loodusliku taimkatte 

paremaks säilimiseks ja edasiarenemiseks.



IV HIIUESAA FLOORAELEIIEIIDILINE KOOSSEIS JA
TAIITEGEOGRAAPILIIE LIIGESTUS21^

l,Flooraelemendiline koosseis

Areaal , s*o* liigi esinemisala maakeral, on iga 
taime- ja loomaliigi põhitunnuseks» Taimegeograafiliste küsi- 
naiste lahendamisel cm areaalide iseloomu, kujunemise ja aren
gu selgitamine väga vajalik. Igas flooras saab eraldada mitme
suguseid liikide gruppe, mille liikmetel on ühine päritolu, 
nad omavad sama sisserändesuunda või -aega, samaseid ökoloo
gilisi nõudlusi või sarnast kaasaegset levikut* Selliseid grup
pe (eelkõige sarnase levikuga liike) nimetab esmakordselt 
H* C h r i s t (1867) flooraelementideks* 
Eriti palju ilmus käesoleva sajandi esimesel poolel floora 
elemendilisele analüüsile pühendatud uurimusi, kus käsitle
takse ka teoreetilisi probleeme (näit* Braun- Banquet, 1919» 
1923, 1928; Diels, 1929; Troll, 1925a, 1925b; Czewott, 1926; 
Eig, 1931; Gams, 1931; Kulcziynski, 1924; Steffen, 1936, 1937; 
Sterner, 1922, 1925; Kotilainen, 1933; Vierhapper, 1927; Wal
ter, 1927; Verth, 1927; Wangerin, 1932)* Ühtlasi muutus ka 
flooraelemendi mõiste, olenevalt sellest, milline areaali tunnus 
võeti analüüsi aluseks* Tänapäeval eristatakse suunal!- 
s i ehk migroelemente,aj aloolisi ehk 
kronoelem ente,päritolulisi ehk 
genoelemen te, ökoloogilisi ehk ö к о - 
ja tsönoelemente ning geograafil i
s i ehk geoelemente (Walter, 1994), Käesolevas 
töös mõistetakse flooraelemendi all geograafilist ehk geoele- 
ment“Sellisena on flooraclementi mõistetud kõige sagedamini, 
s*o* enam-vihem ühtivate arealidega liikide grupina (Bartsch, 
1931; Rraun-Blanquet, 1919; Brockmani>-Jerosch, 1926; Cain, 
1944; Christiansen, 1935; Czeczott, 1926; Eig, 1931; Haffner, 
1961; Hulton, 1950, 1957, 1958, 1962; Kotilainen, 1?33; Lipp
maa, 1935, mlatthevs, 1937; Heusel, 1943, 1959; Hegel, 19^8; 
Reichert, 1921; So6, 1933; Sterner, 1922; Vierhapper, 1927; 
Walter, 1954; V/angerin, 1932 jt*). Flooraelemendi käsitlemist 
geograafilisena rõhutab eriti T* Lippmaa (1935), pidades seda 
Rinnaks objektiivseks aluseks* Liu omal vaatlemisel võib see aga 
tunduda küllalt formaalsena, kuna kaob elementide geneetiline

Bea liikide areaalide selgitamiseks on kasutatud 
G. Iegi (1908, 1909, 1912, 1919, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927a 
ja b, 1928, 1929) köiteid, " guopa СССР" 1-ХХХОЭЗу-1 Э62) 
М.Г. Попов "упора Средней Сибири 1 ,П, (1)о7,1 Эи)), 

тора Армении" 1(15^), "упора Ленинградской области 1
И, 367,1961)5 "Мора мурманской области г,Е
( I t/ Э , 1 J е

шора Ленинградской области 
pa Мурманской областип1,!У

»
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ja ajalooline tagapõhi (pealegi on teatavate taimerühmade 
levikupiiride kokkulangevus küllalt juhuslik). Iga geoelement 
peab olema mingi selgepiirilise füüsilis~geograafilise terri
tooriumi iseloomulikuks taimestikuliseks väljenduseks (Eilart, 
I960); seega vastab igale looduses selgesti eristunud regioo
nile ka mingi kindel flooraelement, näit, at lant il istele ala
dele - at lant iline, Vahemeremaadele — mediterraanne, steppi
dele - pontiline ja pontosarmaatiline jne,> J, E i 1 a r t 
(I960) rõhutab, et liigi elemendilise kuuluvuse määrab tema 
massilisuse tsentri asukoht, Geograafilisee flooraelementi 
tuleb Ühendada sama autori järgi enamvähem ühannguste пулянИ— 
dega liigid, „millede leviku massilisuse tsenter asub samal 
füüsilis-geograafiliselt hästi piiritletaval territooriumil*’* 
Seda on arvestatud ka käesolevas töös,

Geoelementide piiritlemisel on vooruseks nende suur ob
jektiivsus; hüpoteetilist „ballasti” (Lippmaa, 1935) on märga
tavalt vähem kui teiste elementide juures. Siin tulenevad vead 
vaid elemendi mahu piiritlemisest. Raskusi tekitavad ka süste
maatilised ühikud, eelkõige iga liigi mahu selgita
mine, Eriti viimasel ajal on need probleemid osutunud tõsi steks 
raskusteks ühe või teiso liigi flooraelemendilise kuuluvuse 
määramisel. Seega tuleb eelkõige selgitada mingi liigi, tonn 
alaliigi või varieteedi levik, mille põhjal saab vastava liigi 
vms paigutada mingisse flooraelementi; floora analüüsiks on 
vajalik kriitiline floora nimestik. Ka geograafilise elemendi 
rühmitamise alused võivad olla erinevad, (kliima, puhtgeograa- 
filine liigestus jm,). Teatavad raskused tekivad ka siin, kuna 
pole kaht täiesti ühtivate areaalidega liiki. Struktuurilt 
erinevate areaalikonfiguratsioonide märkimiseks kasutatakse 
floora areaaalitüüpe. $eid on tavaliselt 
olge palju /Е, Hultn’il (1950) näit, 48 tüüpi alajaotustega/, 
Ulevantlikkuse mõttes on oluline, et flooraelementide arv po
leks liiga suur, T, Lippmaa (1935) poolt eraldatud 
flooraelemente käesolevas töös ei ole aluseks võetud, kuna 

need on liiga laiapiirilised ja kutsuvad real juhtudel esile 
ka vastuväiteid (näit, euroopa montaanne element, pontiline ja 
pontilis-sarmaatiline, mediterraanne ja boreotroopiline ele
ment, milledest viimast pole Õige käsitleda ühegi konkreetse 
floorae lemendina, ülejäänuid aga vaid vastavate »1 arühmadens e, 
alamelementidena - vt, E i 1 a r t , I960; E i c h 17 a 1 d, 
1957, kk). Geoclemendi juures lähtutakse tavaliselt teatava 
maa-ala spontaansest floorast; areaalitüübid on sellevõrra 
paindlikem, et siin klassifitseeritakse ka naturaliseerunud 
ja sünantroopseid (eriti neofüütseid) liike. Suuremat tähele
panu saab ereaalitüüpide juures pöörata ka endeemsetele liiki
dele (neoendeemidele). Käesoleva töö aluseks on võetud E, H u 1— 
t 6 n i (1950) areaalitüübid, mis ülevaatlikkuse mõttes on 
koondatud raasse rühmadesse, nii et kokku käsitletakse 28 are- 
aalitüüpi. Kahtlemata toob edasine Üksikute liikide птоял! tde 
täpsustamine muutusi raa liikide paigutamisel ühte või teise 
areaali tüüpi. Vastuväiteid kutsub teataval määral esile E, 
П u 1 t d n i (1950) sünantroopsete liikide paigutamine puhta
kujuliselt areaali konfiguratsiooni alusel erinevatesse rühma
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desse, kusjuures enamik sünantroopseid liike on eraldatud 
veel omaette rühmadesse» Siinkohal kerkib esile sama probleem, 
mis tekkis liikide jaotamisel kultuurisuhte rühmadesse: milli
sesse rühma asetada mõni liik (näit» algselt sünan troop, uuri
misalal aga spontaanne nii sisserändelt kui ka kaasaegselt 
käitumisviisilt). Ka areaalitüüpide juures tekivad raskused 
ühe voi teise liigi mahu piiritlemisel» Ebamäärane on E.Hul- 
tnil ka spontaansete areaalideta liikide rühm, mis on levi
nud laiemalt kui kultuuraladel» Rida liike, mis on paiguta
tud sellesse rühma, kuuluvad tegelikult metsistunud ja natu- 
raliseerunud liikide rühma» Vastuväiteid kutsub esile veel 
suuremate rühmade ebaselge piiritlemine, kus Euroopa, Euraa
sia jm» liigid on viidud erinevatesse kohtadesse areaalitüüpi
de süsteemis» Kontinentaalsete liikide rühma eraldamine pole 
eriti põhjendatud, endeemsete liikide osa on aga vähe detaili
seeritud, mistõttu kasutatakse siinkohal K» Eichwaldi 
(1957, kk) endeemide jaotust baltoskandia, baltikumi ja endee- 
mideks, Ühtlasi käsitletakse käesolevas töös vaid spontaanseta 
floorat (koos antropohooridega), jättes välja naturaliseeru- 
nud ja metsistunud liigid, seega arvestatakse jällegi ainult 
eespoolmärgitud 920 liiki.

Käesolevas töös on eraldatud 10 areaalitüü
pide rühma : tsirkumpolaarsete, euraasia, amfiatlan- 
tiliste, euroopa, eurosiberi, kesk-aasla kontinentaalsete, 
sünantroopsete, tükeldatud, endeemsete ja ebaselgete areaali
dega liikide rühmad, mis on omakorda jaotatud 2 8 - к s 
areaalitüüblks • lcid võib omakorda jaotada 
allrühmadeks vastavalt erinevatele areaalikonfiguratsioonide- 
le ( osa neist on B. HultdLnil käsitletud areaali tüüpidena)

I Tsirkumpolaarsete areaalide- 
g a liigid

A) Pidevate tsrkumpolaarsete areaalidega liigid
. 1» Arktilised mere ramat aimed

2. Arktilis-montaanse ja boreaal-tsirkumpolaarsed 
(Euroopas montaansed) liigid.

B) Fittetäielikult tsirkumpolaarsete areaalidega liigid
3» Boreaal-tsirkumpolaarsed (Euroopas boreaalmontaan- 

sed) liigid levikulünkadega Siberis ja ilma suurte 
areaalilinkadeta liigid»
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4» Tsirkumpolaarsed mereranna- ja subokeaanilised 
liigid

5. Boreaal* tsirkumpolaarsed liigid levikulünkadega 
(Ida-)-Aasias, Vaikses ookeanis, Lääne-Ame erikas 
või Siberis

II Euraasia aroaalidega liigid
б. Euraasia (Euroopas boreaal-montaansed) liigid, 

mille areaalidel on seos Skandinaaviaga üle Balti* 
kurni ja Soome, ning põhjapoolsed, Kosk-Euroopas- 
puuduvad euraasia Higide

?• Euraasia liigid, millede areaalidel on seos Skandi
naaviaga idast ja lõunast.

111(8.) Amfiatlantilised liigid

IV E u r oop a areaalidega liigid ____
9« Boreaal-montaansed liigid disjunktsete põhja* ja 

lõuna-osaareaalidega või ilma selgesti väljendu* 
nud osaareaalideta

10, Boreaal-montaanse tendentsiga PShja~Euroopa lii* 
gid

11. Euroopa mererannat aimed
12. Euroopa eubatlantilised liigid
13. LäbUe-Buroopa kontinentaalsed liigid
14. Ida*Euroopa kontinentaalsed liigid, millede are

aalidel on seos Skandinaaviaga üle Baltikumi või 
üle Baltikumi ja Taani

V Eurosiberi areaalidega lii
gid ____

15. Läüne-Euroope-Põhja-Siberi areaalidega liigid
16. Lääne-Euroopa-Kesk-Siberi areaalidega liigid
17. Lä^e-Euroopa-Lõuna-Siberi areaalidega liigid
18. Lääne-Siberi kontinentaalsed liigid, millede are

aalidel on seos Skandinaaviaga üle Baltikumi ja 
Soome, osalt üle Baltikumi ja Taani

19. Kagu-Euroopa-Lõuna-Siberi areaalidega liigid

71(20.) Kesk-Aasia kontinentaal

sed liigid

VII Tükeldatud areaalidega lii
gid
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21» Liigid kahe osaareaaliga Euraasias
22» Liigid paljude osaareaalidega Euroopas, Aasias 

ja Põhja-Ameerikas või mitmesugustes maakera 
osades

VIII Sünantroopsed liigid
23 • Euroopast, Ameerikast, Kesk* Aasiast või Euro

Siberist sissetalutud liigid
24 ♦ Ebaselge päritolu^ tsirkumpolaarselt levinud 

kultuuralade liigid
IX(25.) В b а s e Igete areaalidega

liigid
X Endeensed liigid

26» Raltoskandia endeemid
27• baltikumi endeemid
28» Eesti endeemid

Need axreaalittüpide rühmad vastavad osaliselt
T. Lippmaa (1935) flooraelementidele, näit» I rühm *
* arktilisele ja arktopiinsele, osalt euraasia-boreoamecrika
elemendile, II - euraasia, V - Burosiberi elemendile jne.

Paigutades Hiiumaa floora areaalitüüpide järgi, saadakse
alljärgev liikide jaotus (vt. ka joon» 562) t

I 197 liiki ehk 21,38 % liikide üldarvust
1. - 1 liik elik 0,11 93
2. * 31 liiki ehk 3,32%
3. * 115 lüki ehk 12,56 %

, 4. * io liiki ehk 1,01 %
5. * 40 liiki ehk 4,38 %
II 41 liiki ehk 4,47 %

6. -9 liiki ehk o,98
7« - 32 liiki ehk
III(8.) * liiki ehk 0,43 %

IV 217 liiki ehk 23,31 %
9» * 13 liiki ehk 4,41 % • --------

10. - 27 liiki ehk 2,95 %
11. - 12 liiki ehk 1,03 %
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6t76 314*

V 296 um ehk 32,34 $

15. - 32 liiki ehk 3,49 %
16. - 168 UIU. ehk 18,38 %
17. -- 64 liiki ehk 6,99 S
18. - 30 liiki ete 3,26 2
19. - 2 liiki ehk 0t22 S

71(20.) 5 liiki ehk 0,54 s
VII 21 liiki ehk 2t29 *

^/3, ев 2 liiki ehk 0,22 55
me 19 12111 ehk 2,07 *

VIII 69 1111 ehk 7,60 %
23* 35 liiki ehk 3,36 s
24. - 34 liiki ehk 3,74 5$
IX (25.) 30 lüki eht 3126 %

X 40 Mm ehk 4,30 d
26. - 25 liiki ehk 2,68%
27. - 6 liiki elik 0*72 M

9 liiki ehk 0,98 %
Kuivõrd •ng maa-al a texve floora ronalitüupde lühem

апв1(Ша moodustab eraette probleemidel küsitleta küocolavas 

t3Us sea Ahomalt,

une Günaga poatutatoc veol ondeonde kiini* 

taisel* Пади viimasel ajal on colgunud, osutuvad luunesacred 

noondaomiderikkoks,eostkitt liikidoga perekondadest тЩаве» 

cum Ja Звтаесмвь Beet! endoemide huita kuulub ВИшт floo- 
lest 9 2222: LLomociun adelun, H» eczonesnoun, Я» antbon, 
IL, caesiiflorioidos, I. cauri, I, fteaogrblc if oxt:-q ß 4»

lppmaeo У» ggi1ig0, I, (nost I. astibooe I.
coegiifloriqideg esinevad sonisel onmoil cnult lUiuraal)« 
Baltikuma ondccmo ent Anthylis colorata, ILerociu güchznldii.



H, daconse. Н. arcuatidens, и» creperifoxme» H* mauTOcybe; 
Ulejäünud 25 liiki kuuluvad baltoskandia endeemide hulka 
(peale HLeracium’i da Taraxacum11 liikide veelt gibes pubes* 

eens* Soxous intermedia 3® Anthyllia coccinea) •
Endemism võib olla kahesugune: areaali piiratus 

on kunagise laialdasema areaali ahenemine või uue, alles hilju- 
tl tekkinud areaal liigil, mis pole veel jõudnud levida küllalt 
kaugele* Esimesi nimetataksegi palGoendeemldeks, telel aga * 
neoendeemideks (vt. Алехин, Кудряшов, Говорухин, 1957k—-

Uuemaaegsed uurimused näitavad, et endine jaotus ei väi* 
jenda looduses tegelikult toimuvaid protsesse, mistõttu on ots
tarbekam jaotada endeeme paleo*, skiso-, patro- ja apoendeemi- 
deks ( Pavarger, Contandriopaulos, 1961).

On väga tõenäoline, et nii mõnigi liik, mida praegu peo* 
takse endeemiks, seda tegelikult ei ole (või on vähemalt ula
tuslikuma areaaliga); samuti võib oodata rea uute endeemide 
leidmist Eestist, kuna fulogeneetiliselt noortes perekondades 
toimub kogu aeg intensiivne liigitekke protsess. Uutel, alles 
hiljuti mere alt vabanenud maa—aladel on selleks eriti sood
sad võimalused. Hiiumaal näib olevat soodsaks endeemide kuju- 
nemiskohaks Körgessaare-Reigi ümbrus (mida loetakse Eesti NSV—s 
kõige kiirema kerkega alaks * Kents, 1938) ja kust cm 
leitud ka rida neoendeeme perekonnast Hieracium.

Võttes kokku eelpoolöeldut, konstateeritakse jürgmist:
1) Hiiumaa floora koosneb mitmesugustest elementidest. Heist 

enam on esindatud Eurosiberi areaaliga liigid (296 liiki ehk 
32,34 3 liikide üldarvust). Euroopa areaalidega liigid (217 liiki
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ehk 23,31 %) ja tsirku leit olaarsete areaalidega liigid (197

liiki ehk 21,38 % liikide üldarvust). Üsna suur on neoendee-

mide hulk - 40 liiki ehk 4,38 % liikide üldarvust.
2) Sünantroopsete (eriti juhuslike tulnukate) liikide osa

tähtsus saare flooras on tagasihoidlik; neist enamuse moodus
tavad tavalisemad põllu- ja aiaumbrohud, teeservade jms« lii
gid - arheofüüdid. See on põhjustatud Hiiumaa suhtelisest 
eraldatusest, vähesest liiklusest ja asustustihedusest (võr
reldes mandri ja naaberaladega) • Kuna sünantroopsete liikide 
osal peatutakse lähemalt floore geneesi käsitlemisele ei puu

dutata siinkohal vastavaid küsimusi.
3) Paljude liikide paigutamine ühte või teise areaalitüüpi 

(flooraelementi) on vaieldav ja nõuab pikemaajalisi põhjaliku
maid uuri ning analüüsi, mis aga väljub oma probleemiseav 

delt käesoleva töö raamest«
4) Hiiumaa kujutab endast mitmesuguste flooraelementide 

sõlmpunkti: siin jõuab terve rida liike oma absoluutsete või 
suhtelisele kirde—, põhja-, kagu-, lääne—, lõuna- või idapii
rile, nagu: Sohoen^ nigricans« Hydrocotyle vulearis» Drose
ra intermedia« Sr^giup mari.timum, Hede® heliš, AEOPYEU 
iunceum, Cladium mariseus, Taxus baccata. Cl odium marl ne ns 

NO-piir); Comnus sanguinea, Berula erecta, Radiols linoides

(N-piir); Lathyrus maritinss Chamaepericly 44 =ibin suecicum
(so-piir); Anemone Silvestris« Astramalus danicus (V-piir)
^hynchosoora fusca (o-piir); Polygonum vivipexum, Salizphy- 
licifolia (S-piir); - joon, 537-561; 563-576«

5) Plooraelemendiliselt koostiselt osutuvad liigirikka- 
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maika 2 vastandlikku alas a) Kõpu poolsaar, kus on tundu
vas ülekaalus subatlantiline ja moditerraanne (euroopa element 
ja rannikutaimed) element, ja b) Sarve poolsaar, kuhu on koon
dunud enamik pontilise flooraelemendi esindajaid. Ka liikide 
üldarvult osutuvad liigirikkamaiks just need alad,

6) Eelpoolnimetatud kolme tähtsama flooraelemendi laialda
semat ja ± võrdset esinemist Hiiumaal võib hästi seletada 
edaafiliste, klimaatiliste ja biootiliste tegurite suhtelise 
ühtlusega väikesel territooriumile

2, Hiiumaa •aimegeograafiline 
liigestus

Rajoneerimiste aluseks ei saa võtta mingit üksikkompo- 
nenti (kas floristilist, geobotaanilist, mullast ikulist, maas
tikulist jne,), kuna kõik maapiima üksikelemendid on omavahel 
tihedas seoses. Arvestades ainult üht tegurit (või võttes 
selle määravana) ja välistades teisi, võib see viia vääradele 
ettekujutustele ala floristilisest iseloomust ja erinevate 
tegurite omavahelistest suhtetest. Seepärast ei lähtuta käes
olevas töös ainult floristilisest komponendist, vald on arves
tatud ka kliimat, mulda, reljeefi ja taimekooslus!, st, cm 
antud ala taimegeograafiline liigestus komplekssel alusel. 
Seejuures ei saa aga arvestada kõiki faktoreid võrdselt /põhi
line alus on siin kolmetine: floristiline, ökoloogiline (geobo- 
taaniline) ja ajalooline/. Kuna tegemist on taimegeograafili- 
ee liigestamisega, on lahtutud eelkõige teatavatest flooraele- 
mentidest ja nende kaasaegsest levikust uurimisalal.
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Väikest territooriumi on tavaliselt küllalt raske (ja 
sageli ebaõige) detailselt rajoneerida, kuna seal ei avaldu 
ei floris tilised ega ka muud kontrastid nii teravalt» et 
oleks võimalik seaduspänsusi objektiivselt väljendadae Lelles 
suhtes on Hiiumaa tänuväärt ala» sest siin esineb kontrastide 
väljendus küllalt selgepiirilisena. Piirialadel» erinevate 
Plooraelementide kokkupuutepunktides leidub mitmete elementi— 
de esindajaid, vahepealsel alal aga toimub ühtede elementide 
pidev vihenemine ja teiste osatähtsuse suurenemine. P 1 о o- 
rakontrastide tähtsust territooriumide rejonee- 
rimisel rõhutas ka K,R, Kupffer (1925» 1930a ja b), 
kes kasutas seda naaberalade vahelisteks võrdlusteks ja 
taimegeograafiliste raj one erimis te alusena*

Hiiumaad on püütud rajoneerida mitmeti$ mullastiku, üksi
kute vegetatsiooniseeriate (näit* soode) alusel, geobotaani- 
Ilselt, maastikuliselt, geomorf aloogiliselt ja taimegeograafi- 
Ilselt# Enamikul juhtudel jäetakse neis liigestustes Hiiumaa 
omaette valdkonnaks (Kupffer, 1925$ Vilbaste, 1940, kk;
Trass, 1955, kk) või alavaldkonnaks (Granö, 1922; Kurm, I960; 
Laasimer, 1958a; Lillema, 1958; Lippmaa, 1935a; Брйк, 1959? 
Bapen, 1960).

Hiiumaa kujutab endast üleminekuala maritiimselt suhte
liselt kontinentaalsemale kliimale ja sellest tingituna on 
ka floora üldpilt selline: toimub ida- ja läänepoolsete lii
kide areaalide kokkupuude (kusjuures esineb üleminekutsoon), 
nagu märgiti lk, 487. Just sellepärast peabki J# E 1 1 a r t 
(1958) vajalikuks Läzne-Eestis taimegeograafiliste liigestus
te juures arvestada atlantilist (s»l#) ja mediterraanset 
Plooraelementi (Euroopa rannikuliigid, millede areaal ulatub 
Vahemeremaadeni) • -eiselt poolt ei saa jätta arvestamata pon- 
tilgst ja pontosarmaatilist elementi, mis näitab suurt kont
sentratsiooni näit# teatavates Hiiumaa osades. Vabariigis on 
terve rida piirkondi, kus stoppipäritoluga liike on eriti 
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palju (ESlart, 1958), Nende alade hulgas ei ole aga märgi
tud Kagu-Hilumaad (Sarve poolsaart) ja Kõrgessaare ümbrust» 
kus esineb samuti nimetatud elemendi koondumine (jõudes Hiiu
maa idaosas oma areaali läänepiirile» puuduvad need liigid 
kaugemal läänes) * ilmselt ei olnud J, Eilartil Hiiumaa kohta 
küllaldaselt levikuandmeid. Mingi „elemndi esinemine valda
valt» väheselt või ka puudumine viitab kogu selle piirkonna 
taimestiku ilmele ning on üheks aluseks vastava maa-ala taime- 
geograafilise kuuluvuse määramisel” (Eilart» 1958), Sellele 
viitavad ka K,R* Kupffer (1925» 1930) ja V. Chr is
t i a n a e n (1930), Suur tähtsus on sealjuures edaafilis- 
tel ja klimaatilistel faktoritel (sageli ka lokaalsetel tegu

ritel),
TH i nman senised rajoneerimised on teostatud eri aspekti

dest lähtudes ja detailsemalt polegi saart liigestatud /väl
ja arvatud T. Lippmaa (1935a) taimegeograafiline jaotus» kus 
Hiiumaa on jaotatud kaheks alavaldkonnaks: saarte ja ranniku 

piirkonna ida- ja zatne-alavaldkondadeks * Emor da Emoc 
- joon, 578 /• Valdkondade piiritlemisel on T. Lippmaa lüh- 
tunud eelkõige teatavate flooraelementide levikust Eestis» 
kuna К, К u p f f e ri (1925) Mloristilised allpiirkonnad - 
- joon, 577 - vastavad osaliselt geoloogiliste lademete 
levikule» valdkonnad on aga piiritletud iseloomulike taime
koosluste ja flooraelementide leviku alusel, K. Kupffer 
(1925) eraldas Hiiumaa omaette valdkonnaks /kus võrreldes 
S лиге manga jäävad tahaplaanile tüüpilised saarte aruniidud 
(leiduvad peamiselt Ida- ja Lõuna~Hiiumaal) , alvarid»
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lookadastikud ja sarapikud? seevastu on iseloomulik ulatusli
ke mAtHAmRSRi 1 vide» raba- ja nõmmealade esinemine/ • Juba 
T.Lippmaa (1935) rõhutas, et tõenäoselt osutub tule
vikus vajalikuks alajaotusi (eriti
Hiiumaal), sest Läme-Hiiumaa floora on koosseisult vaesem 
Lääne—Saaremaa omast. L. Laasimeri (1958a) Eesti 
msv geobotaanilise rajoneerimise aluseks on taimkatte tüüpi
de või formatsioonide levik (joon. 579), kus Hiiumaa kuulub 
ühte allrajooni koos Saaremaaga. Taimkatte tüüpide alusel on 
H-Kumad püüdnud detailsemalt jaotada G* Vilbaste 
(1940, kk) kolmeks erinevaks alaks: 1) Ida-lliiumaa aru* ja 
sookadastike, aru- ja soopuisniitude ning vähemate salumetsa
de alal; 2) KeskIiiumaa suurte metsade, nõmmede, rabade, 
puis-sooniitude ja sookadastike ala; 3) Läüne-lliiumaa salu- 
matsade ja puisniitude ala väiksemate arukadastikega. Sellel 
jaotusel on aga rida puudusi* Tundub, et G* Vilbaste on pii
ride tõmbamisel teinud seda liiga sirgjooneliselt, mistõttu 
ei anna see liigestus õiget pilti, kuna ka aluseks võetud taim
katte tüüpide levik looduses ei lange kokku tõmmatud piirjoon
tega; seega on G. Vilbaste liigestus liiga skemaatiline*

Käesoleva töö mit or on pikemaajalise uurimistöö põhjal 
jõudnud järeldusele, et olemasolevad HiiumaaK floristilis

nie geograafilised liigestused ei rahulda (K. Kupfferi ja 
Te Lippmaa omad), kuna nad on liiga üldised või ei vasta tea
tava (rajoneerind.se aluseks võetud) flooraelemendi tegeliku
le levikule* See on esmajoones tingitud vastavate taimeliiki
de levikuandmete puudulikkusest* Tänu viimaste aastate flo-

rajoneerind.se
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xistiliste väliuurimste rikkolikele andmetele on 8audud 

paljude liikide OS3C tupsustatum levikupilt. Зее põhjustas 

ka vastavate liigest uste zevidecrimict. T# Lippmaa 

(1935) jaotus vastab põhimttelisclt ja üldjoontes aluseks 

voetud levikule Hiiumaal t kuid lähemal ma-

lüüsil võib nätha, et E m о r - Emoc * vahelist piiri 

tuleb nihutada Iuaal tunduvalt ida poole, kuna olemasole

vate Levikuanmete põhjal (axvecse on siinjuures võetud esc- 

poolmärgitu aubatlantiliaes mditerrnense, pontilise ja ponto- 

soautilise fLooraelemendi levik saarel) esineb pontilise ja 

pontosazmnatilise Anemone stores tris» GcutellorlEL

haetlfQlia> Ledicago £alcata, Senecio jjate^if ollus jt.) 
koondumine Hiiumaa kagu (-lda)-ossa> sellele tuleb „Suemrena" 

liita Körgesenare poolsa r (samadel põhjustel)* Alal, mida 

läbib Te Lppmaa Emoc-Emor- vaheline piir, leidub 

nende elementde esindajaid vähe ning see on ülemnekuterri- 

tooriumiks subatlantiliste liikide kontsentratsioonialale 

(Mleminekupiirkonas leidub kõigi taimegeograafilise liigos- 

tuse aluseks võetud flooraclementide esindajaid), mis tingib-
piiri muutmise. Arvestades subatlantiliste।

ki vastavjamoditorraseteliikido (Tapus baccate, Iydror 
cotyle vulgaris» Euyngium aaritiron* Iledexa helix jt*) suurt 
kontsentreerumist Kõpu poolsaare Iuäneossa (seal esineb aga . 

ühtlasi pontilise ja pontosarmaatilise elemendi miinimum), 

peeti vajalikuks eraldada Kõpu poolsaare lääneosa omaette 

uueks alavaldkonnelts. ülejäänud osa (enamus Hiiumaast) kuju

tab endast Emoc alavaldkonda, kuna uut alevaldkonda nime

tatakse subatlantiliseks * Estonia 

subatlantica (Eat). ülalesitatud uus Hilwnas 
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tairegeograafiline liigestus põhineb 21 subatlantilise ja 

mediterraanse f looraelemendi tüüpilise esindaja levikul 

(E a t 1 eraldamisel) ning 11 tüüpilise pontilise ja ponto- 

sarraatilise liigi levikul (uue Emoc-Emor- vahelise 

piiri eraldamisel) . Nimetatud flooraelementide esindajate ni

mestikku võib veelgi täiendada, kuid põhiline nende kontsent

ratsioon jääb ikkagi kolmele margitud alale (Kõpu, Sarve ja 

Kõrgessaare). Osalt sõltub ju vastava liigi levik ka sobivate 

kasvukohtade olemasolust või puudumisest. Pealegi pole koigi 

seni subatlantilisteks peetud liikide osas teostatud areaali

de analüüsi, mistõttu pole täpselt teada kuigi liikide kuulu

vus nimetatud gruppi. Pontilise Ja pontosarmaatilise elemendi 

esinemine Ida-(resp. К agu*)-Hiiumaal ja Kõrgessaare poolsaa

rel Ühelt poolt, eriti aga subatlantiliste ja mediterraansete 

liikide esinemine Kõpu poolsaare lääneosas teiselt poolt, on 

tingitud suurel määral klimaatilistest, vähem edaafilstest 

teguritest. Seega eraldati pontilise, pontosarmaatilise, sub- 

atlantilise ja mediterraanse flooraelemendi leviku alusel 

Hiiumaal senise kahe alavaldkonna asemel kolm (joon. 580): 

Eat1-Estonia s u t a t 1 a n t 1 c a; Emoc- 

-Estonia maritima occldentalis;

E m о r - Estonia maritima о r 1 en

tails, millede piirid on hästi kooskõlas ka vastavate 

muldade levikuga (peamise ocn moodustavad siin tüüpilised 

kamar-karbonaatmul lad je huumus-karbonaatmullad - joon. 3) . 

Ka vastab see jaotus Hiiumaa geomorfoloogi 1 i sele liigestuse

le ("Hiiumaa", 1940, кк).
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Hagu rõhutab L.Laasimer (1958b, kk) ci saa 
florietilis-taii^geograafillste rajoneerimste juures jätta 
arvestamata vastavate taimekoosluste levikut» Saadud uued 
taimegeograafilised piirid vastaksid paremini ka saare detail
semale geobotaanilisele liigestusele /kui võtta aluseks karak
teersete taimekoosluste levik, siis on neist iseloomlikumad; 
1)Emor-is * loometsad, -kadastikud, -kaasikud ja liigi- 
rikkad eruniidud; 2)Eatl-is - sepsika~alliksood, kõr
ge põhjaveetasemege rennikuluited ja mitmesugust tüüpi salu
metsad; 3)Emoc-is - laialdased metsamassiivid (eriti 
nömme- ja palumetsad), suured soo-, nõmme- ja raba-alad mit
mete läänepoolsete liikide kasvukohtadena; sellesse alasse 
jääb ka enamik Hiiumaa järvi)/» Kandes kaardile uue liigestuse 
aluseks voetud flooreelementide esindajate leviku Hiiumaal, 
on näha, kuidas toimub в uba tl antil iste ja mediterraansete lii
kide osatähtsuse järk-järguline vähenemino ida suunas, ja vastu
pidi, kontinentaalse - pontilise ja pontosarmeatilise - ele
mendi osatähtsuse suurenemine ida suunas (vähene nine lääne 
suunas)» Vahepealne ala on mõlema elemendi kokkupuutepunktiks, 
mille lääneosas etendavad tunduvat osa subatla tilised, ida* 
osas aga kontinentaalsed liigid*

Lühidalt peatutakse veel Hiiumaa taimegeograafilisel 
kuuluvusel» Hästi ei saa nõustuda К» Eichwaldi 
(1957, kk) ettepanekuga, mille alusel Hiiumaa tuleks täieli
kult üle viia E m о r alavaldkonda ( viidates Lüäne-Hiiu- 
man floora sarnasusele € m b flooraga). Suurem sarnasus on 
E m b alavaldkonnaga vaid Põhja-Hiiumaal, kuna E a t 1 cm 
õigem eraldada ja jätta ühte alavaldkonda Lääne—Saaremaaga, 
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kuna ühiste liikide arv on palju suurem kui vastastikku puu

duvate liikide arv. Kuna saarte lääneosad on üldiselt liigi- 

rikkamad, siis võib ligikaudselt sarnast suhet oletada ka 

lääneosade nagu kogu Saare- ja Hiiumaa kohta (saarte ühiste 

liikide arv 777; Saaremaal esineb 111 liiki, mis puuduvad 

Hiiumaal; Hm-] on 63 liiki, mis puuduvad naabersaarel). Ha

ru Idu si leidub aga Lääne-Saaremaal umbes 10 liiki rohkem 

(sealhulgas on kontinentaalne element s.l. esindatud Lääne- 

-Saaremaal enam kui -Hiiumaal). On aga ilmne, et E a t 1 

alavaldkond haarab Saaremaal enda alla palju suurema terri

tooriumi kui hiiumaal ja vastab paremini T. Lippmaa 

(1935) poolt tõmmatud piirile. Seda enam tuleb aga revidee

rimisele võtta Ida-Saaremaa (praegune E m о r -osa), sest 

ka selle äärmises idaosas ja Muhumaal esineb rida liike, mis 

saavutavad seal oma areaali läänepiiri. Tõenäoliselt saab 

ka Saaremaal eraldada ringi vahepealse (mõlema elemendi kok- 

kupuutekoha) alavaldkonna.



V VõRDLUSJOOIII NAABERALADE FLOORADEGA

Et selgitada Hiiumaa ja selle lähemate naaberalade floo
rade vahelist sugulust, seega uurimisala floora võimalikke 
ssserändeteid, viidi läbi rea territooriumide ja Hiiumaa 
floorade võrdlemine.

Võrdluseks valiti kümme ala: Edela-Soome 
rannikuala (Regio aboönsis ja lylandia), A h v e n a- 
maa saarestik (Aland), öland, Gotland, 
Rootsi mandri lõunapoolne osa (tao 
metsoon). Rootsi mandri keskosa (mis 
piirneb tammetsooni põhjapiiriga ja lõunast öster- ja Väster- 
gotlandi lõunapiiriga), Eesti aladest Saaremaa, 
Lääne-Baltikumi geobotaanilise 
provintsi Eesti osa (Laasimer, 1958), 
Põhjaranniku alavaldkond (Emb) ja 
Vormsi. Nende alade valimiseks on terve rida põhjusi:

1) suur sarnasus nimetatud territooriumide geomorfoloogi- 
lises ja floorade pärast j ääaegses kujunemises;

2) sarnased klimaatilised näitajad (sealhulgas samasuur või 
sarnane vegetatsiooniperioodi pikkus);

3) rea võrdlusalade sarnane pindala;
4) võrdlusalade suhteliselt ühtlane botaanilise läbiuuri- 

tüse aste;
5) Hiiumaa floora on tõenäoliselt kujunenud enamiku nende 

territooriumde floorade baasil.
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Võrdluse aluseks on voetud 3. Hultdni (1950) 
r^tlas över vüxternas utbredningi Norden", millele lisandusid 
alljärgnevad artiklid ja raamatud). Kuna Skandinaaviamaades 

on floristilis-süstemaatilise tööga jõutud paljude kriitiliste 
perekondade (näit* Taraxacum) osas kaugemale kui meil» ei 
saadaks võrdlemisel objektiivseid andmeid (kui arvestada ka

X,K. Albertson (1950, 1957)$ H. Andersson (1956); 3.
Asker (1959)i U. Bergengren (I960» 1962), I. Björkqvist (1961) $ 
2. Brander (1953)» H. Buch (1959)1 Р.А. Duhse (1847)$ K.V.O. 
Dahgren (1962)$ G. Degelius (1957)1 B. Du Rietz (1950)1 K. 
Egeröd (1960)1 K. Eichwald (1939)i 0. Eklund (1929b, 1931» 
1935, 1958)1 B. Englund (1942);Il. Erikson (1952); J. Ericson 
(1953, 1958)1 L. Fagerström (1953, 1954a, 1954b, 1955a, 
1955b, 1956, 1957a, 1957b), 0. Portelius (1953a ja b); L. 
Priden (1953, 1954, 1961)1 B. Färdig-V. Westerlund (1955)1 B,----  
Genberg (1955, 1958); K. Georgson (I960); V. Gillner (1952); 
A. Granerot (1962)1 J. Gröntved (1927)1 K» Hasselrot (1956a 
ja b); T.E. Hasselrot (1954h A. Hedelius (1956a ja b, 1959), 
C.A. Heugel (1859), II. Ijelmqvist (1953, 1958)} S. Holmdahl 
(1959), E. Iäyren (1957), P. Hrdav Segerstad (1952)1 П. IIy- 
lander (1958)$ В. Iymö (1955)$ A. Jakobson (1934, 1936, 
1937)$ J. Jalas (1951, 1954, 1956, 1958a), J. Jalas-A. Vuori- 
salo (1956)$ A. Johansson (1952)$ K. Johansson (1897); B. Ju
lin (1957)$ S. Julin~II. Luther (1959); A. Jurkat an (1933, 
1934, 1936), J. Järv (1937, 1938)$ A. Kalela (1961);E. 
Kjeliqvist-$,0. Strandhede (1961), I. Kukkonen (1956); T. ja 
ü. Laine (1956)$ Th. Lange jt. (1954); Л. Lawalre (I960)} 
B. Lemberg (1933, 1934. 1935, 1946, 1957)$ T. Lippmaa (1935a 
ja b); T. LippmaaK. Eichwaid (1933, 1935); J.V. Luce (1823); 
P. Lundberg (1953, 1957); H. Luther (1961); B. Lövkvist (195.8); 
C. Müller (1849); Л. lüntzing (1953); Th. lenjukov (1927); 0. 
Nilson (1956, I960); G. ja I. Hordborg (1957); T. Iorlindh 
(1953a ja b); J.P. iordwall (1958); И. Ohlander (1958, 1961); 
B. Olsoni (1953); A. Olsson (1954, 1958); U. OZsson (1961); 
A. Oredsson (1961), P.-G.Perby (1958); B.Pettersson (1958); 
v.Pukk (1932. 1933a ja71934, 1935a, b, ja c, 1937, 1938a ja 
b); A. Rand (1938); H. Rebassoo (1958), H. Rickman (1956);
J. Riim (1934); L. Rodenborg (1961, 1962); H. Rufeit (1955); 
M. Ryberg (1956); B.Saarson-Saarsoo (1933a ja b, 1934b, c, d, 
ja e, 1938, 1959, 1962); A.Sass (I860, 1861); C. Skottsberg-.. 
-T. Vestergren (1900, 1901); II. Skult (I960); S.Snogerup(1956); 
U. Starbäck (195Э; R. Sterner (1938, 1954); T. Sundin (1957); 
S,Suneson (1961); J.Suominen (1961); A.Tomson-Tamsalu (1933a 
ja b, 1934, 1936); P.Thomson (1924); C.-A. Torn (1952a ja b); 
II. Törnroth (1953, 1954); G.vilberg-Vilbaste (1933b, 193«a ja 
b); H. Ueimarck (1958); G.A. Vestfeldt (I960).
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kõiki mlkml tike) t eest see pole läbi viidud ühesugustel 
alustel. See põhjustaski E, Hultni töö aluseks võtmist, 
kus pole toodud andmeid eraldi kõigi mikroliikide kohta, 
ki nd vastab paremini meie floora uurituse astmele, AlljärE- 
nevalt peatutakse veidi lähemalt põhjustel, miks valiti nime
tatud kümme ala võrdluseks. Sealjuures ei käsitleta Hiiu

maa geomorf ©loogilist ja floora postglatsiaalset kujunemist, 
kuna sellele on pühendatud töö järgmine peatükk.

timesed andmed pärast j ääaegsest maatõusust võrreldavail 
aladel on teada 9000-8000 a. tagasi, kui mere alt vabanesid 
lõunapoolne osa Ölandi ja keskosa Gotlandi saarest. Arvata
vasti kuulub sellesse ajajärku ka Saaremaa keskkörgustiku 
esimeste osade ja Lääne-Baltikum provintsi idapoolse osa 
kerki nd nef Joldie mere, Antsülus-suurjäzrve, Litoriina- ja 
LSmeamere staadiumide vältel kerkis merest peaaegu kogu 
Skandinaavia ja enamus Lääne-Eestit (välja arvatud äärmised 
rannikualad), Vee alt vabanenud maismaal hakkas kujunema 
taimkate; esmalt vetikad ja samblikud, seejärel kõrgemad tai
med, Otseselt jääservale järgnes arktilist (tundra) laadi 
floora; põhja poole rändasid tagasi liigid, mis mandrijää 
survel olid sunnitud taganema lõunasse. Põhjas oli floora 
jää-ajal säilunud nn, nunatakkidel (Dahl, 1946, 1955)* Sealt 
levisid need liigid lõuna noole, misjärel toimus põhja- ja 
lõunapoolse floora segunemine. Ajal, millal põhjapoolsetele 
aladele alles toimus taimede sisseränne, olid Euroopa lõuna
poolsed alad kahtlemata juba liikide levikutsentriks. Alad, 
mis vabanesid varem mere alt Skandinaavias, kujunesid omakor
da levikutsentriteks, kust tuul, vesi ja linnud kandsid tai
mede diaspoore järjest veest vabanevatele aladele. Erinevate 
liikide sisserännusuunad määras vastavate kasvukohtade, lii
gi põhiareaali ja selle kontaktide kujunemine (Eilart, 1957» 
kk),

Võrreldavate alade aluspõhi ja pinna
k a t e on mõnevõrra erinevad. Väga samased on nad Gotlan
dil, ölandil ja Eesti lääneosas, seevastu Edela-Soomes» Rootsi 
mandril ja Ahvenamaal esinevad teistsugused geoloogilised 
lademed, mis ei moodusta niipalju sobivaid ja hästisoojene- 
vald kasvukoht! lõunapoolsetele liikidele (Skandinaavia . 
mandriosa ja Soome kuuluvad ai napoli j alt vanasse kurru tusmäes- 
tiku alasse, mille moodus tavad lubjavaesed graniitklvimid, 
väljaspool seda ala aga valitsevad lubjarikkad settekivimid) ,

Andmed võrreldavate alade postglatsiaalse arengu, 
aluspõhja, kliima ja vegetatsiooniperioodi pikkuse kohta on 
võetud põhiliselt E, Hultni töö (1950) vastavatelt kaarti
delt.
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Sarnane on nimetatud kümne ala praegune к 1 1 i* 
m a (meyeline, enam-yähem salaluure aastase sademetehu,8as., 
maksimuum- ja mainimumt -dega)» Sarnastest klimaatilistest näi ta
ietest järeldub ka samapika vegetatsiooniperiood oemaso-u2 
Hiiumaal je Stockholmi ümbruses - 180 päeva. Saaremeal-- 
180-200 päeva, Läine-Bestis * 160-180 päeva (samuti Edela 
-Soomes ja Ahvenamaal), Gotlandil ja dändil - 200 päevae. 
Erandi moodustab kõigi tingimuste poolest äärmine Lõue-R0Oü8- 
ala (Skene maakond), kus vegetatsiooniperiood on veelgi pikem, 
kliima tunduvalt pehmem ja merelisem (atlentiline)e

Kõigest sellest olenevalt võib märgata harukordselt 
suurt samasust Hiiumaa ja koigi ülejäänud alade floorade 
vahel. Sarnasuse põhjusi tuleb otsida klimaatilistest tegur-- 
test tulenevate taimkatte tüüpide samasusest (Laasimer. 
1958b, kk). Võrreldavatel aladel on samased (või samad), metsd- 
tüübid, Läune-Eestile ja Lõuna-Rootsi, Gotlandi Ja olandi saa
rele iseloomulikud loopealsed (alvarid), liigjrikkad PUS-, 
niidud, Lubjarikkad je alliksood, salumetsad (mis on Hootsis 
veelgi liigirikkamad ja lõunapoolsema, atlantilisema ШМк 
kui meie aladel). L.Laasimer ( Лаасимер , I960)
asetab selle sarnasuse tõttu Lõuna—Rootsi idapoolse osa ja 
meie vabariigi Baltikum geobotaanilisse provintsi.

Uw*i tavad alad on pindalalt küllaltki erine
vad: märksa suuremad töistest on Rootsi mandri tamme tsooni 
ala ja Latne-Baltikumi geobotaanilise piirkonna Eestiose, 
kuid need territooriumid on võetud võrdluseks kaalutlusel jkui. 
oletatavad tähtsamad Hiiumaa floora kujunemisbaasida Seetottu 
on ka (kuna Hiiumaa asub nimetatud alade ristumispukti6) 
Hiiumaal esindatud väga mitmesugused flooraelemendid valdavas 
ülekaalus aga ainult kolm neist, nagu märgiti eelmises pea
tükis. Vormsi saar asub ülejäänud alade vahepeal ning Vo-D 
olla mõnegi liigi nö. ülekandepunktiks.

Hagu kõigil muudel juhtudel, nii ka floorade võrdluse 
juures tuleb arvestada mitmesuguseid tegureid, et saada ob
jektiivseid tulemsi. ühe ala võrdlemisel teisega tule) ette 
sarnasuse ülehindainin6 , kuna liikide esinemine võ.mitte-eni- 
nemine võetakse axvesse võrdselt (st. esinemine kui niisugu
ne, aga mitte see, kas liik on mõlemal alal levinud ühtlaselt 
yö;ei). Teatava väljapääsuna soovitab A. 2 о 1 m a t s о V 

^Голмачвв, 1931) võrrelda territoriaalselt võrdseid 
ühikuid ja nn. konkureatseid floor asi d 
(Moormnaid). Tavaliselt aga kujutavad võrreldavate alade Hloorad nn. kollektiivseid f 1 oo r asid. 
Ühe floora erinevus teisest oleneb iga floora originaalsuse st 
ja sealjuures iga üksiku floora liigirikkus ei tulene mitte 
pinni t sobivaist klimaatilistest ja edaafilistest tinEmu8- 
test, vaid üsna sageli ka ajaloolistest faktoritest ( ш

Aep, 1956). Ploristilises statistikas, mida kasutatakse 
alade vördlemisel, omab eelkõige tähtsust floore ajalooline 
vanus /vanemate floorade koostises on rohkem sugulcondi da 
perekondi kui liike ( Ша^ер, 1956)/. Kõik floristi-
Ilsed statistilised andmed, kus on tegemist ainult liikide 
arvuga, on ebatäpsed (erinevates maades mõistetakse liike 
erinevalt ja seetõttu pole andmed nende tõelisest arvust oma
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vahel võrreldavad) A. Tolmatšovi poolt sisse toodud floorma 
mõiste (1931) aitaks ae j a parandada, aga ka siin pole alati 
lintne otsustada, kas on tegemist elementaarse või kollektiiv
se flooraga ( vastuse sellele küsimusele peavad andma pikema
ajalised piiratud uurimused piiratud maa-alal)- Tegelikult 
aga pole ükski isegi piiratud maa-ala fLoristilselt niivõrd 
tuntud, et võib kindlalt konstateerida selle floora koosseisu 
ammendatust. Antud töös võrreldavate alade (ka Hiiumaa) floo
rad on kahtlemata kollektiiv/loorad, mis koosnevad kahest, 
või enamast elementaarfloorast. Seda tingib juba alade fuüsi- 
l4g-geograafiliste tingimuste varieeruvus, urel määral ilm
neb ka juhuslikkuse moment, üldreeglina on suurema pindala 
puhul ka suurem arv liike ja vastupidi (Palmgren, 1922, 1925^ 
sarnaseksjäävate tingimuste juures. E. W a r m i n 8 u (1909) 
järgi võib mingi liik olla territooriumil haruldene real põh
justel: 1) kui puudub sobiv kasvukoht; 2) kui liik on tulnukas 
ring esineb esmakordselt antud alal; 3) kui liik on reliktne; 
4) kui ta on uus tekkinud liik (neoendeem) •

vördluse läbiviimiseks on käesolevas töös kasutatud mitme
suguste koefitsientide arvutarisi, samuti võrdlusalaseid tärmi
neid K, Kuprrexi (1930a ja b) järgi, kes mõistis 
liikide diskrepantsi all mingite alade 
floristilist erinevust, s»o* iga võrreldava ala florist! list 
omapära (liikide arvu, mis on omane antud alale)» Liiki
de konkordants elik alade floristiline sarnasus 
kujutab kahele (või enamale) alale ühiste liikide azvu* Iii- 
kide arvu vähenemisele teatud ilmakaare suunas 100 km kohta 
juhtis tähelepanu ka Christiansen (1930), kes 
kasutas samuti floora kontrasti (seoe diskrepantsi) * Ploren- 
kontrast-j a liikide arvu vähenemise - Florengefälle - 
mõisteid w. Christi enseni (1930) arvates on 
viimane arv otseselt võrdeline kasvukohatingimstega. Ms 
põhjustavad liikide olemasolu või puudumiste Suurimate floo
re kontrastidega piirkonnad on H. W a 1 t e r 1 (1927) jür- 
gi taime geograafi linte rajoonide eraldamise aluseks, nagu mär
giti eespool» Käesolevas töös pole eraldi välja arvutatud
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liikide arvu vähenemist läüno-ida ega paiija-lõtma suunas t kuna 
Hiiumaa on selleks liiga väike ala ja saadud tulemused poleks 
ki mait objektiivsed, pealegi on K. Kupffer vastavad arvud 
välja arvestanud ka meie läänesaarte kohtas lääne-ida suunas 
on liikide arvu langus 36 liiki 100 km kohta; seejuures ida- 
-lääne-suunaline liigilise ohtruse vähenemine pole meie ala
del eriti märgatav /lõunapõhjasuunaline liigilise ohtruse 
näitaja on Eestis vastavalt 100 lüki ja põhja-lõunasuunaline 
- 29 liiki 100 km kohta (Kupffer, 1925)/.

Käesolevas töös on kasutatud eelpool nimetatud alade 
võrdlemisel lisaks absoluutsetele näitajatele (iga ala liikide 
üldarv, diskrepants, konkordante), veel liikide 
ühtsuskoefitsienti (nii väiksema kui ka suu
rema liikide arvuga alade suhtes W. S z a f e r 1 ( 

C 100 1956) järgi vastavalt valemitele : ja
L-= £1^.22 (%%) kus : C - ühiste liikide arv; А - väik
sem liikide arv, В - suurem liikide arv (võrreldavaist aladest); 
T,Srenseni koefitsienti (Swensen,

1948) 1 kx = A3 100 (tühistused samad); B. S t u g r e-
n 1 ja Me R ä d u les c u (1961) valemit 3» Ekma-

ni järgi; vastavalt valemile ps = , 15123 xs on 
ühe territooriumi omapära; YQ - teise territooriumi omapära;

- mõlema territooriumi ühiste liikide arv (saadud Ps s
väärtus 4*1 - 0-ni väljendab vastavat erinevust; väärtus -1-O-ni 
- alade korrelatsiooni). Peale selle arvutati veel T. Prey 
к о e f 1 t A jant (FreyT 1963» kk) vastavalt valemile:

А 1/x"A(S-A)B(S-B)Ce = •e_LS kus A ja В on võrreldavate terri
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tooriumide liikide axvud; x2 - konstantne suurus (antud 

juhul 13, 82)I S - liikide üldarv kõigil territooriumidel 
kokku (siin 1500). Kuna ka Hiiumaa, st. ühe võrreldava ala 
1,5 iiri Да arv on antud juhul konstantne (840), saab valem vasta

vate teisenduste põhjal alljärgneva kuju 8

c, e 04*^ * A/13(S—B) (Ce annab võrreldava

territooriumi ja Hiiumaa ühiste liikide teoreetilise arvu), 
.prey (1963, kk) koefitsient on tegelikult Te Sprenseni 

koefitsiendi modifikatsioon ja võimaldab kontrollida viimase 
usaldatavust; seega on selle taimegeograafias rakendamine esma

kordne#
Lisaks arvutati veel saadud andmete tõenäosuse kritee

rium vastavalt valemile: » "^^7* • 100 (tähistused sazT:adt

mis eespool)#
Saadud andmed on koondatud allpoololevasse tabelisse, 

liikide diskrepantsi ning konkordants aga vastavale diagrammi
le - joon. 581. Hiiumaa liikide üldarv on siinkohal võetud 
840 (jättes arvestamata HLeraciun’ide ja Teraxsacum’ide mikro- 
liigid) — vastavalt siinse võrdluse alusele, E. П u 1 t 6 - 

n 1 „Atlas e..n,ele (1950).
Tabelist võib näha, et võrreldavatest aladest omavad 

suurimat liikide arvu Rootsi mandri tamme- 
tsooni ala, tammetsooni põhjapoolne osa (ilma Skaneta) ja 
ölana, seejärel alles Lääne-Baltikumi geobotaanilise provintsi 
Eesti osa. Väikseim liikide arv on Vormsi 
saarel, mis on täiesti loomulik, kuna saar on pindalalt väik
seim ning puudub ka eriline taimekoosluste mitmekesisus, mis 
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võimaldaks enamate liikide olemasolu. See tõestab veelkordselt 
Ae P a 1 ш g r eni (1922) klauslit liikide arvu ja terri
tooriumi suuruse vahel. Liikide arvukus tuleneb otseselt ka 
vastavate territooriumide geneesist (kuna Vormsist ülejäänud 
alad vabanesid mere alt tunduvalt varem ja floor© arenguks 
vajalik aeg oli pikem), kuid tihedama asustusega aladel (esma
joones Rootsi mandril) ei saa jätta arvestamata ka inimest, 
tänu kellele on rikastunud märgitud maa-alade sünantroopne 
floora (siin on juhuslikke tulnukaid mitte arvestatud), ülan
di saare ja Skane maakonna arvel on Rootsi t ammetsooni liiki
de arv küllalt suur ka ilma antrop ohoorideta, sest näiteks 
ölandil leidub terve rida fülogeneetiliselt noorte perekonda
de neoendeemseid liike (Rubus, Helianthen™ jt,), samuti on 
esindatud lõunapoolsed euatlantilised liigid, millede areaali 
põhjapiir läbib mainitud territooriume. Sarnast pilti näeme 
veel Gotlandil, Ka Edela-Soome mandri, Vormsi ja Saaremaa 
flooras cm terve rida antropohoorseid liike, mis suurendavad 
nende alade liikide arvu. Hiiumaal on suhteliselt mandrist 
kaugema asendi ja vähemate transpordisidemete tõttu antropo- 
hooride arv (välja arvatud arheosünantroobid) märgatavalt 
madalam kõigist naaberalade© t. Meie vabariigis tervikuna pole 
jõutud läbi vila veel täielikku praeguse floora inventeeri
mist (nagu seda cm tehtud Hiiumaal), kuid kahtlemata on toi
munud Eesti flooras terve rida muudatusi (kadunud osa varem- 
märgitud antropohoore, mandriosas aga juurde tulnud paljud 

uued sünantroobid).
Edela-Soome floorat on viimastel aastatel väga põhja

likult uuritud, mistõttu on suurenenud tunduvalt selle ala



— 5 04

9 a" -.L‘ Liikide 
■"1'0.no 
võrdlus 

alal
Diskre
pants

Konkox- 
dan ta

Hiiw aja 
diskre
pants 
võrrelda
va vi А 
. uht

к < -1 , ( ) ;. 2( ) У Се
(liiki

des)

кe
1

Atolls. J 00 ne 993 232 761 79 о, 03 ■:>,A 77,75 *41,90 iwigH 65 1,28
lotlan 975 243 732 108 - И л 86 87,14 75, Ж -35 ,18 500t32 \ 1 ■ 1,26
>v onaz maa 046 136 710 130 84,22 84» 59 83,92 *45,49 507,0? 60
land 1049 280 769 71 91 »55 73,20 *37,32 621,53 66 1,24

Rootsi mamer 1357 60S 752 88 61 i % 4 6 89,52 55,42 — 4,08 770,82 70 0,98
888 111 777 63 89,93 92,50 07,49 -03,41 532,66 62 1,45

Vormsi Gao 20 635 215 84 »95 56,95 75,60 -' 0, .6. 402,51 M 1,57
г1Л -ikum 1015 212 803 37 о Ж 60 79,11 *52,56 btiG.lG 65 1,33

stonia maritima 
borealis

854 90 764 76 90,27 6 Be» -64 $. • 513,90 61 1,48

VuCtaP; ötl in ; J a
■ ter o:;i' a , (taiXTKj- 

tsooni põhj poolne 
osa)

1189 382 807 37 79,54 96,07 67,87 -31,65 6 A,v) 69 1,35



- 505 -

liikide üldarv* Lisaks esineb seal (ja ka Alwvenamaal) rida 
põhjapoolseid liike, millede areaali lõunapiir klimaatiliste—- 
tingimuste tõttu ei ulatu enam meie aladele (või ulatub üksi
kute järelpostidena) Ahvenamaa, Saaremaa» Põhjaranniku ala- 
valdkond ja Vormi saar on liigivaesemad kõigist ülejäänud 
aladest* Arusaadav on see eriti Ahvenamaa puhul (ala nooruse 
tõttu), samuti on Vormsi ja Põhjaranniku alavaldkond pind
alalt tunduvalt väiksemad ülejäänud aladest* Emb alavaldkonna 
suhteliselt väiksema liikide arvu põhjuseks on osaliselt kli
maatilised tingimised, mis ei võimalda kasvada läänepoolsetel, 
merelisema kliimaga alade (subatlantilisel) liikidel, kuna 
ala kuulub maritiimselt kontinentaalsele kliimale ülemineku- 

tsooni*
Ühiste liikide arv (konkordants) on 

suurim Hiiumaa ja Rootsi mandri tammetsooni põhjapoolse ala 
vahel - 807, seejärel Hiiumaa ja Lääne-Baltikumi provintsi 
Eesti mandriosa ning Saaremaa vahel* üsna ligilähedased ar
vud neile cm ka Hiiumaal Edela-Soome, Gotlandi, Ölandi, Root
si ja ЕЙЙ) alavaldkonnaga. Ka K*R* Kupffer (1930b) rõhu
tas, et meie alade konkordants LÕuna-Rootsiga on näiteks viis 
korda suurem kui läänepoolse osaga praegusest Vene IPSV-st; 
üldse on Baltikum oma f loris tills eit koostiselt palju lähe
dasem läänepoolsetele naaberaladele kui põhja- ja idapoolse
tele* Need absoluutarvud ei anna aga tõelist pilti floorade- 
vahelistest suhetest, milleks oli vajalik vastavate koefitsi
entide kasutamine* Suurima ühiste liikide arvuga aladest 
kaks esimest omavad samaaegselt ka suurema liikide üldarvu, 
tegelik sarnasus Hiiumaaga on seega (eriti Rootsi puhul)
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väiksem. Liikide konkordants on Hiiumaal väiksem Vormsi ja 

t mis on esimesel juhul seletatav Vormsi suhtelise
nooruse, ala väiksuse ja liikide väiksema üldarvuga, Vormsi 
flooras on vaid 20 liiki (neist mitmed on antropohoorid), Ms 
puuduvad Hiiumaal, Liikide diskrepantsilt 
on iseendastmõistetavalt esikohal Rootsi tammetsoon 605 lii
giga, millele järgnevad tammetsooni põhjaosa (382 liiki) ja 
Öland (280 liiki). See fakt seletub nende alade lõunapoolsema 
asendiga, pealegi on nii laialdasel territooriumil, nagu esi
mene mainituist, ka fuusilis-geograafiliste tingimuste variee
ruvus juba küllalt suur, mis loob eeldused mitmekesisema floo
ra olemasoluks. Väiksemat diskrepantsi Hiiumaa suhtes peale 
Vormsi võib näha veel En alavaldkonna. Saaremaa ning Ahvena-_ 
maa juures. Seevastu on Hiiumaa diskrepants 
suurdm Vormsi, Ahvenamaa ja Gotlandi suhte (liikide arvud on 
vastavalt 215, 130, 108), Väiksemat diskrepantsi Hiiumaa suh
tes võib jälgida Lääne-Baltikumi provintsi Eesti osa, Rootsi 
tammetsooni põhjaosa ja Saaremaa juures (vastavad arvud 37 ♦ 
37 ja 63). Arvutanud vastavad ühtsuskoefitsiendid Hiiumaa 
suhtes (L), võib näha, et suurim sarnasus valitseb Vormsi, 
Rootsi tamset sooni põhjaosa ja Lääne-Baltikumi provintsi Eesti 
osa ning Hiiumaa vahel; vastavate ühtsuskoefitsientide suuri
mad väärtused iga võrreldava ala suhtes (Lg) on Emb alavald- 
konna, Saaremaa, ölandi ning Hiiumaa vahel. Et L, ja La eraldi« 
võetult ei anna küllalt objektiivseid tulemusi, kasutatakse 
koefitsiente, kus on arvestatud ka muid tegureid ja mis oma
vahelisel võrdlemisel näitasid küllaltki head Uhdelangevust, 
nimelt k, ja po. Nende väärtuste põhjal võib öelda, et suurim 
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sarnasus on kõigi meie vabariigi võrdlusalade ja Hiiumaa va- 
hels välja arvatud Vormsi* Esimesel kohal on siin sarnasas 
PShjaranniku alavaldkonaga (k, * 90,20 % ja pQ ~ *64,30 %), 
järgnevad Saaremaa (k,= 89,93 % ja pg * *63,41 %) ja Lääne* 
Baltikumi geobotaaniline provintsi Eesti ala k, * 86,58 % 
ja p s= *52,66 %), Et kontrollida mõningal määral saadud tules
musSenäosust, arvutati teoreetiline ühiste 

liikide arv C e. Suurimad väärtu
sed cm siin Rootsi mandri tammetsooni. Rootsi tammetsooni 
põhjaosa ning ölandi saare ja Hiiumaa vahel (vastavad näita
jad 770,82 ; 697,69; 621,53); neil aladel on antud juhul ka 
suurim tõenäosuse kriteerium kõigi toodud arvuliste näitajate, 
eestkätt ühiste liikide arvu suhtes. Tabelist on näha, et 
vastavad usaldatavuse ® on 70, 69 ja 66), Väikseim usaldata
vuse % arvuliste näitajate osas on Hiiumaa ja Ahvenamaa, Esto
nia maritima borealis’ e ning Saaremaa vahel (näitajad vasta 
vait 60, 61, 62 %), Usaldatavuse % märgitud alade suhtes on 
väiksem tõenäoliselt põhjuse^ mida rõhutas A, T о 1 m а t- 
3 о v ( Толмачев, 1931, 1941)$ võrreldavail aladel
on arvesse võetud ühtviisi kõigi liikide esinemine või mitte- 
-esinemine, seega pole arvestatud floora juhuslikke komponen
te (mistõttu liikide üldarv osutus suuremaks) ja saadud tule
mused polnud küllalt objektiivsed, Nagu selgub vastavatest 
näitajatest, on nimetatud alade ja Hiiumaa floora vahel vaid 
näilik suur sarnasus (kui oleks arvesse võetud vaid absoluut
arvud). Kuid ka ülalmainitud alade floorade tegelik väiksem 
sarnasus ei välista oletust Hiiumaa floora kujunemise kohta 
osaliselt nende alade baasil.
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See rõhutab veelkordselt, et igasuguste f 1 о - 
ristiliste võrdluste alus tuleb 
valida uus, kus oleks arvestatud 
samaaegselt võrreldavate alade 
pindalasidfjuhu311kku0e momenti» 

liikide levimisbioloogia 3 a 8 2 8- 
serände küsimusi*

Ülaltoodu põhjal võib teha rea jüreldusi:
1) Võttes suhte Ke , saame tegeliku sarna

suse kõigi nimetatud alade ja Hiiumaa floorade vahel. 
Suurim tegelik sarnasus on Vormsiga 

(koefitsient 1,57), seejärel 2mb alavaldkonnaga (1,48) ja 
Saaremaaga (1,45)* Naaberaladest omavad suurima sarnasuse 
Ahvenamaa (1,41) ja Rootsi tammetsooni põhjaosa (1,35). Kõice 
väiksem sarnasus on Rootsi mandri tamme tsooni lõunaosaga, kus 
praktiliselt see puudub (0,98), seejärel Ölandiga (1,24), 
Gotlandiga (1,26) ja Bdela-Soome mandriga (1,28)* Lääne-Eesti 
omab vahepealset kohta (1,33)* On loomulik Hiiumaa floora suu
rim sarnasus lähimate naaberalade Vormsi ja Saaremaaga (seal
juures puudub Vormsil palju Hiiumaal esinevaid liike)* Ahvena
maa saarestik on küllalt sarnase (ja samaaegse) geneesiga, 
millest tuleneb ka nende floorade sarnasus* Tammetsooni põhja
osaga seob Hiiumaad sarnane genees, aga ka Levimsbioloogili- 
sea, klimaatilised ning sisseründelised faktorid, kuigi neist 
esimene ala kujunes varem; Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele 
floorade sarnasusele (eriti Saaremaa ning Hiiumaa kaguosa lai
dude vahel) viitas juba K* Kupffer (1903), Rootsi ja 
meie siluri-ala floora sarnasusele aga Pr* Schmidt

(1855)*
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2) Ms puutub Emb ja Hiiumaa floorade vahelisesse seosee- 
se, siis on siin mõju olnud mõlemapoolne, ehk õigemini (sama 
on maksev ka Vormsi ja osalt Saaremaa kohta): nende alade 
floorade kujunemisbaasiks (vähemalt laiema areaali ja ökoloo
gilise amplituudiga liikide osas) on olnud Lääne-Eesti 
(kontinentaalsete liikide osas Ida-Eesti) mandriala. Sellest 
tuleneb ka nende territooriumide floorade suhteliselt suur 

sarnasus,
3) Völk лот sarnasus Some aladega ja Boots! tammetsoo- 

niga (eriti selle lõunapoolse osaga) näitab sealse floora 
väiksemat osatäht sust Hiiumaa floora kujunemisel. Vastupidi, 
oletatakse, et terve rea liikide osas on toimunud sisseränne 
hoopis Sest! aladelt Soome (Palmgren, 1927),

4) Väga ebatõenäoline on liikide rändamine Hiiumaalt 
Rootsi aladele (arvestades Hiiumaa noorust), samuti pole 
soodustanud sellesuunalist liikide rännet tuul, vesi ega 
linnud (viimasel ajal ka mitte inimene)#

Ki 11 võrrelda nimetatud alasid flooraelemen- 
dlliselt (areaalitüübiliselt)koosseisuliselt võib 
näha küllalt omapärast pilti kõigil võrreldavail aladel. 

Kõrvutades Saaremaa floora areaalitüüpe Hiiu
maa omadega, on näha, et Hiiumaal puuduvad liigid kuuluvad 
ida-euroopa kontinentaalsete areaalidega liikide hulka (Iris 
sibiricus, Dianthua arenarius# HicrgsliLd^ australis, Trifo- 
liua alpestze, Vicia cassubica. Astragalus arenariug jt,), 
subatlantiliste (osalt reliktsete) liikide hulka (Juncus 
subnodulosus. Orchis morio. Allium ursinum, Vicia lathyroides» 
Litoralia uniflora, jt,), lääne-euroopa kontinentaalsete lii
kide hulka (Sorbus salicifolla), lääne-Euroopa - kesk- (või 
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löunu-)-siberi areaaliga liikide hulka (Aj_uga> reptans, 

umbellatur, Гр1У/Л1а vulgaris jt.), euraasia (Euroo- 

раз boreas 1montnansete) liikide hulka (

lääne-siberi kontinentaalsete liikide hulka (Oxytropispilo- 

sa.), euroopa boreaal-montaansete liikide hulka (A ju^a pyrami

dalis), euraasia arktilis-montaansete liikide hulka ( ingui- 

culgalpina) Jt* vähemtähtsatesse rühmadesse. Sellele lisan

dub terve rida sünantroopseid liike, millede praegust olemas

olu Saaremaal tuleb kontrollida. Saaremaal puuduvad (Hiiumaal 

esinevad) liigid muutuvad samuti enamasti ida-euroopa konti

nentaalsete liikide hulka (Matteucci^ struthiopteris J t.).

] uudub ka subatlantiline Ha d i oi а 1. i noid<^ ning põhjapoolse le

vikuga C ha ma ep c r i с 1 у me num Sue ei cum* 'Че jäänud liigid on Hiiu- 

maalgi haruldased ja esinemine kannab juhuslikku iseloomu või 

on nende esinemine seotud enamal vüi vähemal määral inimtege- 

vu sega.

Võrreldes Hiiumaa ja Põhjaranniku a 1 a- 

valdkonna floorat, torkab viimases silma põhjapoolse 

päritoluga liikide rohkus ( boreeal-tsirkumpolaarsed, tsirkum- 

polaarsed arktilis-rrontaansed, euroopa boreaal-montaansed lii

gid), nabu: ! ca ai nina. J uncus equsrrosue, Spirodelapglyrr- 

hiza, kiXilL nana, 1.2 a niiena. Saxifraga adscendens,

b.axi frat a hi TcuJ.uk) * Teiselt poolt leidub Emb territooriumil 

ka terve rida lääne-siberi Ja ida-euroopa kontinentaalseid 

liike (Polemonium ссепПецг, Ptarmica cuzlijLagJJiaa .jt.). Kui- 

verd Emb asub üleminekualal maritiimsel t kliimalt kontinen

taalsele, võit seda märgata ka vastavate liikide esinemises 

ja jaotumuses: läänepoolsed liigid (eeskätt subatlantilised) 

on esindatud peamiselt üksikute rannikutaimede näol, kuid ka 

hi_TcuJ.uk
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nende levik harveneb ida suunas ning kaob lõpuks hoopis. Ida 
poolt tungivad vastu kontinentaalse päritoluga Higide Peale 
selle on seal suhteliselt suured osa ka põhja poolt sisserän
nanud liikidel (Melampyxum vIscosur. gueci-
cum), millede levila lõunapiir läbib meie vabariiki. Emb ala- 
valdkonnas puuduvad täielikult sellised subatlantilised lii
gid, nagu: Tazus baccata. Heders helix.. Eydrocotyle vulgaris. 
Radiola linoides, ^ryngiubi maritimum. Agropyrum junceum jt. 
Samuti pole sealt seni leitud rida liike, siis ei esine osalt 
sobivate kasvukohatingimuste puudumise, osalt levimisbioloo- 
giliste tegurite tõttu (Schoenus ГеггщШ1еид. Atriplex calothe- 

Sonic ula europaea. Orchis cruenta).
Nagu eespool märgiti, on kõige vähem diskrepantseid lii

ke Vormsil. Hiiumaal puuduvast 20 liigist on osa põhja
poolse levikuga (Seleginella selaginoides)» kontinentaalse 
päritoluga (Dianthus senaciue, Chxysosplenium alteyiüfolium. 
Rolygala vulgaris, Hottonja palustris. Viola pumila jt.) või 
antropohooxsed liigid, millede sisserännet Vormsil soodustab 
mandri lähedus. Vormsil puuduvad liigid on eeskätt subatlanti
lised ja rannikuliigid. Kuna Vormsi areng toimus tunduvalt 
hiljem Hiiumaast, polnud saare kujunemise momendil enam sub- 
atlantilisele liikidele sobivaid sisserändevõimalusi (puudu
sid ka vastavad taimekooslused). Seetõttu за! Vormsi enamiku 
oma floorast Eesti mandriosalt, ja väga suur osa saare liiki
dest on laia (sageli kosmopoliitse) areaaliga (või küllalt 
laia ökoloogilise amplituudiga).

Lääne - Eesti mandriosaga on Hiiu
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maal palju sarnasust (leidub vaid 37 liiki, mis esinevad Hiiu

maal, aga puuduvad mandri П, esmajoones subatlantil ised ja 

euroopa mererannataimed). Lääne-Eesti mandril on aga küllalt 

suur arv Hiiumaal puuduvaid liike, milledest enamik kuulub 

kontinentaalsete vöi põhjapoolse päritoluga liikide hulka. 

Palju leidub seal ka inimese poelt sissetal utud liike. On ju 

Lääne-Eesti idapoolne osa üleminekualaks maritiimselt klii

malt kontinentaalsele, ühtlasi läbib ala leal- Ja Allvee-EeB- 

ti piir, kus toimub liikide arvu langus läänest itta.

Rootsi tammetsoonis (nii põhja

ku! ka lõunapoolses osas) esinevate, Hiiumaal puuduvate lii

kide hulgas on esikohal boreaal-tsirkumpolaarsete Ja boreaal- 

-montaansete areaalidega liigid. Hulgaliselt puudub Hiiumaal 

subatlantilisi, ida-euroopa kontinentaalseid, euatlantilisi, 

euroopa mereranna- ja ebaselgete areaalidega liike. Tsirkum- 

polaarse areaaliga liikidest võib märkida järgmisi: Botrychi- 

um boreale, ^oodsia «Inina, subatlantilistest: Aira praecxx, 

heliga uni flora. Cardamine flexuosa, Sedum sexangulare Jt. 

Euroopa at lanti liste liikide hulka kuuluvad esmajoones pere

Konna Rubus-liigid (Puhus, aureolus, R, sulcatus, R, Vahlber- 

gü jt.). Rootsi mandril puuduvate ja Hiiumaal esinevate lii

kide hulka kuul u va d : Padi о J a_ 1 i no i d es. Сдгпиг^ Ane

mone silvestris, m e tr gnol oius siliquosus. Carex davalliana, 
Schoenus nigricans. Jt. К ende puudumise põhjused on osalt 

edaafilised (kuna Rootsi on lubjavaesem meie aladest), konti

nentaalsete liikide juures aga ka klimaatilised.

Gotlandi saarel esineb eriti rohkesti

subatlantilisi liike, millede levik kaugemale põhja poole ei
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ulatu (Potamogeton coloratug. Phyllitis acolopendriu»Hl

rexligexica, Epipactia persica, Ulmuscarpinifglia jte)•

Gotlandil puuduvad kuid Hiiumaal esinevad liigid kuuluvad 
enamusjaolt idapoolse (kontinentaalse) levikuga liikide hul

ka (Latteuca sfeufiliQP±S£ißf Piwpinella major jt.).
Mis puutub Ö 1 a n d i saarel esinevatesse lii

kidesse, siis on neist tunduv osa subatlantilist või atlanti- 

list laadi liigid (Scirpus multicaulin, Carpinus betulus.
Stellaria neclecta, Dianthus araerie, Rubus gothicus, Kubus 
radula jt.) Peale selle leidub seal rohkesti neoendeemseid 
liike (eriti prk-st Rubus ja leliantherum). Hiiumaal puudub 
ölands floorast ka rida tsirkumpolaarse areaaliga liike

(Asplenium viride. Ranunculus illyricus, Cochlearia offici- 
euroopa boreaal-montaanseid liike (Viola alba, Heli-

anthemum canum ) jt. Kontinentaalsed elemendid on Ölandil 
esindatud märksa väiksema liikide arvuga kui eelpoolmainitud 
aladel (analoogselt tammetsooni lõunapoolsele osale). Seetõt
tu ongi ölandil puuduvad (Hiiumaal esinevad) liigid peamiselt 
kontinentaalset laadi (Matteucastruthiopteris, Calamagrou
tis lanesdoxfii jt.) või põhjapoolsemad liigid millede are
aali lõunapiir läbib ölandist põhjapoolsemaid territooriume 
(näit. Polyeonuum vivipansß. Carex glareosa. Chamaepericly- 

q^8R. jt.).
Võrreldes Hiiumaa floorat Edela-Soome 

mandriosaga , võib konstateerida borcaal-tsir- 
kumpolaarsete, boreaalmontaansete, arktiliste mereranna- 
taimede ning Euraasia areaaliga liikide olemasolu, mis Hiiu
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maal puuduvad (näit. Nymphaea tetragona. Astragalus alpinus, 
Hippuris tetraphylla jt.) Soome rannikualadel puuduvad aga 
Hiiumaal esinevad subatlantilised liigid, nagu: Taxus baccata, 
Radiola linoides, Hydrocotyle vulgaris või siis kontinentaal
sed liigid.

Lõpuks peatutakse lühidalt Ahv e n a m a a flooral, 
mis osutub Hiiumaaga sarnasemaks kui eelmine ala. See on esma
joones seletatav nimetatud saarestiku soodsa asendi, Hiiumaa
ga sarnase geneesi ja merelisema (pehmema) kliimaga kui Soome 
mandriosa, kuigi üldjoontes on Ahvenamaal omakorda suurim sar
nasus Rootsi alade, eriti Upplandiga (Palmgren, 1961). See
tõttu leidub seal veel mõningaid subatlantilisi liike (näit, 
Taxus baccata), mille levikupiir läbib Ahvenamaa saarestikku. 
Ka sealses flooras on rikkalikult esindatud boreaal-tsirkum- 
polaarsete ja boreaal-montaansete areaalidega liigid (Sedum^- 

-liigid, Thlaspi alpestre. PotentiLLa norvsgic§, Rubus arcti- 
cus, Hippuris tetraphylla jt.) kuid leidub ka subatlantilisi 
liike (Sorbus S, Meinichii, Hiproha rhamnoid^s, Epi-
lobium Lamyi jt.), milledele lisandub rida kontinentaal
seid ning sünantroopseid liike.

Eelpooltoodu põhjal võib kontateerida järgmist:
1) Võrreldavate alade kvantitatiivne külg, st. liikide 

arv, avaldub ka kvalitatiivses küljes, s.o. liikide areaali- 
tüüpide rohkuss: mida suurem on teatava maa-ala liikide arv, 
seda enam esineb seal erinevatesse areaalitüüpidesse (floora- 
elementidesse kuuluvaid liike). See tuleneb otseselt uuritava 
territooriumi suurusest: suurema pindala puhul on ka kasvukoha
tingimuste varieeruvus suurem (ühtlasi võimalus suurema arvu 
erinevate taimekoosluste esinemiseks).
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2) Liikide üldarv oleneb suurel mülirol uurimisnla seo* 
graafilisest asendist (nii asendist üldse kui ka teatavate 
naaberalade sttitea, mis võivad olla uurimisala floora kujuno- 
misbaasiks). Konkreetsed näited on meie läinesaorte kohta, 
kus alade suhtelisele noorusele vaatamata cm kujunenud mitno- 
sugused taimekooslused, millede olemasolu tõttu on ka liiki
de üldarv (tanu kasvukohatingimuste mitmekesisusele väikesel 
pindalal) suhteliselt suur (võrreldes teiste alade pindale- 
dega). Soodsa googreafilise asendi tõttu asub llilumaa väga 
mitmesuguste floozaelementide leviku sölmpunktis (või piiril), 
mis põhjustab ka vüikese ©aare suhtelis liigirikkusoe Kaasa 
on aidanud suurel määral inimese suhteliselt tagasihoidlik 
tegevus ning suuzemate kontaktide puudumino mandri^» mia 
on säilitanud floora looduslikkuse ja puutumatuse ning väldi
vad juhuslike tulnukate sissetalur<stt samuti ka umbzohtude 
ja muude axheosünantroopsete liikide laiemat levikut (vastu
pidi, on soodustanud neist mitrate kadu).

3) Ploozaclemendiliselt koostiselt cm liigirikkaimad 
(peale Hiiumaa) Rootsi manner (kogu tammetsoon) ja Saaremaa* 
Ülejuänud alade väiksem mtmkosisus on põhjustatud nii kiimaa- 
tilistest kui ka edaafilistest (real vördlusaladel ka gonoo- 
tilistest) teguritest«

4) Võrreldes Ii2umaaga on Ülandi ja Gotlandi saartel 
palju suuremal määral subatlantilisi ja atlantilisi liike, 
millede areaali phjapiir läbib noid alasid klimaatilistel 
põhjustel« MOned liigid neist esinesid aga Hiiumaal post- 
glatsiaalsel ajajärgul ( Carpinus betulus, Fagus silvatica).
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5) Ms puutub mtmesugustesse flooraelementidesse 
kuuluvat© liikide esinemissagedusse võr
reldavatel aladel, siis on see erinev • Mi näiteks on Root
si tammetsoonis ülekaalus Euroopa boreaal-montaanse tendent
siga, subatlantilised, atlantilised ja lääne-euroopa konti
nentaalsed liigid, Soome aladel seevastu aga valitsevad 
tsirkumpolaarse vai boreaal-tsirkumpolaarse, samuti ka konti
nentaalsete areaalidega taimeliigid• Hagu juba varem märgi
tud, ei saa Hiiumaa suhtes rääkida niivõrd ühe flooraelemen- 
di ülekaalust, kui just mitmesuguste areaalidega liikide 
segunemist (kuigi Kõpu poolsaarel võib märgata subatlanti- 
liste, euroopa mereramaliikide jt. kontsentreerumist, saare 
kaguosas ja Kõrgessaare poolsaarel pontiliste ja pontosar-

Iste liikide kontsentratsiooni, mille alusel teostati 
ka uus eespoolmärgitud Hiiumaa taimegeograafiline rajoneeri- 
mine). See on seletatav Hiiumaa geograafilise asendi ja 
geneesiga, mis tegi võimalikuks ühelt poolt liikide sisse- 
rände läänepoolsetelt aladelt (euroopa rannikuliigid, sub- 
atlantiline element) ja teiselt poolt - mandrialadelt 
( mitmesugust tüüpi kontinentaalsed liigid), seega võrrelda- 

väilt naaberaladelt.
6) Hiiumaa floora ülemineku- 

iseloomule viitavad mitmete liikide areaalipii- 
rid, mis läbivad Hiiumaad (Radiola linoides, Heders helix, 
Taxus baccata, Qia®epericlyi^num suecicum, Jyncus stygius 

jt.).
7) Endeemsete (neoendeemsete) liikide arv on 

suurem Hiiumaast lõunapoolsematel aladel, kus floora sai 
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varem võimaluse kujunema hakkamiseks (samuti paljude kohalike 

iseärasuste tõttu). Hiiumaa neoendeemid kuuluvad perekonda

desse H lerne iur. .1a Teraxacurr (nad on polümorfaed, fülogenee- 

tilise! t noored, arenevad jn seega kohanemisvõime li semad min

gi konkreetse ala tingimustele ning omavad edukaid levimis- 

bioloogilisi vahendeid ja on ka küllalt konkurentsivõimeli

sed) . Praeguse kiire maatöusu piirkonnas asuvad alad on kõige 

tõenäolisemaks neoendeemide kujunemiskohaks, kuna just nendel 

aladel saavad areneda ka need Higid, mis on tuntud nõrga 

konkurentsivõime poolest.

8) Vaatamata f loorael ementide mitmekesisusele osutub 

Hiiumaa liikide üldarvult suhteliselt vaesemaks kui võrrelda

vad naaberalad (välja arvatud Vormsi, Saaremaa, Ahvenamaa ja 

Emb), mida võit seletada Hiiumaa noorema eaga. Kui aga jagada 

liikide üldarv uurimisele pindalaga, pole Hiiumaal pinnaühiku 

kohta tulev liikide arv vörreldaveist aladest väikseim.

9) Mitmed lääne-, lõuna- või põhjapoolsematel aladel 

sageli esinevad liigid on aga Hiiumaal haruldased (Hydro

cotyle vulgaris, Hedera hei ix, Carex silva t j ca, Eryngium ma- 

ritimum, Centunculus cimrus) eeskätt klimaatiliste! põhjus

tel.

rida liike võiks Hiiumaal esineda, kuid neid pole seni 

leitud (Hydrocharis r orsus-reпае, ' lolygala vulgaris, I oni- 

cera balti ca, L a и iso r ba officinalis, torjgooia odoret^.« 
Hierochlo ä^-tral is, 7 r i f nl ium. alpestre, Vieia_ caesubica. 

La thyrue niger. ]c teni ca officinalis, Asa rum europaeum.
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Geranium bohemicum jt.). ITende puudumine on osaliselt põhju- 
tatua vastavate liikide levimisviisidest. Samuti võib eeldada 
uute liikide leidumist Hiiumaal perekondadest Taraxacum, Hie- 
racium, Euphrasia.* Alchemill jt., mis pole süstemaatiliselt 
Eesti jaoks veel põhjalikult läbi töötatud materjali vähesu

se tõttu.
10) Paljud liigid puuduvad Hiiumaal vastavate kasvukoh- 

tade mitte-  (võ nende piiratud esinemise) tõttu, 
kuhu levimine võib olla ainult juhusliku iseloomuga* Hea 
liikide puudumine on kahtlemata seletatav nende levimisbio- 
loogiliste iseärasustega (otstarbekate levimisviiside puudu
mise tõttu), kui ka Hiiumaa hilise merest kerkimisega, mis
tõttu polnud paljudel lõunapoolsetel (eriti subatlantilistel) 
liikidel sobivaid sisserännuvõimalusi (kuna kliima oli sel
leks ajaks juba muutunud jahedaks)* Rida liike cm tuntud ai
nult Zähilevijatena, mistõttu nende kauglevimine kannab ai
nult juhuslikku iseloom. Hiiumaa floora kujunemisel on 
j uhuslikkus (vt* ka Palmgren, 1921) etendanud aga 
küllalt tähtsat osa, mistõttu seda puudutatakse ka järgmises 

peatükis*

esineim.se

11) Vaatamata ülaltoodud andmetele floorade küllalt 
suure sarnasuse kohta, on ernevused tegelikult mõnevõrra 
suuremad, sest esineb sarnasuse ülehindamist (tänu faktile, 
et arvesse võetakse vaid liigi esinemine või mitte-esinemine, 
mitte liigi esinemissagedus võrreldavail aladel)* Samuti ei 
olnud võrreldavad alad võrdsed pindaladelt (mis loob juba 
eeltingimused floristiliste erinevuste tekkimiseks), ja mida 
suurem on pindala, seda suurem saab (vähemalt teoreetiliselt) 

esineim.se
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olla liikide arv, kui liikide levikule pole takistuseks kli- 

maalilised ega edaafiIlsed tingimused. Võrreldavate alade tõe

line sarnasus ja erinevus tuleb esile ikkagi allee kõigi nen

de floorade süstemaatilisel läbitöötamisel kaasaegse teaduse 

tasemel (rillest paraku jääb osaliselt praegu vajaka meie va

bariigis) . Saadud tulemused peaksid andma aga Õige üld

pildi floorade sarnasusest võrdluseks valitud ühtlaste 

aluste tõttu.
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Iga maa-ala floora geneesi selgitamisel on põhiüles
andeks teha kindlaks, kuidas tekkisid ja kujunesid praegu 
olemasolevad taimekooslused ning kuidas toimub nende areng 
edaspidi. Neid küsimusi pole aga võimalik lahendada uurimata
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H. Ling * K. Paaver

oones liikide 
andus: J, Aul *

_ (1957); М. Bates (1956); V. Benecke(193O);
V/.Benecke - A. Arnold (1931); S.Birger (1807); H, ja M. Rrock- 
mann-Jerosch (1923); T.W. Bocher (1937* 1941); T.V.Böcher-K. 
Larsen (1958);II.H.S. Challenger (1805); H.T,Clifford (1956), 
E,Dahl (1958); Ch,Darwn (1857); L.H. Dewey (1897); B.E^iolm 
(1951); 0. Eklund (1927a jab, 1929c, 1933, 1946); V.Erkamo 
(1944a ja b, 1946, 1961); A. Pridn (1956), K. Fritsch (1903); 
R. Good (1953), J.Gröntved (1939, 1954); M.B.Guppy (1®3), A. 
Hansen (1951); A«Heintze (1914a ja b, 1915a ja b, 1916a,b ja 
c, 1917, 1918, 1932, 1935); U.B. Hemsley (1885); У.Hildebrand 
(1873);F.Härd av Segerstad (1953); 3. Ilichevsky (1933); J. 
Jalas (1950, 1953); К. Jessen (1934, 1955, 1958a ja b); E, Kors- 
mo (1938); Ж, Kotilainen (1958); E, Kumari (1954); K.B.Iüroffer 
(1925); P. Kuusisto (1932); A.kje (1939); A. ja Li. Kpie (1939); 
K. Larsen (1956); 0. Leege (1937). K. Linkola (1942);H. Luther 
(1951, 1955); V. Maavara (1955); W.L. McAtee (1947); V.llasing 
(1955, 1956); P. Müllec-Schneider (1934, 1954, 1955); J.S. 
wen (1908); B. Pettersson (1940a ja b); R.L. Praoger (1913);

(1951, 1955); V
(1955, 1956); P. v —
wen (1908); В, Pettersson (1940а ja b); H,L, Praoger (1913);

S,Id< Rasmussen (1954; H. Ridley (1930); L,**G, Romell (1938); 
J, Salter (1857); XU Schmidt (1918); R, Sernander (1901, 1906, 
1927); B, Saarsoo (1940); P. Suomalainen (1930); T. Sörensen 
(1935); G, Vilberg - Vilbaste (1923, 1930); H, Weimarfc (1946); 
P,G, Weiss (1908, 1909); K, Wiinstedt (1937); A, kerman (1912);
M, Zokary (1930); wА.Авдошенко(19чЭ); Л.Архаров (1937): С.Го
лицын (1945); Ч. дарвин (1910); ?.Долголев (1937,19u2); 
Б.Келлер (1922); А.Кернер фон Марилаун (1900): Л. „Колосоваwocosa
(194W$ А. Ладычина (1ЭЗЭ); P.«:.Левина (1 944,19oü£f938) 
Г • Мод ин (I960); А.Навасаитис (1963); В.П.Новиков (1939) 
С.АЛилова-Крассова (1952); 5,Хитрово (1912); А.Хребтов 
1^,09а, в)у й. Ляпунов (1937).

>
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taimeliikide levimisbioloogiat, taimepopulatsioone, nende 
arengukäiku ja uuendumist. Kuna liikide levimisbioloogia uuri
mine kujutab üht põhiküsimust floora geneesi selgitamisel, 
käsitletakse antud küsimust veidi lähemalt ka käesolevas tb*ös. 

Taimede asumine tühjale maale toimub ligikaudu samas 
järjekorras nagu see toimus taimede evolutsioonis maakerale« 
tuulega ja veega kanduvad diaspoorid tulevad esimestena, aeUe 
järgnevad lindude ja imetajate poolt kantud diaspoorid (see
juures tulevad esimestena madalamad vormid - krüptogaamid - 
neile järgnevad juba kõrgemad vormid). Taimeliigid, milledel 
on parimad levimisvahendid (mis kindlustavad suurima kohastu
mise erinevale kliimale ja keskkonatingimustele), saavutavad 
laialdasema leviku ja on ühtlasi esimesed sisserändajad uuele, 
tühjale maale.

Levimisviisi järgi jaotatakse liike autohoorse- 
t e к s j a allohoorseteks. Kuna autohooria 
ei oma floora geneesi seisukohalt olulist tähtsust, ei käsit
leta seda siinkohal lähemalt. Allohooria jaguneb 
anemo-, hüdro- ja zoohooriaks, mida jaotatakse veel omakorda, 

A n e moh о о r e jaotab R, Levina ( Левана, 
1955) eu- ja hemianemohoorideks, P. lüller-Schneider (1954) 
aga meteo-, kärne- ja balloanemohoorideks. Tavaliselt on anemo- 
hoorsed liigid ühod esimestest saabujatest mingile tühjale maa- 
-alale. Paljudel anemohooridel on lisaks välja kujunenud veel 
mingi muu levimisviis (näit, hüdrohooria). üsna tavaline on 
anemohooride haakumine loomade karvade külge, seega epizoili- 
ne levimine.
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Vastava analüüsi põhjal võib öelda, et Hiiumaa 920-st 
looduslikust liigist on 65 obligaatset anemohoori (ehk 7,1 % 
liikide üldarvust). See ei tähenda aga, nagu oleks anemohoo- 
ride osa saare flooras väike. Tegelikult on enamikul dplo- 
või polühoorsetel liikidel üheks levimisviisiks anemohooria, 
mistõttu võib julgesti öelda, et enamik Hiiumaa floora esin
dajaid (üle 85 %) levivad anemohoorselt.

Erilise rühma moodustavad liigid, millede viljad jäävad 
talveks külge (vinterstaender, wintersteher) ning levivad 
mööda lund ja jääd tuule kaasabil. Held nimetatakse к 1 о n o- 
boorideks, üldiselt on rohkem levimisvõimalusi liiki
del, mille seemeproduktsioon kindlustab nende levimise pike
ma aja vältel, näit, aastaringselt (Hasing, 1955)»

Hüdrohooria on üks efektiivsemaid ja vani
maid levimisviise. Seemned võivad levida nii mage- kui ka 
mereveega. Kuna Hiiumaal tuleb esmajoones arvesse levimine 
merevee kaasabil, peatutakse sellel lähemalt. Vastavad kat
sed (Birger, 1907; Challenger, 1885$ Daruin, 1857, 1910; 
Eklund, 1927a ja b; Praeger, 1913; Ridley, 1930; Romell, 1938; 
Salter, 1857; Ikeraan, 1912 jt.) on näidanud, et väga palju 
taimeliike on kohastunud just levimisele mereveega (sealhul
gas hulk mitte - vee- ja -rannikut aini). Kohastumiseks on 
siin vastavate liikide ujumisvõime olemaolu. Ch. D a r * 
win (1857) rõhutas ka märgade seemete kuivamise tähtsust 
kaldale jõudmisel, sest ka sel juhul võivad nad idaneda, kui 
leidub sobivaid kasvukoht!. On aga terve rida liike, millede
le merevees olemine mõjub idanemist takistavalt (Birger, 

1907).



* 523 *

Kuna käesoleva töö autor korraldas omapoolse katse lii
kide levimise kohta merevees 18 kuu vältel (kokku 100 liigi
ga), tehakse saadud andmeist kokkuvõte. Heist 100-st liigist 
Idanes merevees enamik 7-10 päeva jooksul * tabel 1, 
47 liiki andsid negatiivseid tulemusi (neist vähemalt 4 liiki 
oleksid pikema katseaja vältel kahtlemata veel idanenud) — 
tabel 1, Valitud liigid olid erinevatest sugukondadest ja 
erinevate levimisviisidega (samuti mitmesugustelt kasvukohta- 
delt), nagu võib näha tabelist liikide nimestikust. Heist 
32 liigiga korraldati hiljem kontrollkatse petri tassides 
filterpaberil - tabel 2 -, kust selgus muuhulgas järg

mist:
1) Uhesuguseid tulemusi mere- ja megevees idanemisel and

sid 16 liiki;
2) Herevees positiivsemaid tulemusi andsid 6 liiki: Brunei- 

la vulgaris« Ammedeni, a peploides, Ehinanthus glaber, 
Tziglochin maritimu, Anthemis tine tori a j a Campanu] a 

persicifolias
3) Ülejäänud 10 liigi seemned idanesid kontrollkatsel mär

gatavalt kiiremini. Held tulemusi ei saa võtte absoluut
setena, sest merevee puhul hoiti temperatuur keskmiselt 
10°C võrra madalamal kui kontrollkatsel. Hea liikide 
juures võis katsetulemusi mõjutada ebakvaliteetne seeme;

4) Merevette asetatud seemeist uppus enamik lühema aja 
jooksul, kuid nad idanesid katsekolbide põhjas ning ju- 
veniilsed taimekesed kerkisid pinnale ja pidevalt kasva
des ujusid.

5) Uppunud seemeist idanes rohkem kui ujuv aist, kuid real
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Tabel 1

Seommote Manemino mereveos ajavahomilun (coolsus v^o, t° VL.>, 5° .
08,12,59. * 25.05.61,

1-3 paevu 
.jooLüul

7-10
päevaga

1 kuuga 1,5 kuuga 2*4 kuuga 5*8 kuuga üle о kuu ja
üle selle.

hinamnthus 
or-

‘arex
. *. luuluta 4—

iKfol ium oi Шее ai rus с Надо Cimium _ 1IMMI uncus
pratense +"■ Till oliu eilve + _ eooru2.oa + Lanceolatur : 4- afzoliana + gexardii 4-

olilotus Geur ; urbcuuun + 'let -,,ani 17 a Scabiosa ] oa I otamoga-
ui bus 4— 

olidago
virgaurea 4--

arvensis +- 
Dead lampi is 
ilunvusu +- 
Carex oederi+ 
: lU’ Up'O 
lanceol ata 4— 
Tedicago 
lupulina 4— 

1 Imtago 
media +~ 
>Ti,7 oliu 
repons +“ 
iriiõliun 
i ai t nu +

olianthemum
77777/^7.7... 7777 +- 
Chomaenoriu

oel' ria 
glaucu 4-
utvas ,1a 
tinctoria 4— 

. o b " . ,
argonLoa +- 
Tarumaa 
vulgaria 4— 
-’J. 7X7 vaul.
porsicif . . а 4-
11 CI ■ I 

nutens 4— 
Carlina 
vul aris 4-

ob tillo
T op tan 7; + 

. ctylit 
aeda + 

run
vulg . ‘ 4—

i o2 + 
Leucathe- 
mum 
vulgare 4—

columbari 4- 
tr 7 ... 7

glycyphyZ-
I US 4"

■■.OT777XU. e
sangulneum 4- 
77/^777
maritima 4--
esl eria 

courulea +- 
Cladium 
nartonu: +- 
-aj anthemum 
bifol Ja c +

compreesa - ton _
pectin t u 4
' m nodenia 
pop! oides 4-

anuptißo 7Ш- +
.:v,
.'Titl-д: 4—

pratensis + 
£ШЖК 
crispus +
Pleun prut ons 0 + 

. Iie rae luu 
pilosella +~ 
Holcua 
lunatu:. +~ 
....rabis 
hirsuta 4— 
Senocio 
oilvaticus +~ 
Trifolium 
:'r iferum+-

Kolcluz
53 liiki

7 12 3 8 2 3 2
+ * danonud и , unud saaoioist (kokku 51 liiki)
* - idanenud ujuvaist S ommeist (kolku 35 liiki)
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«10
u] pu. -id

1-3 :O.ÜV:.;
6; Ж.Ж:.1
UT ?UXU

7-1 и '■ ж
va jooksul

1 kuu 
jooksul

it in kuu jooksul ts . - dwB
(t.,en Jo ‘ 1 . V.. Al L: 

. evud)

nthyllis 
vulner ria

mpetx .... a 
nigrum 
V acciniun 
myrtillus 
Trifolium

saxatili. 
о onio orc. 
xylosteum 
OO1)O3.‘U11.. 
tinetoriо 
Triplcuro- 
spermum 
maritir :U21 
Schoenoplece 
tus taberae- 
montani 
] ediculario

ce nt u - . - 
rolinum
Alchemilla Sp. 
Antennaria 
dioica
Ribes alpinur • 
3 nogloscu . 
officinale 
Gentiana 
anarclln
Glaux unit ion.. 
Linum catharticum

Carex 
flacca 
MwiB 
paludosum 
.^eontodon 
autumalis 
Juncus 
bufonius 
Ac Inos

Ilelictotrich- 
on pr dense 
- nd um acre

pollno 
Ranunculus

acer 
Pragaria 
vesca

. chium 
vulgare 
Pestuca 
ovina

Cirsium 
horridum 
Carox 
dint eno 
J asione 
montana 
Ammophila 
arenaria

...Ipnus arenarius 
Gymadeni B conopsea 
Care : penicea
Carox hirta
one non miflora

3dril L3 aponion

Carex nigra 
Carex vooicaria 
Comarum pal untre 
Caron are aria

Kokku:
47 lüki

7 13 б12 4 5
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liikidel idanesid nii uppunud kui ka ujuvad seemned * 
• tabel 1, Uppunud seemed idanesid 51 liigil» 
ujuvad * 35 liigilj

6) merovees kasvanud juvenilsetel taimedel teostati mõöt- 
nisi (arvesse on voetud suurim pikkus, mida taim katse- 
kolvis sacvutas). Hagu võib näha tabelist 3, 
saavutasid suurimaid mõõtmeid liblikõielised Lathycua 

gilvestris da Lathyzus protensis, aga ka Rumex cxipus, 
Hileun patense, Plantece lanceolata, Alchemille minor 
3t.

Kahjuks polnud tehnilistel põhjustel võimalik istutada 
selliselt saadud taimi mulda: saadud mõõtmistulemused nüita- 
vad, kui suureks on suutelisod juveniilid merevees üldse kas* 
varna» Võib axvata, et kauem merevees olnud taimed hakkavad 
raskemini kasvama. Teostatud katse kinnitab O, B к 1 u n • 
a i (1927a ja b) poolt läbi viidud katsete järeldusi: 
1) merevees idanevad paljude mitte-rannikutaimede seemed 
(sealhulgas küllalt paljude anemohooride seemned või suhte- 
lisalt rasked kseermed), 2) idanenud taimed cm võimelised 
pikema aja vältel vees ringi triivima (mõnel juhul isegi mi
tu kuud)$ 3) taimed, mille diaspoorid upuvad merevees, on 
võimelisa levima merehoovustega, sest nad võivad idaneda ka 
xaadalas rannavees (riinees). kõrgveega aga kanduvad idane
nud taimed edasi uutesse kohtadesse (vt» ka Ridley, 1930)» 
0» Eklund (1927b) ei pea Läänemere väikest soolsust 
taimede levimise pidurdajaks; vastupidi, see osutab sealse* 
tele soodsatele juveniilide arengutingimustele.



Tabel 2
Kontrollkatse (petri tassides) tulemused ajavahemikus

o Q Ole 03. 61 * 25. 05. 61e
T° +24°C 1 ■

Idanenud r--’• •» 
«Idanemata

10 päevaga 18 päevaga le5 kuuga 2,5 kuuga I
Linum catharticum 
Melilotus albus 
Plantago media 
Gymnadenia conop- 

sea
Rumex crispus
Juncus bufonius
Potentilla ar- 

gentea
Melandriumalbum 
Phleum pratense 
Lathyrus praten

sis
Taraxaca vulgaria
Silene nutans 
Koeleria glauca 
Acinos vulgaris

Fragaria veaca 
Роа compressa

Carex oederi
Carex vesicaria 
Campanula persi 

cifolia

Torilis japonica

Kokku 8 23 liiki

Prunella vulgaris
Carex arenaria ii 

ii 
и 
и 
ti 
и 
ti 
и 
и 
I 
II 
» 
I 
I 
II
II 
и 
II 
II 
u 
II 
II 
il
II 
H 
u 
II 
IT 
n
II

Pestuca ovina
loides 

Rhinanthus major
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Tabel 3
Juveniilsete taimede mõõtmise tulemused (idanenud 

merevees)
loodetud kõigi taimede kogupikkus;eraldi juur, vars ja 

leht (on mõõdetud suurimad dimensioonid, mis mingi liik saa
vutas). ' o o

Keskm, t° *15,8°C

Taime kogupikkus sm*tesLiigi nimetus

Holinia coerulea
Solidago virgaurea 
Deschan^sia flexuosa 
Geum urbanum
Plantago lanceolate 
Trifolium mon t anum
Helianthemum nummularium 
Chamaenerium angustifolium 
Koeleria glauca
Anthemis tine tori a 
Triglochin maritimum 
Potentilla argentea 
Taraxaca vulgaria 
Campanula persicifolia 
Phleum pratense
Plantago media 
Silene nutans 
Hieracium pilosella 
Carlina vulgaris 
Arabis hirsute 
Senecio silvaticus 
Potentilla reptans 
Trifolium fragiferum 
Carex oederi
Hedicago 1 up ulina 
Trifolium repens 
Melilotus albus 
Sesleria coerulee 
Ononis arvensis 
Majanthemum bifolium 
Holens lanatus
Lathyrus Silvestris . 
Alchemilla minor 
Cirsium lanceolatum 
Lathyrus pratensis 

külgharudRumex crispus
Prunella vulgaris

1.5 
2
4,2 
3,2 
6,6 
1,0
3,7 
0,2 
0,5 
2,0
2,6 
0,3

; 1,0
0,7
6,8 
1.3 
2,4 
1,9 
1,0
1.2 
0,8 
2,0 
3,6 
0,3
1,0 
1,3 
1.7 
4,5 
2,5
1,4 
2,6

33,7
: 6,7

6,6
23,1 
7,0
7,6
3,2

Kokku : 37 liiki
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Liikide mereveega kandumise võime omab seega suurt täht* 
sust mingi maaala floora geneesi seisukohalt, kuna on selgu
nud, et enamik taimeliike on suutelised levima hüdrohoorselt, 
see aga avab praktiliselt piiramatud võimalused mingi mereäär
se territooriumi floora kujunemiseks, ühtlasi rõhutab see ka 
fakti, et levimisviisidest omab Hiiu* 
maa suhtes suurimat tähtsust ma* 
riinnehüdrohooria* •

Kaudsed hüdrohoorid on sellised lii* 
gid, mis näiteks tormiga vette langevate puude juurte ümber 
jääva mullaga või surnud lindudega kanduvad edasi; seda või* 
maiust tuleb arvestad© ka Hiiumaa floora kujunemiskäigu juures. 
IU L u t h e r (1955) kirjeldab lisaks veel nn. a n t г о * 
po-hüdrohoorset levimisviisi, mis võis samuti 

osa etendajad Hiiumaa floora juures.
Paljude (eriti halofiilsete) rannikuliikide seemed või 

juveniilid (näit. Acopyzum junc^um, Lathyxus maritimus jt«) 
kanduvad kõrgveega edasi mööda rannikuid (Benecke ja Arnold, 
1931) * sellisel viisil võis rida liike kohale jõuda ka 
Hiiumaale ning seda võib märgata praegugi saare rannikutel 
(eriti Kassari saarel). Suurt osa seemnete kandumisel etenda* 
vad merehoovused ja nende suund. Hiiumaa ümbruse 
hoovused lähevad talvepoolaastal Rstna-Tahkuna suunas, suvi* 
poolaastal - Hiiumadala kohalt põhja suunas ja teine osa 

Ristnast lõunasuunas ( Palmen, 1931- Морской атлас” 
II, 1953), mis loob tingimused liikide levimiseks läänekaartest 
Üldiselt on aga Hiiumaa ümbruse (eriti väinastiku osas) hoovu
sed ajutised, tuule* ja vooluhoovused (Astok, 1958, kk) mis*
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töttu suurem ja efektiivsem hüdrohooride kohalejõudmine leiab 
aset kahtlemata suurte sügistormide ajal* Paljud mitteujuvad 
seemned transporditakse voolusega passiivselt edasi nagu uju- 
vadki. Rasked seemned triivivad ka vee all, samuti kanduvad 
veega edasi risoomid, sigisibulad jm. mis omas osa kahtlemata 

ka Hiiumaa floora kujunemiskäigus.
Hiiumaa liikidest on obligaatseid hüdrohoore 78 liiki 

ehk 8,5 % liikide üldarvust (neist enamus on mariinsed hüdro- 
hooria), aga ka enamikul (diplo- ja polthooridest on üheks lev- 
misviisiks hüdrohooria - seega on rõhuv enamik Hiiumaa liike 
(üle 90 >5) suutelised levima vee abil. See on tugipunktiks ka 
nende liikide saarele primaarse sisserände selgitamisel.

Enaozoohoorial on Hiiumaa floora kujunemi
ses kahtlemata tähtsam osa kui ülejäänud sooli о ori a liikidel. 
Obligaatseid endozoohoore on praegu saare flooras 10 liiki elik 
1,1 % liikide üldarvust * kuid endozoiliselt võivad levida ka 

paljud diplo- ja polühoorsed liigid.
ZooUoora jaotatakse vastavalt levitajaile ornito-, mamma- 

lo- ja ihtüchooriaks (nidley, 1930; Miller-Schneider, 1934; 
Hornell, 1938). Heist imetajate osa Hiiumaa floora kujunemisel 
on suhteliselt väike - arvesse tulevad siin esmajoones mets
kits, põder, rebane, jänes ja metsnugis; vähemal määral siil, 
orav, mügri ja mitmesugused hiired (vt. ka Heintze, 1915b; 
Aul - Ling - Paaver, 1957) • Eriti suurt osa etendavad levita- 
jaina linnud (ehkki paljudel toimub seedimine väga kii
resti ning seetõttu ei levi seemned kaugele). Tähtsamate levi
tajatena tulevad Hiiumaal arvesse vareslased, rästad, kuldnokad, 
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pasknäärid, tihased, varblased, lehe- ja põõsalinud, leevike
sed, vindid (vt. ka Наваса».тис, 1963, рукопись). . 
tedred, tuvid, põldpüüd, suur- ja väikekoovitajad, hallhaned, 
mitmesugused pardid, punapea- ja tuttvardid, rähnid, pihkli- 
mänsakud, kanepilimud jt. (vt. ka Kumari, 1954). Nagu mär-- 
gib V. M a s i n g (1956), võib seemnete kauglevitamine 
efektiivselt toimuda vaid rändeperioodil (sealjuures on suurem 
tähtsus segatoidulistel lindudel)* Viimaseaegsete sügiseste 
ründevaatluste põhjal (Aumees, I960, kk; Keskpaik, 1958, kk) 
võib öelda, et lindude massilise sügisrände perioodil toimub 
Hiiumaalt)

^väga paljude liikide läbiränne, kusjuures nende rändesuunad 
ja -intensiivsus oleneb eelkõige ilmastikust (eriti tuulesuu- 
našt ja -tugevusest) ning on eri aastail erinev* Eriti endo- 
zoohooria juures on suur osa juhuslikkusel (oleneb linnule 
ettejuhtuvast söödast)* — ~

Kodu(kar 1-) loomadega levib samuti 
mitmeid liike (Ekamo, 19461 xulez-Schneider, 1934» 1954)» 
Ms omab tähtsust liikide levimisel Hiiumaa ühest osast teise* 
Koosluste moodustamisel on endozoohoorid suure osatähtsusega 
ka maantecsexvadel ja laagriplatsidel (i<iller»Schneider, 1954)* 
Heal liikidel on täheldatud idanemisvõime tõusu pärast веет» 
note looma seedekulgla läbimist (Jessen, 1953b)*

Lillakate viljade levitamine võib toimuda ka sekundaarselt: 
surnud lindude sisikondade kaudu, mida söövad teised linnud 
(McAtee, 1947); sellist võimalust ei saa välistada ka Hiiumaa 
floora kujunemisel.

obligaatsete epizoohooride hulka 
kuulub Hiiumaa floorast vaid 3 liiki ehk 0,33 M Circaca alpi- 
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na, SgMcula europaes ja Asperula odOTata» Mõningal määral 
leidub epizoohoore ka polihooride hulgas, kuid üldiselt on 
nende osatähtsus saare taimkattes väike« Epizoohooria esineb 
ka linnupesades (pesamaterjali või toidu näol); seemned või
vad epizoiliselt kanduda samuti kariloomadega • Sarnane on 
seemete edasikandumine inimese riiete ja jalatsitega (Clif* 
ford, 1956; Ridley, 1930) * seda võib märgata ka Hiiumaale 
Epizoohooria etendab oas põhiliselt liikide edasilevitamisel 

saare enese piirides# • ■ .
Sünsoohooriat jaotatakse ornito- ja mürme- 

kohooriaks, Omi teooria osatähtsus Hiiumaa floora kujunemi-^ 
sel on suhteliselt väike (axvesse tulevad põhiliselt pask-

näär ja pähkli nsak). Saare flooras puuduvad puhtakujulised
sünomitohoorid - neid esineb ainult diplo- ja polühooride 
hulgas, Seevastu on mürmekohoorial Hiiumaal 
küllalt suur osa, Obligaatsed mürmekohoorid puuduvad saare 
flooras täiesti, fakultatiivseid müirnekohoore leidub aga ter
ve rea sugukondao esindajail polü- ja diplohooride hulgas. 
Suuremat tähtsust omavad Eesti alal sipelgaist Formica ruf a, 

P. exsecta, Lasius L, fvliginodus jt. (Maavara, 1955; 
Sernander, 1906),

Antropohooria osatähtsus uurimisala 
floore kujunemises (võrreldes vabariigi ülejäänud aladega) on 
võrdlemisi tagasihoidlik. Hiiumaal puudub suurem liiklus, 
ühendus manriga 011 suhteliselt distantaikas, samuti pole 
suuri tööstuskeskusi, mistõttu neofüüte leidub saare flooras 
minimaalselt * Enamiku mntropohoorsetest liikidest moodustavad 
tavalised põlluumbrohud (arheofuudia) , mis on inimkultuuriga
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sisse toodud juba ammu, eeskätt külvimaterjaliga. F. G о о d 
(1953) jaotab inimese abil levimisviise: juhusliku kokkupuute 
teel, külvimaterjaliga, teiste taimedega (esmajoones loomatoi
du ja pakkimismaterjaliga) , mineraalidega (ballasti, kruusa, 
mulla jms. vedudega), istutamiseks kasutatavate taimeliiki
dega. E. К о r s m о (1938) andmeil võivad umbrohud levida 
külvise viljaga, heinaseemnetega, tee- Ja raudteetammide nõl
vadelt, кraavikailastelt, ehitus- ja laoplatsidelt, mulla ja 
poriga, vooluvetega, laudasünnikuga, aganate ja heinapebre- 
dega, kompostiga, viljapeksu- ja sorteerimismasinatega jne., 
mis on tõenäoliselt toimunud ka antropohooride sisserändel ja 
edasilevimisel Hiiumaal. Tänapäeval soodustavad aga liikide 

(ja mitte ainult antropohooride) levikut saare-si seselt kruu- 

saveod. Eriti levivad taimed inimesega sõdade ajal /vastavaid

liike nimetab 1 . M annerkorpi (1944) polemohoori- 

deks/. Sõdade osatähtsust floorade kujunemisel märgivad K.

К u p f f e г (1895), G. V i 1 b e r g (1923) ja V. E r

k a m о (1946, 1961).

Peale selle võib toimuda proantroopne 

ehk juhuslik inimesega edasi levimine ka liikide juures, mis 

on tavaliselt zoo, hüdro- või autohoorid. Sel juhul võivad 

diaspoorid kanduda palju kaugemale kui looduslike levimis

viisidega. Kõigil neil juhtudel, kui inimene niidab heina 

niitudelt, raiub metsa jne., aitab ta kaasa taimede levita

misele .

Kõik levimisviisid looduses täiendavad vastastikku 

üksteist. Kauguse suhtes cn efektiivsemad levimisviisid ane- 

mohooria, hüdrohooria, endozochooria, aünzoohooria ja epior- 

nitohooria. Maismaataimedele on hüdrohooria puhul oluline, 

et nad randuksid kasvuks sobival kohtadel. Taimede levimise

ga teostub ühtlasi fütotsönooside formeerumine ja nende mig

ratsioon. Enamik taimeliike võit kasvada vaid kindlatel kas- 

vukohtadel ja kindlate fütotsönooside koosseisus, mistõttu ei 

piisa siinkohal ainult üksiku liigi levimisviisist; seega ku

jutab
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kasvukoht endast teist samatähtsat faktorit mingi ala floore 

kujunemises.
Efektiivsem levimine on kindlustatud 

liikidel, milledel on teada enam kui üks levimisviis, seega 
dip lo- ja polühoorsetel liikidel (enamik neist cm triplohoor- 
sed), sest väga palju oleneb alati juhuslikkusest. Hiiumaa 
loodusliku floora liikide üldarvust moodustavadki suure ena
muse diplohooria - 420 liiki ehk 45,65 % liikide üldarvust 
ja poluhoorid * 329 liiki ehk 35,8 % 920-st liigist. Iga
suguseid muid evimisviise (peale eespookäsitletute) omavaid 

lüke on vaid 15 ehk 1,52 %,

2, P 1 о о r a postglatsiaalne

areng

Iga maa-ala floora koosseis oleneb suurel määral ajajär
gu pikkusest, mille vältel taimkate võis seal kujuneda. Kogu 
meie vabarügi taimkate on suhteliselt noor, ja veel noorem 
on Läänemere tihe väikese saare - Hiiumaa * floora. Eest 
floora kujunemisel omas otsustavat tähtsust viimane laialda
ne jäästumine, mis hävitas kogu eelnenud taimestiku. LÜngi 
territooriumi floora geneesi uurimine on väga pikk ja vaeva
nõudev tööz siin tuleb laialdaselt kasutada paljude erialade 
andmeid ja ka sealjuures jääb eestkätt botaanikule väga palju 
selgusetuks, kuna mõne ajajärgu kohta puuduvad „looduse doki>- 
mendid". Selletõttu tuleb igas sellelaadilises öös leppida 
paratamatult hüpoteesidega, või, kasutades nappe teatmeid 
floora minevikust (palünoloogiliste andmete näol), püüda re
konstrueerida floora (ja kogu taimkatte) kujunemist ja aren
gut.

Ploorageneesi uurimiseks on kasutatud õietolmu analüüsi 
andmeid Hiiumaa soodest, niihästi kirjanduses avaldatuid 
(Kupffer, 1925$ Kents, 1938, kk; Thomson, 1929) kui ka töö 
kirjutaja poolt võetud proovidest (koos EITUI töötajate 
П, Kurni ja K. Veberiga), millised analüüsis TA Geoloogia Insti
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tuudi teaduslik töötaja H. К e a s e 1. Kokku oli kasutada 
7 proovi mi toelt poolt Hiiumaalt (erineva vanusega soodest). 
Töös on kasutatud ka olemasolevaid geoloogilisi andmeid ja 
materjale Hiiumaa kohta, Pihlasoo raba kohta teostati lisaks 
vanuse määramine absoluutse skaala järgi cl4-meetodil ZBI 

bio-geokeemia laboratooriumis A. Liiva, E. Ilvese ja II. Pun- 
ningu poolt. Kasutades neid materjale» püütakse alljärgnevalt 
rekonstrueerida Hiiumaa floora kujunemiskäik etappide kaupa» 
kusjuures käsitletakse lähemalt ka Hiiumaa geomorfoloogilist 

arengut.
Hiiumaa kujunemine algas pärast viimast jääaega Kõpu pool

saare merest kerkimisega (Kents, 1938» kk). Kuna Kõpu poolsaar 
ja Reigi ümbrus on Eestis kõige kiirema kerkega alad (Kents» 
1938» kk; „Hiiumaa", 1940» kk; Varep, I960» kk), on sealsed 
rannamoodustised üksteisest hästi eraldatavad. Lillal kerkisid 
Hiiumaa vanimad osal merepinnast kõrgemale, pole täpselt kind
laks tehtud. Kõrguse järgi otsustades pidi see toimuma kunagi 
preboreaalse j о 1 d i a ajal (arvatavasti alates Y IV- st), 
seega umbes 9000 aastat tagasi - joon, 583 ja 584* (Kents,1938, 
kk; Kessel, 1961), Kõpu poolsaare kujunemine algas hobuseraua- 
kujulise saarekesena, mille keskel oli merega ühendatud laguun. 
Selleaegsetest rannamoodustistest on künnis kõrgusega 60,8 m. 
Maapinna kerkides tühjenes laguun ja poolsaar kujutas endast 
üsna pisikest ümmargust saarekest. Vastavate rannamoodustiste 
(astangute) kõrgused on vastavalt 54,8 m ja 53,4 m (Y-V ja Y-VI) 
Joldio-mero lõpul kasvas saareke jõudsalt (peamiselt praegu- 
ae keskkõrgendiku lava arvel, mis oli Antsülus-suurj ärve 
ajaks ( Anc I ) - 8000 a, tagasi - juba merest
kerkinud. Vastav astang on 44,8 и ü,m,p. Järgnesid uued järve
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transgressioonid ja regressioonid (Anc I-V), milledele
vastavate ramamoodustiste kõrgused on P, К e n t s i (1938,

kk) andmeil järgmised8 
Anc
Anc

I (8000 a. tagasi) - 
II (7800 a.) - 41 m

toe III (7600 su) - 
Anc IV C - 7400 a. 
Anc V ( _ 7200 a.Anc

• 32 m
- 29,8 m

Joldiamere rannikuvormide kujunemisviis (Kessel, 1961)
lubab oletada, et nimetatud veekogu oli Eestis regresseeruva 
iseloomuga« Rootsi limustefauna leidude põhjal peetakse Joldia- 
merd riimveeliseks (vt. lähemalt Kessel, 1961).

Joldiameri tähistas kokkulangemist subarktili-preboreaal- 
se kliimaga, seega kliima püsiva soojenemise algusega pärast 
valda! mandrijää taandumist (Kessel, 1961; Orviku, I960)« 
Eestis hakkas sel ajal levima kasemets, millele hiljem lisan
dus mänd« Kuna Hiiumaast oli Joldiamere ajal olemas vaid väike 
saareke (mis oli pealegi üleujutatav tormidega) on tõenäoline, 
et sel ajajärgul ei toimunud saarele ka veel taimede sisse
rännet, seega puudus subarktiline vegetatsioon, mis leidus 
sel ajal Ida-Eestis, 

Antsülus-suurj ä r v e maksimaalse leviku 
ajal oli Hiiumaa Kihnu suuruse saarena, Saaremaa keskkõrgus- 
tikust oli olemas pikk kitsas saar Kodaramäe ja Viidumäe 
astangukompleksidena, samuti Sõrve poolsaare keskosa (Kessel, 
1961), tot eülus-suurjärv oli keskmiselt liigestatud lausk- 
rannikuga, kuid Kõpu poolsaarel leidus ka jürskrannikut 
(Kessel, 1961), Antsülusgürve esinemist Kõpus kinnitavad ka 
subfossiilsete molluskite leiud (Rästa-Kessel, 1956, kk).
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Nagu oletatakse, olid tormid Antsülus-
•suurjärve ajal tõenäoliselt palju suuremad nüüdisaegseist, 
mida tõendab tolleaegsete rannavallide kõrgus, Anteülus-suur- 
järv ( - joon, 585) oli mageveeline moodustis, kuid arvatakse, 
et järve lõunapoolses osas oli siiski teatav soolsus olemas. 
Antsülus^suwrjärve staadiumile vastavad Eesti ulatuses VIII ja 
VII tolmateratsoon L. v. Posti (1925) järgi. Kliima 
oli sel ajajärgul juba soojem (boreaalne). Antsülus-suurj ärve 
lõpul võisid Hiiumaale sisse rännata ka esimesed taimeliigid, 
nagu näit, Phzasmites comamis, puudest Pinus, silvestcis, Be
tula pubeseens, B. verrucosa ja Ainus glutinoga, Rannalähedas- 
tel aladel näitab selleaegne Pinus’e kurv pidevat tõusu 
transgressioonide alal (transgressioon haaras lehtpuudega mada
lamaid alasid, kuna mänd jäi püsima), P, К e n t s i (1938# 
kk) uurimustega on tõestatud, et Kõpu poolsaarel valitses 
boreaalsel kliimaperioodil mänd (moodustab ligi 80 % tolmutera
dest), millele lisandusid vähesel määral kask ja lepp; rohkem 
leidus sarapuud (10 %) ja (umbes 5 %) tamme-segametsa - joon, 
587, Järelikult, pidid selle ajajärgu lõpul Kõpu poolsaarele 
sisse rändama ka juba laialehised puuliigid tamm ja jalakas, 
võibolla ka pärn. Tõenäoliselt oli Kõpus valitsev männimets, 
mille all kasvasid juba sarapuu ja tamm - seega leidus Antsü- 
lus-aja lõpul Hiiumaal juba vähesel määral salutüüpi männikuid. 
Leppadest esines vaid sanglepp, mis moodustas väiksemaid salu
sid reljeefi madalamates osades. Ülejäänud Hiiumaa oli vee all 
ning olemasolev saareke, mis oli pikemat aega üksikuna, tormi
dele hästi kättesaadaa omas floora kujunemise seisukohalt 
veel vähest osa. Vabariigi floora geneesi kohta olemasolevad 
pai tnoloogilised andmed ei ole selle ajajärgu kohta Hiiumaa
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osas sobivad, kuna sealne floora kujunes tervikuna hiljem 
ning seetõttu on ta arengulugugi mõnevõi^ra teistsugune.

Nagu märgivad H. Gross (1931) ja L,v, Post 
(1924), hakkasid JoldiaAntsilus-ajal levima Lõuna Rootsist 
Läünemeremaadesse Cladiwn marisõUS. ja HiRROÖl^- rhamgides,

LSuna-Rootsis olid ülalmärgitud autorite järgi parematel 
muldadel levinud sarapikud, mis hiljem moodustasid tiheda 
ülarinde mämikuis ja tamme-segametsades, Tõenäoliselt just 
neilt aladelt võis toimuda esimeste taimeliikide sisseränne 
Hiiumaale, Antsülus-suurjäxve ajal võisid Eestisse immicreeru- 
da Anemone nemoxosa, A. renunculcides, Calamagrostis lanceola= 
ta, Pximula farinosa, Ancelica silvestrie jt. (vt, Eichwrald, 
1957, kk). Boreaalse perioodi maksimuumi ajal olid suvetempera- 
tuurid kõrgemd subazktilise aja temperatuuridest ja talve- 
temperatuurid madalamad, seega senisest kontinentaalseni klii
ma, Antsülus—suurjärve ajal võisid Eesti mandriosasse sisse 
rännata veel soojalembesed männimetsataimed, nagu Comnus 9an- 
guinea, Prangula alnus, Padus racemosa, Sorbus sucuparia.
Rute idaeus, Vibumnun opulus ja Dasiphoza Eruticosa; roht^_

taimedest Vesmiicsi spicata, (ärgsophila £astigiatae А äehue
pilosa, Geum aleppicum, Heracleum gibiricum» Polemonium pocru-

leum, Sempervivum soboli£exum; ajajärgu lõpul veel: Astrazalue 
gycyphyllus, chmaphila umbellata, Campanula, per§iei£ßli@» 
Dianthus arenarius, Dianthus deltoides. Latterus silvestrs, 
Veronica teucrium. Ranunculus cassubicus jt. (vt, Eichwald, 
1957, kk). Rabasid sel ajajärgul veel polnud, kuid mandriosas 
esines öötsmadalsoid pruune ambl as ood ena lubjalembeste tarnade 
ja teiste lõikheinal istega. Eriti leidus seal mõökrohtu 
(Laasimer, 1959)# Eesti mandriosas Uinus laev ic oli olemas 
juba Antsülus~ajal, kuna Ulmas scaba ilmus koos Tilia cordata’- 



- 538 -

ga alles Litoriina I-8 • (Thomson, 1936). V-Erkamo 
(1956) arvates oli boreaalsel kliimaperioodil aasta keskmine 
temperatuur 4°C kõrgem kui praegu. E, Kumari (1954) 
andmeil algas Antsülussuurjärve perioodil metsalinnustiku 

mis _
ulatuslik levimine (seoses metsade kujunemisega), omakorda lõi 
soodsad tingimused floora edasiseks formecrimisekB (levimis- 
bioloogia seisukohalt on metsalindudel küllalt oluline osa 

alustaimestiku kujunemisel).
Esimese atl antil ise staadiumina on Baltimerel eraldatud 

veel umbes 7000 a, tagasi valitsenud Mastogloa- 
mere staadlum( Kessel, 1961). See stedium on seni 
kindlaks tehtud Eestis vaid Kõpu poolsaarel, kus ta esines 
P. К e n t s 1 (1938, kk) andmeil - 6600 a, tagasi (vastav 
rannamoodustis on 23,5 m). Selleks ajajärguks oli olemasole
vale saarele liitunud lõunaosas sangekujuline moodustis, mis 
isoleeris merest võrdlemisi suure Kõpu järve. Hakkas tekkima 
ka bleke, mille teke kestis veel Litoriinamere I-s ja lõppes 
II faasis, mil lakkas eksisteerimast järv ning algas turba 

moodustumine. -'
Teiseks atlantiliseks staadiumiks oli Litoriina- 

mere staadium - L, (joon. 586) Lyja ^na faas 
olid transgressiivse Iseloomuga (6000-5500 a. tagasi, mil Kõ
pu poolsaar vähenes tunduvalt ja ujutati üle ka järv). Vasta
vad rannamoodustised on 27,6 m ja 24,4 m (Kents, 1938, kk). 
Edasine poolsaare juurdekasv toimus põhiliselt lõunasuumnali- 
selt. LyIb, Lj jj ja IIy-S toimus mere j ärk-3 ärgukde taandu 
я^пя (vastavalt 5200 a., 4700 a. ja ~ 4000 a. tagasi), mille—
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le vastavad rannamoodustised on 21,5 m; 18,8 m ja 15,5 пи 
LTII ajaks oll jx kinni kasvanud ja saare areng to tous 
põhiliselt zäänemeresunaliselt, eriti sinnatekkinud luides- 
tike arvel, üldse on LT.rT-st alates poolsaare arengus oluli
sel kohal tuiskliiv ludestikena. Ulatuslik luidestike teke 
totona ka I_-g, Loode-Eestis oli Litoriinamerel üldiselt lv
laguunne 1 auskr annik, kuid esines ka pikki maasääri. Vasta
vad setted esinevad r annikul ähedas te kruusade, liivade ja 

veeristikena (Kessel, 1961),
Põhiline osa Hiiumaast vabanes mere alt alles Litoriine- 

mere Ila faasist. Oli moodustunud juba Puski rannavallistiku 
kõrgem osa ja Märjakaasiku ümbruses väike saareke; Pühalepast 
ulatus üle mere muu Hiiumaaga ühenduses olev neem Nõmba-Tubala 
piirkonnas ja 2 saarekest yellamaa ja Suvremõisa ümbruses, 
väikseid saarekesi leidus aga veel ka mujal, Litoriinamere 
transgressioonid olid väiksemad Antsülus- suurjärve omadest, 
mida tõendavad madalamad rannavallid. Litoriinamere vaatavate 
tasemete olemasolu Hiiumai kinnitavad subfossiilsete mollus
kite leiud, Hagu arvab IL В ä st а - К e s s e 1 (1956, kk), 
pidi soolsus olema Litoriinamere ajal vähemalt 8 %» (kuid 
võis olla kuni - 15 %o )♦ Ka vastav diatomeedefloora osutab 
veekogu ziimeelisusela (Thomson, 1925, 1927a ja b; 1935b),

Litoriinamere staadiumile vastab atlantiline 
kliimaperidod, kus kliima oli veelgi soojenenud 
(Kupffer, 1911), Arvatavasti oli maa tõus Litoriinamere ajal 
Eestis 2*4 mm aastas • Kliima oli sel ajajärgul niiskem, peh
mem ja merelisem, mis soodustas soojalembest e (eriti nn. salu- 
liikide) sisserännet meie aladele. Kohati algoo korgrabade



- 540 -

Kohati algas kõrgrabade areng ja sellega suurenes ka rabatai- 
mestiku osa» K. E i c h w a 1 di (1957# kk) arvates oli Lito- 
riinamere perioodil toimunud praeguse Eesti territooriumi pii
res juba rabade diferentseerumdne ida- ja lääne tüüpi rabadeks, 

(Hiiumaal Litoriinamere algperioodil rabad veel puudusid).
Terves Eesti lääneosas oli tähtsal kohal b^rica gale. Rööbiti 
rabade arenguga esinesid kõrgematel aladel lopsakad laialehi
sed salumetsad (tõenäoliselt sarnased praegustele säilinud 
lehtmetsadele, Abrukal, Puhtulaiul, Mihklis, Hanikatsi laiul 
jm.). Atlantilise kliimaperioodi I poolel valitses tamme-sega- 
mets (V tolmutergtsoon), kuna II poolel olid ülekaalus tamme- 
-kuusemetsad (IV tolmuteratsoon) - Kessel, 1961; Orv i-
к u ( Орвику ) 1955, I960»

Litoriina--II ja -IV ajal pidid valitsema enamasti edela
ja vähem lääne*- ning lõunatuuled, mida tõestavad vastavasuuna- 
Ilselt eksponeeritud 1 uides tikud, eriti Kõpu poolsaarel (Kents, 
1933, kk). Kahtlemata loodi sellega sobivad tingimused anemo- 
ja hüdrohoorsete taimede diaspooride sisserändeks Hiiumaale 
edela- ja läänesuundadest, st, eestkätt juba varem mere alt 
vabanenud Rootsi aladelt. Oma võidukäiku jätkas väärislehtmets, 
kus lisaks juba Antsülus-aja lõpul levinud puuliikidele lisan
dusid: Aer plataqoide, Praxinue excelsior, lad us racemosa, 
Populus tremula jt,, poõsaliiHdest^a^r^orb№ a uc unaris« 
gulaalqus, Bhamus cathartica, Jmniperus communis, Rosa-lix- 
he, Iricagale; aga tõenäoliselt ka ТдмбПЙмВ® (vähemalt 
Kõpu poolsaarele) ja Hedera helix. Väga tõenäoline on sel aja
järgul ka selliste salumetsade liikide, nägus Cazex loliacea, 
Caxex vaginata, nutsis, Hilium effusums Poa gemoralis.
Anemone ng^rosa, A, panuculoides, Oxalis acetosella, Aego* 
pgdium PQdarr^ia, viburnum pnuly^, Rbes sl ,   
qiana, keelis mural is я Sclent aldis .___ ...... M-
fo liun;, Covallaria meiais, j is ui a pilosa. Carex rempta. 
silvatica, Stellar!a _ , , L<- 4 ______ '-AUA - *
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Renunculus eassublcus, Dryout eria e-ustyinca* De »
’it'

eisscrinne Illiumaale, BCGca kujunesid salukooslused jube lop»
Itkult välja, '

Kõige hiljem atlantilisel perioodil ründasid sisse ka 
põhilised halofüütsed ranniku- ja mezeliigid, nagu ж JunfcUß 

, ТзДррИип .vulgare, Triclochin maritim, Te pulustzes
R, piralig. &mnifihollia major» 2Z, redens.

Z. pedicuaa, „___________ SpercUlagia salina, ciquk marl-- 
ti., __ ____ —- l_l~—la, 
puccinelliu~]iigid jt,, sooljikidest veel Cl_____ ________ *

Ramikualedel võisid seega kujuneda Juncug Gerardii-AgrõStlg al*
ba-Bae-Glaux maritimu ©saw alged, kus ci puudunud Taraxecum’i 
liigid; liivaranda^ ga oi 5 i ■ Loomulikud Atriplex’i ja 
puccincllia-liigid, Spexmulazia galina jt., kuna riineelises

keskkonnas levisid .toppis» ja Zemichellie~liigid. Cladium
mariscus võis sel ajal kasvada rnnikunõcudes mineraclpimasel» 
nagu võib kohati leida tänapäevalgi (näit, Vilsandil), üldse 
võis atlantilisel kliimaperioodil sisse rünnata umbes 100 lii
ki,

Riinveelise ja rannikuliigia võisid sisse rännata ka 
varem, kui Antsülus-suurj arve mageveeline keskkond polnud 
nende levimisele takistuseks.

Kõpu poolsaarel valitsesid lisaks salumetsadele atlanti
lisel kliimaperioodil männimetsad, kuigi männi osatäntsus 
kahenes 80 „-1t 35 %-le ja jõudis ninimumi Litoriinamere 
lõppstaadiumis. Pidevalt suurenes sanglepa osa (kõrge põhjavee
tase!), jõudes maksimumini üheagselt männi miinimumiga V 
tolmuteratsoonis. Vähenes ka tose osa, kuna suurenes tamme-sega- 
metsa ja sarapuu tähtsus ja jõudis maksimumini (20 %), Seega 
olid valitsevad Kõpu poolsaarel kohati mäinnimetsad, millega 
kaasnesid sängi õpikud (esmajoones rannikualadel), tamme-cega- 
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metsad ning pärna-jalaka-lehtmetsad. Sarnased metsad kasva
sid tõenäoliselt ka Tubalalõmba Ümbruses ja Lääne-Hiiumaal« 
Kuusk, mis tungis sisse idast, jõudis Kõpu poolsaarele alles 
Litoriinamere lõppjärkudel, tõenäoliselt selle üleminekul 
Limeamereks, nagu näitab v stav dietolmudiagramm К 3 p u s t võib näha,
(Kents, 1938, kk) * joone587.MaguTК» К u p freri (1925) 
andmeist Vilivalla lähedalt, pidi seal (ala ker^
kis Litoriinamere lõppjärkudel) olema algul madalsoo, kus olid 
väga levinud Ityrica 5Й® ja Carex-liigid. Pohla- ja leesika- 
taimede jäänuste leiud viitavad nõmmtüüpi männiku olemasolu
le. Peale selle esinesid seal soos ka Phzagmites communis.

Equisetum ижалв» Pots Mej4 sp»t siirdesoo-alal aga O^y*

coccus quadxipetalys, mis järelikult pidid selleks ajaks saa-

reie juba sisse rändama»
Maapinna kerkimine Hiiumaal alates Antsülus-suurj ärve

ajast alates pidi Р» К e n t s i
järgmine:

Anc

hl 
Ь1П-ГГ 
Ыи1-Ш
-imxv, V
LimvI 
tänapäev

" 0,0
* 5,6
— 4,5
- 4,3
• 3,3
— 3,0
— 3,0

(1938, kk) andmeil olema

mm/a
и
n
n

tt '
w

n

n

Nagu tabelist võib näha, oli maakerke kiirus varem suu
rem kui praegu, mistõttu vaba maad oli rohkem - seega ava
nes võimalus paljudel taimeliikidel sisse rännata (ka konku- 
rentsivõimetumail). Tänapäeva rannikute taimedega asustami
ne ja koosluste formeertmine toimub aeglasemalt (taimede vaba
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rannikuala on vähe, maakerke kiirus on väiksem ja saliinsest 
vöötmest kaugemal on kooslused juba välja kujunenud),

Litoriinamere lõppstaadiumist on leitud ka esimesi Inim
asustuse jälgi Kõpu poolsaarelt, vähemal määral Lääne-Hiiu- ' 
maalt ja Tubala-Imba ümbrusest. See asustus polnud tihe, 
nagu näitavad selleaegsed muististe leiud (,,Hliuniaan| 1940, 
kk •Indreko, 1934), Esimesed Hiiumaa asukad ei omandanud 
seega olulist tähtsust floora kujundamise ja edasise arengu 
selsnkohaltя nende osa piirdus vähesel määral küttimise, 
kalapüügi ja metsaraiumisega. Arvatakse, et atlantilisel aja
järgul oli aasta keskmine temperatuur 2-3°C kõrgem kui praegu, 
mida tõestab see laiaulatuslike lehtmetsade esinemine neil 
aladel, kus need praegu puuduvad (Thomson, 1925, 1934, 19371 

Erkamo, 1956),
Atlantilise perioodi metsade ajaloo andmed Hiiumaal kor- 

raleeruvad hästi vastavate andmetega Rootsist, Soomest, mu
jalt Eestist ja Lätist (Aario, 1943$ Aur oi а, 1938, -----------------  
1933$ Kalliola, 1955$ Linin-Galeniece, 1926$ Lippmaa, 1935a$ 
Mölder jt.,1957; Petterson, 1958$ Rudolph, 1931; Thomson, 

1929$ Watts, 1961; Вульф, 1944; Серебрянный, 1961). 
Litoriinamere ajajärgul võisid taimed Hiiumaale sisse rännata 
paljudest suundadest, esmajoones edela-, lääne-, hiljem ka 
idasuunast, mida käsitletakse lähemalt töö "VT peatükis.

E. Kumari (1954) andmeil levisid Litoriinamere ajal 
laialdaselt soo- ja veel innud: partlased, kurvitsalised, roo- 
kanalised, järvekaur, sõtkas, soopart, muadakurvits jt. mis 
lõi võimalused epi- ja endizoiliste liikide laialdasele levi— 



iniscle merest vabanenud aladel* 3* Birger (1907) 
märgib, et kuigi merevee soolasisaldus Litoriinamere ajal 

Hiiumaa e . .(seega floora kõige suuremal sisserändeajal) oli Ko-6em kui 

praegu, olid tingimused tormidega liikidel levimiseks sood

samad kui praegused* ■
Alates keskbalti et lõpust hakkas Litoriinamere vesi 

muutuma magedamaks. Vastavalt sellele eraldatakse Balti more : 

arengu noorim staadium — Limneameri (Lim), mis 
algas umbes 4000 aastat tagasi (Kessel, 1961), Balti meri 
oli sel ajavahemikul regressi ivse iseloomuga, mis on hästi- 
märgatav . rannikumoodustiste abil eraldatava 6 faasina

(Kessel, 1961), Limneamere vastavaid rannikumoodus- 
tisi leidub ka Hiiumaal (Kõpu poolsaarel ulatuvad need 13 m- 
-ni abs.körguse järgi • Kents, 19 38, kk)* Sealjuures arva
takse, et Limeamere ranniku iseloom, sätted ja nende kujune- 
mistingimused on analoogsed eelmisele staadiumile* Lirea- 
mere vee magestumisele viitavad ka. mageveelimuste (riinvee- 
liste liikide) kodade leiud vastavate rennavormide setetes 
(Rästa-Kessel, 1956, kk)* Arvatakse, et Limeamere algu
seks pidi vee soolsus langema alla 15 %o ♦ aGa ole
ma Mid al am kui 10 %o , seega tõenäoliselt kõrgem voi ligi
kaudne tänapäeva omale (Rästa-Kessel, 1956, kk)* Sel perioo
dil jätkus Hiiumaal (nagu mujalgi Lääne-Eesti rannikualadel) 
maatõus ja veest vabanesid Üha uued maa-alad. Kõpu poolsaare 
luj.d ent i kest kujunesid lõplikult välja Kaleste, Hirmuste, 
Ojaküla, Kalana, Tammistu jt* luited* Umbes LimIII toimus 
ka Kõpu poolsaare liitumine Hiiumaa külge* tile merepinna
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kerkisid veel üksikud väikesed saarekesed Palli ja Heiste- 
seos

soo ümbruses# Lim_II_I ajal oli ke ülejäänud Hiiumaa ja 
Kõpu vahel üsna tüse: poolsaare lääneosa oli enam-vähem 
tänapäevase kujuga, idaosa aga tunduvalt kitsam. Hiljem on 
tekkinud luiteid Pallil, Ristnas, Kalestes ja Mustanal, kuna 
noorimad asuvad praeguse rannajoone lähedal ning arenevad 
tänapäevalgi (Luidja, Kiduspea, Nõrme jne.)# Meie tänapäeva 
mererannlku geoloogiline ehitus ja dünaamika kõnelevad Eesti 
alal toimuva maakoore aeglase kerkimise jätkumisest /Oiviku, 
( Орвику) 1960, 1961/. Juba viimase jää-aja lõpust pea
le on maakoore kerkimine olnud kiirem Eesti loodeosas ja 
vähenenud kagu suunas ( Op вику, 196p). Andmed maa-
tõusu kohta konkreetsete alade kohta on aga mõnevõrra Lahku
minevad: 1. К e n t s i andmeil (1938, kk) kerkib Kõpu 
poolsaar olevikus 3 mm/aj võrreldes Edela-Soome rannikuala
dega peaks Kõpus maakerkimine olema 3,3 mm/a. Hagu näitavad 
aga kordumivelleerimise andmed (Želnin, 1958, Мелник, 
I960), ehkki seda saartel pole lilisemal ajal pole läbi 
viidud, et suurim kerkimise kiirus (Jõgeva--elle-Ilaapsalu 
joonel) ulatub 1,5 гащ/а, saartel ei ületa see 2 mm/a. Olemas
olevate andmete ja tähelepanekute põhjal võib öelda, et 
Hiiuman kõige kiiremini kerkivad alad tänapäeval on peale 
Kõpu poolsaare veel MeigiKõrgessaare ümbrus, Salinõmme-Soon- 
lepa ning Vahtrepa-Vohilaiu ümbrus, kus toimub ühtlasi ka 
väga kiire liiva sättimine. Kerkimise kiirus väheneb Eesti 
ISV lääneosas lõuna suunas (Orviku ja Kaarel Oiviku» 1961)» 
Vastavalt tektoonilistele kõikumistele on tänapäeva ranniku 
morfoloogia ja setted tugevasti mõjustatud varasemast pinna
moest setetest ning settekivimitest, millest tingituna
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vahelduvad üksteisega sagedasti lühikeste vahlemaade järel 
mitmesugused rannikutüübid. Seda võib hästi jälgida ka 
Hiiumaal (Orviku, Kaarel, 1961)» Litoriinamere (IM ja IV) 
tasemeid leidub Kesk-Hiiumaal 18-15 m kõrgusel, kuna LIhl^ 

- 12 - 2*5 m kõrgusel*
Limeamere ajal, toimus Hiiumaal laiaulatuslik soode- 

-rabade teke ja endiste merepõhjade soostumine. Hiiumaa suu
rim raba - Pihlasoo - hakkas arenema madalsoona

-*3000 a. (abs, skaala järgi 3280^180 a) tagasi ja muutus raba 
massiiviks umbes 1000 a* jooksule Edasi on jätkunud pidev 
sfaagnumturba kasv - joon. 590, c n g u raba on tekkinud 
umbes samaaegselt - joon, 589» Väävli raba on 
eelmistest hilisema kujunemisega, olles tekkinud alles 2000 
aasta eest madalsoona (merepõhja soostumisel) - joon. 591» 
Koiga raba on veelgi noorem, kuna Männa
maa e, Tihu Suurjärve areng algas samaaegselt ungu raba
ga - joon* 588* Väiksemate rabamassiivide vanus Kõpu ja 
Tahkuna poolsaarel ning saare lõunaosas on 1000 aastat ja 
veelgi vähem. Hagu võib näha vastavatest turbaprof iilide st, 
on kõige tüsedam turbalasund Pihlasoo rabal - keskmiselt 
4,0 m (proovivat raisa kohal raba loodeosas 5 »15 m). Sealjuu
res on turbalasundi kasv olnud väga jõudus alates zabastu- 
mis?assist, mida võib seletada ühelt poolt antud maakoha 
reljeefi iseärasustega (raba asub nagu kausis, olles ümbrit- 

kõigist
setud külgedest LIII-Ty * Limy rannavallide või luidesti- 
kega). Selle põhjal on alust oletada, et ka see osa Hiiumaast 
kujunes saarekestena, mille keskel asus laguun, mis hiljem 
soostus (selle viimase jäänusena on praegu näha Tihu järvede 
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ahelik), teiselt poolt sellele alale langeb suveperioodil 

kõige enam sademeid, Sabade kiiret arengut soodustab ka kogu 
saare okeaaniline kliima. Rabade kiiremale arengule okeaani- 
lise kliimaga aladel viitab ka J. b u n d q v i st (1958), 
kes näitab, et Edela-Värmiandis hilinevad niiskema ja soojema 
kliima muutused rabadel, võrreldes ülejäänud aladega. Limea- 
mere I * III faasini valitseb subboreaalne klii
ma ja ajajärku nimetatakse vastavalt kuuse valitsemisajaks 
(aastat 4000*2000 tagasi). Kliima muutus subboreaalsel kliima* 
perioodil järjest kont inentaals emaks, kusjuures vegetatsiooni
perioodi ja aasta keskmine temperatuur jäid suhteliselt kõrge* 
teks, ajajärgu lõpul aga langes temperatuur. Sellesse ajajär
ku kuulub kuuse (seega ka kuusemetsade) laiaulatuslik levimine 
Ida*Eestis (kus kuusk saavutab juba leviku maksimumi), jõudes 
laiemalt levida kohati ka juba Lääne*3estis, sealhulgas Hiiu
maal. Kõpu poolsaarele (ja Ilmselt ka teistele olemasolevate* 
le „saareke stelen Hiiumaal) jõudis kuusk sub boreaalse aja algu* 
ses, nagu märgiti eespool. Sellele viitab ka $, Thomson 
(1929) • Subboreaalsel kliimaperioodil, nagu võib näha Pihlasoo 
ja õngu rabade ning Männamaa järve sapropeeli õietolmuanaltü- 
sidest (joon. 588*590), oli tamnö-segamets veel küllalt levi* 
nud (vastav öietolm moodustab kuni 8 % ja sarapuu kuni 10 %). 
Samaaegselt levis laialdasemalt juba kuusk (õietolmu 18-25 %, 
ülemistes kihtides isegi 25*35 %)• Küllalt sage oli sanglepp, 
mille õietolm moodustas 7*17 %. Väärislehtpuude osa vähenes 
subboreaalse perioodi vältel 5 % ja vähemani, ühtlasi on näha 
õietolmudiagrammidest, et subboreaalsel, samuti subatlantili-
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sel ajal oli Hiiumaal püsivalt valitsev mänd (seega männikud), 
mille õietolmu hulk oli subboreaalse perioodi alguses 30 %, 
kuid näitas pidevat kasvu (saavutades vahepeal isegi 45 %), 
ulatudes 38 £-ni subatlantilisel perioodil. Männi maksimum 
(40-50 %) esines sel ajal PShlasoo ja õngu raba õletolmudia- 
grammides (joon. 589, 590). Kullalt tähelepanuväärne ова oli 
neil aladel veel kasel (20-30 %) ja Pihlasoo ümbruses sang
lepal (samuti 20-30 %), õngu ümbrusest oli laialehine leht-

Lim # » , * mets III faasis (subboreaalsel ajal) juba taendunud (vastav 
õietolmu hulk ei ületanud 5 %» lähenedes pikkamööda O-ni)# 
Seevastu Pihlasoo ümbruses oli lehtmets veel küllalt levinud 
(ka tamm) * osatähtsus ulatus 10 %-ni. Vähesel määral leidus 
pärna ja jalakat (0,4-0,5 %)• õngu ümbruses oli selle perioodi 
alguses seevastu laialdasemalt levinud kuusk (tõenäoliselt lei
dus ka puht-kuusikuid), mille osatähtsus ulatus seal 25 ,v-ni 
(Pihlasoo ümbruses ainult 5*10 %). III faasi alguses leidus 
Pihlasoo rabas 2 % ja õngu rabas 0,5-1 % valgepöögi õietolmu. 
Saadud andmete põhjal võib öelda, et subboreaalsel perioodil 
olid ühelt poolt valitsevad laialdased männimetsad (ilmselt 
nõmme* ja palutüüpi), kuhu toimus sel ajal laialdane sooja- 
lembeste (kontinentaalsete s.l.) liikide sisseränne, eestkätt 
idapoolsetest suundadest# Reljeefi madalamates osades leidus 
sanglepikuia (eriti laguunide ja soostuvate nõgude ääres ning 
mexerannikuil) neile omaste hügrofiilscte liikidega# Arenevate 
madalsoode vahetus lahedumes esinesid sookaasikud, millede 
alustaimestikus võisid kasvada lõikheinalised. Kuna subboreaal
sel ajajärgul leidus küllalt suurel hulgal veel salulehtmetsi 
ja koos kuusega levis valgepöök, toimus salu* (reep# sega*)
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metsade formeerumine osalt edasi. Nagu märgiti eespool, loe
takse Pihlasooraba kujunemise alguseks (määratud absoluutse 
skaala järgi) 3280^180 aastat tagasi; see on kooskõlas õe- 
tolmudiagrammi andmetega, mille järgi toimus Linm-IIII veh^* 
mikus selle soo põhiline areng. Käesoleva töö autori arvates 
võis subboreaalsel ajal Hiiumaale sisse rännata kuni 300 
taimeliiki, eestkätt kontinentaalse päritoluga kuiva* ja 
soojalembese floora esindajaid, aga jätkus ka soolakutaimede 
sisseränne ja suurenes vee- ja sootaimede osatähtsus. Sisse
ränne toimus sel perioodil kahtlemata juba mitmetest erineva
test suundadest, niihästi lääne* kui ka ida- ja lõunakaartest.
Nii näiteks võisid subboreaalsel ajal sisse rännata vee- ja 
sootaimedest: Equisetum limosum, E. palustre, Dyy op teris the- 

jUrpterts, Ranunculug fLammla» Caltha palustris, Epilobiu 
paluatge, Lxthrum salicaxia. Geum xivale, Rotentilla erects, 
Eilipendula ulmaria, Parnassia palustris, Pejucedanum palustre, 
5aM® palustre, G. ulisinosum, Valeriana officinalis, Succi-
sa px8tensis, Henyanthes tcifoliata; Enguicula vLeacis, 

Henth aquatica, Bidena tripertitug, Ptaxrmisa XUlgaris, Are* 

cium paludosum. Carex disticha, C, elata, C, ni^ra, C, rost-

gata, C, lasioc c, panjeea* Calamagostis Zanceolata, Sa-

lix nigricans, S» petandza jt. Ilmselt kujunesid siis välja 
ka juba vastavad madalsoode taimekooslused, näit, Carex lasio- 
carpa-Carex rostrate, Carex nimre-Carex panieea ass, jt. Et
sel perioodil olid levinud palu-, luite- ja nõmmemännikud, oli 
nende alustaimestikus esindatud tõenäoliselt sellised liigid, 

nägus Poa compressa, Koeleria glauca» Pmpinella saxifraga.
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Galium mol1ugo, G. ye rum, Veronica chemaedrys. Carex e rice to- 

rum, 0. pi J ul ifera, Cal ama^ restis epigeics, Leschampsia f le- 

xuosa, Eestuca ovina jaE. rut ra» Acinos vulgaris, Pl anta, о 

media, J a eigne montan^, Car p anu 1.a rotundifolla. Achillea nil- 

lefolium, Solidago virgaurea, oilv^tjeua. rieracium

pilose! la, C rep ip tec teruir, humex. ace tose lla, neist terve ri

da tiiipilisi psammofiile esines ka luidetel), aga samuti Vac- 

cini urn vi tls-Idaea, C ai luna vulgaris, Hamischia seeunda, И* 

anthus del toides Jt. Niiskematesse segametsadesse võisid sel 

ajal sisse rännata põhja poolt Chamaepericlymenumsuecicum Ja 

С а. r e x p 1 pbu 1 a r i,s. Ka rannikuvegetatsioonis Jätkus uute liiki

de sisseränne, nagu: ■ oa irrigate, A1opссигиь у e nt r i с о sus, 

A triplex cal о theea, Taraxacur laetum,. Festuca a rund j пас e_a, 

Trifolium fragiferum; kahtlemata oli üks esimesi liike jär- 

Jes1 merest vabaneval] aladel ka gotenti Ha anserina. Koore

matel rannavallidel Ja suprasaliinsetel niitudel kujunesid 

tõenäoliselt primaarsed lookadastikud või isegi loomännikud 

ja -kuusikud (rähkmuldadel), kus alustaimestiku liikidest või

sid sel ajal olla: 22~2jE 1 V 2-S -1 nor. Potentillaargentea, Fra- 

garja vesea, Lathyrue pratensis, Anthy His vulneraria, Trifo- 

1 i urn prat ense, re al c ri a eceru leg, Carex verna, Hutchinsia 

petrnen, Erophila verna, 1 (e 11 an the.mum nummularium, Viola ru- 

pestris Jt., st. ла praegu neile kooslustele iseloomulikud 

liigid, mis võisid Juba mooduatada vastavate ass-de algeid.

Kõigi eelpoolmärgitud liikide sisaerändeks hiiumaale 

subboreaalsel kliimaperioodil lõi laialdased eeldused uute saa- 

reosade pidev kerkimine merest, nonde liikide olemasolu lähema

tel naaberalade! (esmajoones Eesti mandril Ja Rootsi-Soome 
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aladel), vastavad klimaatilised tingimused (kuna enamik liike 
on levimisviisilt diplo- või polihoorsed, oli neil praktili
selt võimalik sel perioodil levida nii mere, tuule kui ka 
lindude kaasabil). Hagu märgib E, Kumari (1954) on 
subboreaalse päritoluga suurem osa meie transgressioonialade 
(eriti lüünesaarte) linnus tikku» Ühtlasi hakkas Lääne-Eestis 
kadastike ja sarapiku avifauna võtma praegust ilmet, mis oma
korda aitas kaasa vastavate taimekoosluste lõplikule välja
kujunemisele (soodustas uute liikide sissetulekut juba formee- 
runud kooslustesse). Hagu näitavad omapoolsed vaatlused, toi
mub see protsess tänapäevalgi eriti maa-aladel (rannikuil ja 
primaarsele kadastikes, näit. Kassari saarel), kus asuvad 
lindude ööbimis- ja toitumispaigad vol toimub laialdane läbi- 
ränne (näit, mitmesuguste merelindude, kuldnokkade, vares- 
laste, vintlaste jt. poolt). Kuna laialehiste metsade kooslu
sed olid subboreaalsel ajal juba stabiliseerunud iseloomuga, 
oli lindude osatähtsus nende floora edasisel kujunemisel 
rohkem juhuslikku laadi.

Kui subboreaalsel kliimaperioodil Eesti mandriosas 
järved kuivasid, lakkas rabade kasv ja tekkis piirihorisont 
(Thomson, 1927, 1939), siis Hiiumaa soodest seda leitud pole 
nende nooruse tõttu (rabafaas arenes alles hiljem ning suhte
liselt ühtlane soe mereline kliima rohkete sademetega ei pi
durdanud soode arengut saartel, vaid vastupidi: nende kasv ja 
areng jätkus pidevalt. 

Hiiumaa metsade arenguga analoogne oli subboreaalsel 
ajal ka naaberalade metsades kujunemisprotsess, nagu näitavad
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A. S c h u 1 з 1 (1904; L.V. Posti (1924); L. A u г о 1 a 
(1938); m. Linin-Galeniece (1926, 1955. I960); 
K. L i n к о 1 a (1929); H. Grossi (1931); R* S t e r - 
neri (1938); Backmani (1934, 1955); S a u * 
r a m о (1958); A,palmgreni (1961); J.Lund- 
q u i s t i (1958); A.G. Smith! (1961) jt. uurimsed.

Pronksi- ja rauaajal, mis langevad kokku Limeamere staa
diumiga (3000-2000 a. tagasi), polnud Hiiumaal veel püsivat 
asustust ning see kandis peaaegu samasugust iseloomu nagu 
nooremal kiviajal. Muististe leide on teada sellest perioodist 
Suuremõisa ümbrusest, Sarvelt ja laialdaselt Kõpu poolsaarelt, 
kus nähtavasti oli tihedam asustus ning algas nimese peale
tung metsadele,

Lim-I staa<iiuniis^> SeOe 2000 a* tagasi, algas uus kliima- 
periood - subatlantiline , mida iseloomustas 
niiskem ja ühtlasem kliimas talvetemperatuur oli kõrgem sub
boreaalse ajajärgu omast. Algas intensiivne soode ja rabade 
areng. Metsades vähenes veelgi väärislehtpuude osa $ esikohale 
nihkusid kuusk, kask ja mänd. Kuusk saavutas ülekaalu ka välja- 
uh tüma ta moreenpinnasel. Sellesse ajajärku kuuluvad tolmutera- 
tsoonid II, la ja Ib, Iseloomulikest metsa arengustaadiumi
dest kuuluvad siia ülemine lepa- ja ülemine kuuse maksimum. 
8ubat^lantilisel ajal seoses kliima järk-järgulise jahenemise 
ja ni jskuse suurenemisega algas kontinentaalsete elementide 
tagasitõmbumine. Hakkasid laiuma luited ja tuiskliivikud, 
kõrgemad luited kattusid metsaga (LimIII ajal). Ida pool jät
kus tugev kuusemetsade areng, ja, nagu oletab L, Laasi
m e r (1962) valitsesid Eestis sel ajal salukuusikud laia-
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lehiste lehtpuudega (rohurindes koldnõgese-varjulille-mets- 
pipra kooslusega)« Subatlantilisel kliimaperioodil oleks kaht
lemata kliima taas merelisemaks muutumisega toimunud salulii- 
kide edasine laialdasem levik (vähemalt parematel muldadel), 
kui Eesti territooriumil poleks alanud inimese intensiivne 
põllumajanduslik tegevus, metsade laastamine (väärislehtpuude 
väljaraiumine) jms., mis soodustas okaspuude (kuuse) ja väike- 
selehiste lehtpuude ülekaalu, Toorhuumuse tekkega asendusid 
liigirikkad salukuusikud järkjärgult liigivaesemate tüüpidega, 
näite jänesekapsa-kuusikut ega (Laasimer, 1962), Eriti tolmus 
selline protsess Ida-Eestis, .

Hiiumaa metsade arengut subatlantilisel perioodil iseloo
mustavad õngu. Männamaa, Pihlasoo ja Määvli rabade õietolm- 
diagrammid (joon, 588-591)•

Õngu diagrammi põhjal võib öelda, et valitsevaks 
jäid Hiiumaa keskosas endiselt männikud (millede frekvents ula
tus 50 %ni), nende kõrval sanglepikud (30 %) ja kaasikud 
(20-30 %). Väärislehtpuud olid alla surutud ning nende osa
tähtsus ei ületanud 1-2 Rohkem esines tamme, kuna jalakat 
ja pärna oli vaid 0,4 %• Ka valgepöögi osa vähenes - (see ei 
ületanud 0,4 %). Männamaa järve diagrammis on samuti 
valitsev mänd (38 %), tähelepanuvääriv on ka kuuse osa (kuni 
30 %)• Kaske esines 20 % ja leppa 10 %, seevastu lehtmetsa osa
tähtsus lähenes juba 0-le, Valgepööki esines siin siiski veel 

* -- . , 

Pihlasoo raba diagrammi põhjal võib öelda, et 
selles piirkonnas toimus subatlantilise perioodi algul männi
kute taandumine (männi osatähtsus langes 20 ^le), seevastu
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ülekaalu said lepikud (30 %) ja kaasikud. Kuusk esines suhte
liselt tagasihoidlikult ning ei ületanud II faasis veel 10 %- 
nÄhtrnrasti ei olnud kuusikud ka kuuse maksimumi ajal saarel 
valitsevad (mis oli osaliselt tingitud edaafilistest teguri
test), Seevastu laial ehiste ja tamme-segametsade osa oli 
Hiiumaa keskosas suurem (kuni 10 %, eriti tamm), 0,3—0*5 % 
»1 я tüse я leidus ka valgepööki. Alusmetsas oli tähtsal kohal 
sarapuu, И ä ä v 1 1 raba (hakkas madalsoona arenema sub* 
atlantilise perioodi algul) ümbruses (Ida-Hiiumaal) valitse
sid nähtavasti männikud (männi õietolmu 40 % ja enam); silma
paistvat osa etendasid ka kaasikud (25 %) ja sanglepikud 
25-20 %), Viimased hakkasid aga taanduma la perioodil (sub- 
atlantilise perioodi lõpul) seoses kuuse laialdasema levikuga. 

Laialehist© metsade osa langes la perioodil 5 /j-lt 1—2
2ni. Sel ajal algas ka Hääli soo rabastumine. Püsiva frekvent- 
sl säilitas Määvlis vaid tamm (4-5 %)* kuna jalakas ja pära 
esinesid minimaalselt. Vähesel määral on leitud selles faasis 
ka valgepööki (0,5 %) ja sarapuud (5 0*

la faasil toimus teatavaid muutusi ka Tahkuna 
poolsaare metsade koostises — joon, 592, Lehtma 
järvel (mis oli endine laguun)t esines veepinna madalseis, 
millele järgnes transgress!oon. Selle vältel kuhjus varem 
olemasolnud turbaltsele 0,20-0,23 m kruusakat keskmisetera- . 
list liiva, Tahkunal valitsesid subatlantilisel perioodil põhi
liselt kaasikud (alumises turbas leitud tolmuterade põhjal oli 
nende frekvents 50-70 % ja männil 30-40-20 %), Vähemal määral 
esines sangleppe ( ~ 15-5 %)» kuna kuusk oli alla surutud
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( 3 - 5 %); laialehiseid lehtpuid leidus kõigest 2 %
(neist rohkem eelnes tamme ja sarapuud, mille frekvents kas
vas 1 %-lt 10 %le - joon. 592). Valgepööki leidus, nagu 
mujalgi Hiiumaal, 0,4-0,5 %• Ülemise turba profiilist võib 
näha, et Tahkuna metsades toimus subatlantilise perioodi väl
tel puuliikide (seega ka metsade) vaheldus: maksimumi saavu
tas mänd (50-60 %), kaasikud on mõningal määral taandunud 
(30-40 %), veelgi enam lepikud (10-5 %-le), kuusikud (1-2 %) 
ja laialehised salumetsad, millede osa la faasi lõpus langeb 
praktiliselt 0-le (1-2 % leidub veel sarapuud). 3 n g u 
raba Sietolmudiagrammi andmeil esines sealses ümbruses sel 
perioodil kuuse maksimum (kuuse osatähtsus oli kuni 20 %), 
seevastu vähenes peaaegu 0-ni väärislehtpuude osa (vaid tamme 
ja sarapuud leidus püsivamalt 1—2 %). Valitsesid endiselt män
nikud ja soisematel aladel kaasikud, kuna sanglepp saavutas 
stabiilsuse, mis kestis faasi lõpuni (10-15 %)• Kuusk taandus 
perioodi vältel uuesti ja ei ületanud enam 10 la faasis 
(umbes 1000 aastat tagasi) on leitud sellelt alalt Carpinus 
betulusfe kõrval ka P a g u s silvatica, ehkki mõle
maid vähesel määral (0,4 %). Seni arvati, et Eesti aladeni 
hariliku poogi areaal ei ulatunud, geoloogide viimaste aasta
te uurimused cm aga näidanud, et lisaks Hiiumaale on leitud 
pööki veel Saaremaalt ja Pärnu lahe rannikult (R. Pirruse ja 
0. Männil! andmed, H. Kesseli suul, teade). Pagus silvatica, 
olles oma areaali põhjapiiril, ei esinenud siin metsadena, vaid 
tõenäoliselt üksikute puudena segametsas kuuse viimase maksi
mumi ajal. Mäzvli rabast pole pööki leitud: suurenes vaid 
valgepöögi osatähtus Ib faasis 1 %ni; valitsevaiks jäid endi
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selt männikud ja kaasikud, nende kõrval ka sanglepikud, kuna 
kuusk taandus la faasist alates pidevalt ega ületanud 5 %. 
1-2 % leidub Hiiumaa idapoolses osas veel laialehiseid pu- 
liike, peamiselt tamme ja sarapuud. Ka Pih1asoo 
raba Sietolmudiagrammis leidub hariliku pöögi Õietolmu (0,5 ^)» 
mis viitab liigi suhteliselt laialdasele levikule Kesk-Hiiu- 
maal n Kuuse teine maksimum oli seal vähemmürgatav kui mujal 
Hiiumaal, tema osatähtsus langes jäjest ja saavutas alla 10 % 
Ib faasis. Koos poogiga leidus seal 2-0,3 % valgepöök. la 
faasis kulmineeris uuesti mänd, mille osatähtsus ulatus 40
50 %-ni, selle kõrval madalamatel aladel ka kask (40 %) 
Seevastu taandus mämi maksimumi ajal sanglepp, pärast kuuse 
zegresseerumi.st aga näitas Ib faasis (s,0. vähem kui 1000 
aastat tagasi) uuesti osatähtsuse suurenemist 20 %-niy Selleks 
ajaks langes vürislehtpuude osa miinimumini (ainult sara- 
puua oli 3-5 %)• Ib faasis kadusid pöök ja valgepöök ning 
metsad saavutasid enam-vähem praegusaegse ilme (nõmme- ja 
p^Luxnännikute laialdase esinemisega kõrgemates ning sookaasi- 
kutega reljeefi madalamates osades; nende kõrval leidus vähe
sel määral sanglepikuia, kuna puhtkuusikuid on üsna harva: 
kuusk esineb peamiselt segametsades). Samas suunas on toim- 
nud ka määvli ümbruse areng, kus ajaloolisel ajal on valit
sevad eelkõige nõmmemännikud (pohla—, kanarbiku— ja sambliku- 
tilnp) ja kohati sekundaarsed mustikakaasikud, mis on tõenäo
liselt tekkinud laialehistest metsadest. Subatlant ilisel 
kliimaperioodil (nagu kaasajalgi) jätkus Hiiumaa rannikuala
de edasine areng. Nii näiteks hinnatakse kliburannevallide 
vanust Sarve poolsaarel kõigest 500 aastale (Rästa-Kessel, 

1956, kk).
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Ka Hiiumaa naaberaladel toimusid metsades analoogsed muuu- 
tused, näit. Soones, Rootsis, Ülendil jm, (Gross, 1931; Ericaiao, 
1956; Pries, 1959; Sterner, 1938; Sundelin, 1919; v, Post, 
1924; Серебрянный, 1961). Ainult lõunapool jäid veel 
valitsevaiks pöök Ja sarapuu (esinevad neil aladel ka täna
päeval), Lõume-Rootsis ka Quere из gessilifloxa, mis moodustas 
tame-segemetsi koos okaspuudega, •

Järgnevalt peatutakse veidi lähemalt floora arengul 
Hiiumaal subatlantilisel perioodil. Uute maa-alade mere alt 
vabanemisega avanesid võimalused paljudele taimeliikidele 
sisserändamiseks ning koosluste edasiseks formeerumiseks. Mit
med tameliigid, mida Eesti mandrialalt võis leida varem, rän
dasid Hiiumaale suhteliselt hilja-subborcaalsel ajal, või 
veelgi suuremal hulgal alles subatlantilisel ajal, mis on 
seletatav eelkõige Hiiumaa hilisema merest kerkimisega. 
Sealjuures olid hilisemate sisserändajate hulgas liigid, mis 
on praegu haruldased või väga haruldased, näit. Microstylis 
monphylloe. Astragalus danicu^, Limosell aquatics jt., kuid 
ka mitmed subatlantilised reliktid, nagu Iydrocotyle vulgaris, 
Eryngium maritimum, Agropyrum junceum jt. pärincvad Just sel
lest perioodist (vt, ka Kupffer, 1925),

Kuna Hiiumaal polnud ka subatlantilisel ajal veel tihe
dat ega püsivat inimasustust, sai floora kujuneda ja areneda 
vabamalt ning nmmõjuta, vastandina mandrialadele, kust on 
teada esimesi andmeid inimkultuurist (nn. „Kunda kultuur”) 
juba 8000-9000 a. tagasi (Eichwald, 1957, kk). Seetõttu võisid 
vääris lehtmetsad püsida mõnes Hiiumaa osas veel niikaua, kuni 
seda lubasid klimaatilised tingimused ja algas intensiivsem
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inimese majanduslik tegevus,

Subatlantilisel ajal jätkus mitmesugust tüüpi metsade, 
eriti kuusikute alust aimes tiku kujunemine (mis on seletatav 
kuuse maksimuiga!), näit, sõnajala-, jänesekapsa-, maasika- 
-sinilille- ja sarapuukuusikud (eriti Tahkuna poolsaarel, ku
na erinevais Hiiumaa osades polnud kuusikud valitsevad isegi 
kuuse meksimumisge - eeskätt olenevalt mullast). Seetõttu lei
dub terve rida varjukate kuusikute või kuuse-segametsade lii
ke just Tahkuna või Kõpu poolsaarel ja Lääne-Hiiumaal. Näiteks 
võisid subatlantilisel ajal metsataimedest sisse rännata: 
Lycopodium cl ava tum» L. annotinum, L. selago, enamik aKyopterjs*' 
liike» Козе- ja Kubus-liigid, “alua Silvestris, Crataegus 
kyrtostyla. Carpus Asperula о d orata. Lippaja boreg-
lig, Pyrola~-liigid jne, Nende hulgas on terve rida anemohoore 
(vähem hüdrohoore), kuid kahtlemata on küllalt suurt osa eten
danud ka linnud (nii endo- kui ka epižoohooride levitamisel), 
tõenäoliselt on metsloomadest põdrad, metskitsed, rebased jm. 
vähemtähtsad. Arvatav asti rändas subatlantilisel perioodil sis
se ka juba enamus piiratud levimisbioloogiliste võimalustega 

liike, nagu Circaea alpina. Corydalis helleri, Adoxa moscha- 
tellina j t, Y, Uute alade merest kerkimisega levisid seal ka
dastikud, olemasolev at osse (sanuti loomännikuisse ja kuusikuis- 
se) aga lisandus uusi liike, nagu : Silvestris, Agri-
joonia eupatoria, Prcgaria viridis, ilipendula hexapetal 
Sedun album, tridactylis, Hedicago falcata, Asperu
la tinctoria, Bxy.ba nemorpsa, eervicaria* Artemisia
rupe stipis, Senecio integrifolius jt. Need liigid rändasid sis
se tõenäoliselt Eesti mandrilt Hiiumaa kaguosa laidude kaudu
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(mis selleks ajeks olid juba merest kerkinud), sealjuures pole 
kõik Higid veel laidudelt Hiiumaale jõudnud tänapäevani 
(Te tragonol obus silquosus, Valerianella loe ustu, baxif^aeß 
gremnuleta, Scutellaria hastifolia jt.). Osaliselt paneb nende 
liikide saare kaguosast edasiliikumisele piiri edaafiline 
faktor - muld. Kahtlemata jätkus subatlantilisel ajal (kaasa* 
arvatud ajalooline aeg) vee* ja rannikutaimede, sealhulgas ka 
luite- ja soolakutainede sisseränne merevee ja tuule kaasabil 
(vihemal määral veelindudega), nagu s Ky^haea alba, N, candi
da, Lathymue maritimus. mazitimum, Acopyrum junceum,
Acorus calamus, Rediola linoides. Geranium lucidum, Epilobium 
adnatun, Berula erecta. Archangelica Tit oral to. Calystesia _£^ 
pium, Eun at ori urn csmabinum, Montia lamprosperma. Sagina mariti
ma, P.bipne ped uneni at a, Sali corn! a herbacoa. Sugeda mariti«»^ 
Sal sol a kali* g^x-liigid, Carex arenari a* C. extensa, Qatar- 
brona e.^uatica, Elymus arenarius.

Jätkus soode, rahade ja soostunud alade taimekoosluste 
formeerumine (näit, tekkisid Kõpu poolsaarel alliksood), mis
tõttu rändas sisse subatlantilisel ajal terve rida soo- ja 
raba taimi, näit. Euphorbia palustris, Epilobium parvifloum. 
Card amine emara, Viola palustris« V. ^.iginosa, Cirsipa’i lii
gid, Pro sera intermedia, Scheuchsieria palustris, June us sty* 
gius, Epipactis palustris« Lipacis Loeselii, Malakis paludosa, 
Bhyachospora fuaca, R. Schoenug fexrugineus» Sch, nigri- 

Cazex panic ulata, C. paucifloza jt. Lagedamatel aladel 
kujunesid niidukooslused, kus tähtsat osa võisid etendada 
Scoxzonera humilis, ТАеХадругит пепогозиш. I, cristatum, Роа- 
-liigid, Sie^in^d-a deeumbens, Orchto militaris, 9* mascula.
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Ophrys mu seife га jt. Võimalik, et sellesse perioodi Kuulub 

ka prk. Hieracium neoendeemide kujunemine Tahkuna poolsaare 

rannikuil ja Reigi ümbruses.

Kui eelpoolmärgitud liikidele lisada juurde ajalooli- 

eel ajal inimese peolt sisse talutud antropohoorsed liigid 

(eelkõige umbrohud), siis ulatub subatlantilisel ajal sisse 

rännanud liikide Üldarv umbes 500-ni.

Kuna ajaloolisel ajal omandas üha 

suurema tähtsuse inimenetuleb lähemalt peatuda tema 

osal Hoora kujunemisel.

Kiviaja lõpul, S. o. 4000 aastat tagasi (ajal, mil on 

leitud esimesi asustuse jälgi saarelt) kandus asustus järjest 

rannikuilt sisemaa poole. Liiklusvahendite algelisuse tõttu 

oli tähtsam eisevete ja rannikuabajate kasutamine. Edukamalt 

arenes karjakasvatus ja põllundus limneamere perioodil, mil 

rannikud jäeti maha, sest pidevaist transgresšioonidest ära- 

uhutud alad olid taimestikuvaesed (puudest oli ülekaalus 

mänd). Sisemaa osas, kus mullastik oli tüsedam ja vähem kur

natud, valitsesid lehtpuu-segametsad ja alles hiljem männikud 

ning kuusikud, mistõttu oli kogu floora rikkalikum ja lopsa

kam - seega olid need alad soodsamad elamiseks. Kui hakkas

x arenema laialdane aletamine, langes kuusikute osatähtsus. Na

gu märgib Л. V a s s a r (1956), esines Hiiumaal (peamiselt 

Kõpus) I-IV sajandisse kuuluvaid kalmeid, mis asusid enamasti 

alvaritel, mitte kaugel vetest Ja karjatamiseks soodsatel 

kohtadel, kuna Karjandus oli saare-lääne hõimudel (peale 

kalanduse) põhiliseks elatusharuks. Aletamiseks puudu- 
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old HI 1 ijmnl suuromatel aladel Looduslikud eeldused* Axvuta- 
vast! cxi tünapteva ockundacrsete alverite teke saanud alcuse 
just kivikixstkalmote ajal (Vassar, 1956), nil nimone hakkas 
Шю rohkem aletama ja hüvitas salumünnkud, seejärel loometsad 
(zoap. * männikud). Vuib arvata, et Hiiumaal tomas soo prot- 
seas suhteliselt hinja. pakilist osa etendasid taimkattes siis 
juba luide tel tekkinud nõmmemännikud nine vihesel müüral salu- 
ja loometsad, mis polnud aletamiseks soodsad* Esmalt võet 
kasutusele viljakama mullaga alad Ida- ja Lõima-Hiiumaal, rais* 
tõttu sealsed salumetsad havisid kõigepealt. Tunnistust kuna* 
gistest metsadest annavad sealsed praegused liigirikkad aru- 
niidua, kus Zeidub veel 'Urjilniid G^luliiho, |  
netoga, Paris quadxifolia. Viola mzabilis, Aegy>odium podac- 
rgjgU jt. Paepealsetel õhukestel muldadel hakkas macharimne 
laialdasemalt arenema alles 1 aastatuhande II poolest m,a*j* 
(Vassar, 1956), st* siis, kui mud viljakamad alad olid juba 
kasutusele võetud. Karjandus aga püsis Minimal kauemat aega 
põhilise elatusallikana (eiiumaa", 1940, kk). Arvatavasti 
oi juunid saar püris tühjaks III * JV sajandil, kuigi asustus 
oli endiselt hõre. Kindla andmed Hiiumaa edasise asustuse koh
ta kuni XII saj—ui puuduvad* Aastail 1000-1500 hakkasid välja
kurnatud ja mahajäetul liivastel pöllumaadel võimust võtma 
nõmnemünnikud 144givaese alustamostikuga, kusjuures vihenes 
pidevalt kuuse osatihteus.

Kuna Hiiumaa asustuse edacine areng oli mõnevõrra erinev 
Eesti mandriosast, peatutakse sellel lähemalt. Veel XIII 
sajandil märgitakse Hiiumaad kui „tühja saart" - „insula de- 
sertat (nussrurm, 1855)» ihedamini asustus saar tõenäoliselt 
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alles XIII saj, teisel poolel ja XIV saj. alguses Cgisumaa" 

1940, kk)» .
Magu väidab P, A r i s t о (1939, kk), toimas Hiiumaa 

asustamine XIII saj kahest sumast: 1) Lääne-Hiiumaale tu
lid eiirdlasea LüäneSaaremaalt ja Sõrvest, 2) Pühalepa 
ümbrusse aga Muhust ja Poidest, millele viitavad samad koha
nimed. Hiiumaa täitumine elanikega võis kesta pikemat aega: 
arvatavasti algas see Saaremaa vallupftamisest ja kestis 16. saj- 
ni. Saaremaa siirdlaste kõrval tull Hiiumaale asukaid veel Põh- 
ja-Eesti rannikult» XIII-XIV sajandini toimus ka rootslaste 
kolonisatsiooni (Johansen, 1925, 1933$ Palm, 1959$ Tiismann, 
1928; Moora, 1956), tihedad sidemed olid ka Soomega ( Гр/С- 
ман, 1895). Arvatavasti olid Hiiumaal kui „mererdigil” 
tihedad sidemed naabermaadega juba enne XIII saj. Laevad lii
kusid põhiliselt piki rannikuid ja tähtsamad suunad olid 
Gotska Sandö-Ristna, Rietna-Tahkuna, Gotland-Ristna, Ristna- 
-Utö (Tiik, 1957). Laevateed etendavad kahtlemata küllalt 
olulist osa antropohoorsete liikide sissetalumisel Hiiumaale 
Rootsi aladelt, Lõtma-Soomes on vanimateks antropohoorideks 
Descurainia sophia, Iyoscyamus niger, Chenopodium rubrum jt, 
(Linkola, 1933) arvatavasti oli üks varasemaid Iiiumaalgi 
peen unilook.

Veel ka XVIII ja XIX saj. oli asustus levinud mööda 
rannikuid (Russrurm, 1855; "iiumaa", 1940, kk). Vanade hiie
metsade olemasolu saarel annab tunnistust veel XVI-XVIII saj. 
laialt levinud salumetsadest (eeskätt tammikutest) saare 
idapoolses osas (eriti Hiiesaare ümbruses) ja Kõpus, mille
dest praegu pole midagi säilunud (või on üksikud fragmendid 
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aruniitudel ja loometsades). Võimalik, et ka Hiiumaa enda 
nimi on tuletatud , hiiest". Ka Kassari oli varem kuulus hiie
metsade poolest (Eisen, 1920), Isegi XIX saj« keskel k.iici 
veel metsades ohverdamas. Hulgaliselt oli ka vanu ohvripuid, 
milledest säilunud on praegu võetud looduskaitse alla.

On teada, et XIII-XIV sajandil oli rannikualade ja saarte 
pult põhiline kaubaveoartikkel, mis tingis ka järjest vülrtus- 
nimmete lehtpuude väljaraiumist ning kiirendas omakorda salu
metsade kadumist (THismann, 1928). Kuna Hiiumaa metsakasustus 
pnj nud sel ajajärgul normeeritud, toimus intensiivne röövraie. 
Ka mõisade piires olevaid metsi ja võsastikke võidi raiumi
seks kasutada. Hetsavaeste Haapsalu ja Vormsi ümbruse ela
nikud kasutasid Lõuna-Hiiumaa metsi, mistõttu see ala matsa- 
vaesestus. Laevahukkude vältimiseks ehitati 1530-ndate aasta
te lõpul Kõpu tuletorn, mille valgustamiseks kulus 7 kuuga 
1000 sülda puid ( „Hiiumaa", 1940, kk), mis omakorda soodus
tas sealsete metsade hävimist. Sellise metsarüüstamise tõttu 
hakkasid liiкутя luited,'mille metsastamisega nähti edaspidi 

palju vaeva.
XVI яяjandil on mainitud Hiiumaal juba kahe mõisa olemas

olu (Vanamõisa ja Pühalepa). Tihedamalt asustatud alaks oli 
sel ajal Pühalepa kihelkond. Peale põlluharimise ja kalasta
mise oli arenenud teataval määral kohalik töönduslik tege
vus, nagu soolakeetmine, lubja— ja tellisepõletamine, laeva
ehitus ja klaasivalmistamine, Esimene Eesti klaasivabrik 
töötas XVII sajandil Hiiumaal Hütil (läeumbaed, 1959). Põle
tamiseks kasütati seal vaid lehtpuid, kuna klaasiliiv põhi
liselt imporditi. Ka lubjapõletamisel tarvitati lehtpuid, 
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mistöttu hävitati armutult metsi. Jakob de la Gardie, kellele 

tol ajal liiiumaa kuulus, pidas alalist ühendust Hiiumaa Ja 

Stockholmi vahel ("Hiiumaa", 1940, kk) ja laskis tuua Saksa

maalt töuloomi (eriti lambaid) Seetõttu võib arvata, et Just 

sellesse ajajärku kuulub paljude tavaliste antropohooride 

sissetalumine saarele. Ka talvised merest ülekäigukohad või

sid orade tähtsust taimede hilisemal sisserändel /Vahtrepa, 

Valipe, Käina ja Tärkma ( L. Tiigi suul, teade)/. Hiiumaa ka- 

guosa Taide kasutati sel ajal peamiselt heinamaana, kuna 

elanikke leidub seal alles XVIII sajandist alates. Pöllukul- 

tuuridena kasvatati sel perioodil saarel ka lina Ja kanepit, 

mistõttu levisid vastavad umbrohud (praeguseks Juba kadunud). 

Ka salakaubavedajatega, kelle tegevus oli rannikualadel 

XVIII-XIX sajandil küllalt aktiivne, võidi mõningaid taime

liike juhuslikult sisse taluda. Lei ajajärgul polnud hiiumaal 

enam sobivat laevehitusmetsa tammede näol Ja laevad ehitati 

juba enamasti Saaremaal; Hiiumaal arenes seetõttu käsitöö, 

eriti puunõude valmistamine (Kornet, 1957).

Hiiumaa praegused kiilad on tekkinud põhiliselt 1713- 

-1770-aastail (V. Mäeumbaia Ja L. Tiigi suul, teated), kui 

oli küllalt suur rahvastiku juurdekasv. 1829. a. asutati Hiiu

maa suurim tööstusettevõte - Kärdla kalevivabrik (mis hävis 

Luures Isamaasõjas), mis töötas põhiliselt importvilla baasil 

(laane, 1956). Käesoleva sajandi algul ehitati ka Viskoosa 

kunstsiidivabrik, mis aga hävis I Maailmasõja ajal (Laane, 

1957). Hende tööstuskeskuste ümbrusest on leitud terve rida 

sünantroopseid liike, mis mujal Hiiumaal ei esine (või on 

sinna kantud inimesega hiljem), näit. Sisymbrium aMissimum,
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Euphorbia virgata jt. Arvatavasti toodi need liibid sisse 

just tööstustoorainega (esmajoones villaga). Höödunud sajandi 

lõpupoole hakkas nõrgenema Hiiumaa saareline eraldatus, sest 

1865« a. pandi Haapsalu - Heltermaa liinile käima aurik - 

seega said antropohoorid veel ühe võimaluse sisserännuks. 

Keskmine rahvastiku tihedus Hiiu- 

mäel oli aga ~ 15 inimest 1 km -1, seevastu tihedamini asus
" ' 4 * 2 «tatud aladel (Käina-Emmaste, Reigi, Kõpu) 60 inimest 1 km -1, 

Kärdlas - 150 inimest km^-1 ("Hiiumaa” 1940, kk; Vaher, 1940). 

Tihedamalt asustatud on praegugi rannalähedased alad, kuna 

saare keskosa on peaaegu asustamata. Asustatud on kõik need 

alad, kus looduslikud tingimused võimaldasid vaevalieematki 

põllupidamist lina maaparanduseta, seega levis asulastik põ

hiliselt tugevama reljeefiga kõrgendikel ja kuivematel kohta

del ("Hiiumaa", 1940, kk). Rannalähedastest aladest on asusta

mata ainult Tahkuna poolsaar, Kõpu poolsaar (osaliselt) ja 

Hiiumaa läänerannik, eestkätt äärmiselt kehvade liiv- ja soO- 

muldade (nende liigkuivuse või -niiskuse) tõttu (suured soo

- ja raba-alad saare keskosas, luited rannikul).

Möödunud sajandi algul rajati Kärdlasse esimene park, see

ga tehti esimene katse võör uude introduktsiooniks (Mäeumbaed, 

I960). Samuti algas järvede к ui vend ami ne, näit. Kidastes (Mast, 

I960). 19O4#-O8.a. istutati Luidja lahe äärde tuiskliiva kin

nistamiseks sängiepakultuur, mis on praegu vabariigi ainulaad

seim (ja üks paremaid) sanglepapuistu. Ka Ristna rannaäärsete

le luidetele istutati 1924.-28. a. sanglepad, mis pole küll 

andnud nii häid tulemusi kui Luidjal, kuid on täitnud oma esi

algse ülesande liivade kinnistamiseks. Umbes samal ajal kiil- 
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vati Kõpu ja Tahkuna poolsaare luidetele ka luitekaera CAm 

mophila arenaria) ja vareskaera (Elyinus arenarius)» kust need 
liigid on hiljem edasi levinud piki rannikuid» Osaliselt kuu
luvad nad aga spontaansesse floorasse, olles sisse rännanud 
subatlantilisel ajal läänest. Ka Vaoste mnnimets Suuremõisa 
juures on umbos 75 aastat tagasi istutatud luidetele (Varep, 
I960, kk). Esimene ametlik metsakorraldus toimus alles 1924.a» 
(vt. ka Tender, 1938, kk)» Esimesi metsakultuure on teostatud 
Läänemaal 1870, a,, Hiiumaal veelgi hiljem; vastavad metsakui- 
vendustööd * 1850.-il aastail (Elvers, 1903), millega pandi 

piir metsade laastamisele»
ИИшпаа! elas varem suuremaid metsloom, näiteks eriti 

põhjaosas põtru (sellest ajast on pärit nimetused Põdrapadu, 
PSderlafu küla), samuti metskitsi, kes hiljem hävisid küttimi
se ja metsade laastamise tagajärjel, kuld 1929-31. a» toodi 
neid ja hirvi saarele uuesti sisse. Hagu eespool märgiti, 
etendasid need Loomad kahtlemata teatavat osa taimeliikide 
saaresiseselt kui ka mandrilt saarele edasil evitamisek.

Niitude ja karjamaade kujunemise algust Lääne-Eestis ar
vatakse 1500-12c0 a» tagasi, Hiiumaal veelgi hiljem (Karu, 
1957, kk). Eestkätt kujunesid aru- ja soostunud niidud Ida- 
ja LSuna-HiLumaa tihedama aaustusegapaikad/^ Lippmaa seostab 

atuheinamaade teket leht- või kuuse-segametaadega, kuna paju- 
(soostunud alad) on geneetilises seoses kase- või 

sanglepa Lodumetaadega (Karu, 1957, kk). Lodust võis tekkida 
ka primaarne sbckaasik, millele järgnes Sesleria coer—lea
-Primula farinosa ass. ja sellele omakorda sekundaarne 800- 

kaasik (Kikas, 1952, kk). Vahtrepa, Puliste-Hagaste ümbruse
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kultuimnni at nil on varem valitsenud sanglepikud (ate in, 1937» 

kk),
Lehtpuistute osatäntsuse suurenemine raieta tagajärjel 

avaldas mõju metsalinnustiku edasisele kujunemisele, kuna 
kvl t 1 к u laialdasem levimine andis võimaluse avamaas-

tiku linnuliikide, nagu : künnivarese, haki, kuldnoka, ohaka- 
11nnu jt. jõudsaks edasi tungiks (Kumari, 1958), mis võia sooduo- 
tada rea taimeliikide levikut (kuna need linnud söövad näiteks 

koxvöieliste ja marjataimede seemneid).
Hiiumaa kaguosa laiud on kujunenud umbes 2000 aasta eest 

(Fwrrhold-Treu,. 1935), neist vanemad on kõrguse järgi otsusta
des Saarnaki, Kaevatsi ja Kõrgelaid ё Hanikatsi, Varese-, Ahe-» 
Kävexlaia jt» on kerkinud hiljem* Arvatavasti kasutati laidu
de metsi eelkõige kütteks (L* Tiigi suul, teade), mille tule* 
museks oli laialehist© lehtpuude asendumine väikeselohistega, 
eriti kase ja haavaga» uelle protsessi olemasolu tõendab 
neis lehtmetsis säilunud rikkalik saluvegetataioon,välja arva
tud Saarnaki ja Kaevatsi laiul, kös oli püsiv inimasust,, 
ning mis on metsatud. heed kaks laidu asetsevad lähemal Hiiu
maa Tandrile, mistõttu oli sealt hõlpsam puitu vedada ja 
metsad laastati täielikult, Saarnaki laiul on säilunud veel 
pärnasalu, kuna Kaevatsi laiul leidub praegu ainult ühetooni
line lookadastik. Võib oletada, et ka neil kahel laiul (võima
lik, et Heinlaiv valitses juba varem männik) kasvas Hanikatsi 
laiu praegusele metsale sarnane salulehtmets. Hanikatai laiul 
on sell unud osa metsast, kuna laid oli peaaegu asustamata ning 
ni^h t Hv^ti hoidis Kassari mõis, kellele laid kuulus, oma metsi 
parunini (ka Kassari saarel säilus kuulus hiiemets kaua).
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tänu millele võiski suurelt osalt selline suurepärane mets 
alles jääda. Möödunud sajandil kasvas Heinlaiul jugapuu, kuid 
pole teada, kas see oli sinna istutatud või esines spontaan
selt (c. Bichwala, 1852) • Hiiumaal varem valitsenud 
laialehistest metsadest annavad tunnistust ka vastavate kü
lade ja talude nimetused* nagu : Tammela, Jalaka, Tammepöllu, 
Kaasiku, lama, Sarapuu, T amme, Tammiku, Tamnniidi, Salumetsa, 
Pärnaku, Pänselja jt, (L. Tiigi suul, teade),

Hiiumaa soodast ja rabadest on koos jalaka- ja tamme
tüvedega leitud ka suuremaid metsõunapuu- ja jugapuutüvesid, 
min viitab nende liikide varasemale laialdasemale levikule, 
^agu oletab P, Palmeos (1955) jugapuu-nimoliate sõna
de praeguse eainemispiizkonma järgi, pidi Taxus baccata kas

varna kolgis Hiiumaa kihelkondades.
H-ii kolge hilisemal ajal kerkinud osadeks on laiud, 

Kassari saar, rannikualad (eriti Vohi- ja Pihlalaiu ning Sali- 
nõmme ümbruses ja LömaHiiumaal, kus toimub tänapäevalgi 
suhteliselt intensiivne maatõus). Käina lahe (Hiiumaa ja 
Kassari vahel) ja Jausa lahe ümbruse tõus on kohalike elanike 
andmeil olnud võrdlemisi suur, kuna lahed on muutunud xa- 
dalaks, mistõttu pole paadisõit võimalik enam aladel, kus 
see veel 100 aasta eest aset leidis ( Steinberg, 1958). Uued, 
j arj ®st veest vabanevad maa—alad on aga baasiks liikide 
sisseränele ja koosluste formeerumisele, mistõttu eelkõige 
just sellised territooriumid pakuvad huvi floore geneesi 
uurimine seisukohalt (kuna arvatavasti toimus floora kujune
mine üldjoontes sarnaselt ka minevikus). Ühtlasi on ranniku
aladel märgitud merevee soolsuse pidevat suurenemist viimas
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te aastakümnete vältel (eeskätt Taani väinade Kaudu), mis 

võib soodustada halofiilseid liike. Palju muutusi on tähelda

tud hoovuste suundades (Granqvist, 1952), mis võib omakorda 

põhjustada teatavaid muutusi rannikuliikide sisserändes (näit, 

võib nende põhiline levik tulevikus aset leida mitte läänest, 

vaid mingist muust suunast). Seda peavad näitama aga edasised 

sellelaadsed uurimused.

XIX saj. vältel on täheldatud pidevat kliima soojenemist 

nii meie aladel kui ka Soomes (Erkamo, 1952, 1956) - kevad

kuudel 2°0 võrra, hilissügisel - 1,5°C võrra, kuna vegetatsi

ooniperiood on pikenenud 2-3 nädala võrra. On toimunud veekogu

de soojenemine ja jäävaba aja suurenemine. Selle tõttu on ri

da soojalembeseid liike hakanud jälle hoogsamalt kasvama 

(eelkõige subatlantilised reliktid), nende levikupiir on nih

kunud põhja poole, arengus on märgata vitaalsuse suurenemist, 

tendentsi leviku laienemisele jne. Seda võib suurel määral 

täheldada viimastel aastatel ka Hiiumaal, eriti selliste lii

kide, nagu: d;/drocotyle vulgaris, lledera helix, Taxus bacca- 

ta jt. juures.

Nagu näitab V. Valovirta (1937), kasvab taime

liikide arv saare suuruse kasvamisega (suhteliselt kiiremini 

kui saare pindala). Liikide arv saarel pindalaga kuni 0,3 ha 

kaevab suhteliselt kiiresti, edasi kuni 1 ha-ni pikkamisi. 

Sama autor annab ka vastava skeemi floora kujunemise kiiruse 

kohta Rönnskäri saartel, millele analoogne võis olla ka Hiiu

maa floora arengukäik:

0 - 50-a. vanustel saartel on ~ 6,7 liiki

50 - 100-a. ” " - 13 "
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100 - 150 а. vanustel saartel on 18*5 liiki

150 - 200 а. и и 25,5 fl !

300 - 350 а. n и 37,2 si

350 - 400 а» n rt 46 11

400 - 450 а. и tr 45,3 It

500 - 600 а. и 11 65,7 fl

Väga huvitavaia leidub taimkatte kujunemise kiž- 

ruse kohta erinevais rannatsoonides ka U.Bäzlundi 
(1940) ja G.J. valovirta (195Ot 1955) töödes. Kuna 
Hi i иная ümbruses on olnud maa kerkimise kiirus suurem 
kui - Söömas (^Illumea”, 1940, kk; Kenta, 1933, kk; Kääriäinen, 
1953; 1943;)» võib arvata, et ka taimeliikide üld
arv on samevanuselistel Hiiumaa saartel suurem kui Soome ala
dele Taimestiku kujunemise kohta Hiiumaal annavad paremini 

ettekujutuse alltoodud näited.

I N i m e t и laid vohilaiu ja Hel

lamaa rahu vahel
kohati 
laid

Koosneb klibust ja rändkividest, mille vahel 
liiva. Pidev taimkate puudub; suurema lainetusega .
osaliselt üleujutut ov. Esindatud on peamiselt halofüüdid у oi 
tavalised esimesed rennkuliigid: ^poHig £1^^

on 
on

У muritima, Glaux

U Ld U.u3 e : л -UMeskS-—9 ~ ' CCT'—----- -— m-------

pus, Selvm J№öt Calium vermn, Yicia cracca, Thalictun,£1ez уда, nidium YSnõ@№> Llgaria vulgari, seega kokku 19 liik2 
alov irta Г1537К järgi peaks olema selle laiu 

vanus "100-150 aastat, mis on ka küllalt tõenäoline.
II nimetu laid samas, kus eel

mine.
Lisaks eelpool märgitud liikidele kasvavad: Phzagaites 

communis, SsiMylar^a salina, Agrostis alba» ^triplex hasta-
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ta (saare keskel soolakul algud, kuld taimestikuta)» Cizrsium 

Lanceolatum, Centauriun vulgare, Беттса pglustria, R®« 
crispus, Centaurea jacea, Сдгша carvi, Eleocharis
Taxaxaca exythvospema, Gallun mollugo, Achillea millefoliums 
Trifolium ^yatenso, PrttSBria vesca# I laiu liikidest puudu
vad: Galium verum, halictrum flavum, Linaria vulgaris» 
Axhenatherun elatiua, Cixsium horxidum, Eagaxaca vlgaria. 
Kokku on II laiul 29 Ulk!» seega tema vanus on umbes 250
aastat. Lisaks Juncus gererdji * Glaux mgritima kooslusle on

üksikuid liike suprasaliinse rannaniidu kooslustest» 
neist liikidest on mõlemale laiule levinud mereveega ja tuu
lega, üksikud ka lindudega. Viimaste osatähtsus on küllalt 
julmusi ik - nii nagu on juhuslik mingi taime seemet© söömine 
linnu poolt» sama juhuslik on nonde seemnete sattumine ka 
just sellele laiule. Et vaadeldud laiud asuvad Hiiumaa vahe
tus läheduses» on floora kujunemine neil võib-olla kiirem
kui oli postglatsiaalne Hiiumaa floora arengukäik, mil
levimine toimus kaugematelt naaberaladelt.

Kadakalaiul, mis asub Käina lahes, on liikide üldarv

188, Ristlaiul - 71, Männakulaiul - 77 ja Vareslaiul - 99. 
Esimene neist on vanim, v.Valovirta järgi vähemalt 1000 aas
tase vanusega; ülejäänud - üle 600 aasta. Saamnaki laiul on 
315 liiki, Kaevatsi laiul - 261 liiki, Hanikatsi laiul - 
34ojllikl. Kuna Saarnaki ka Kaevatsi laiu vanust hinnatakse 
2000 aastale, siis, arvestades liikide juurdetulekut kogu 
aeg ühtlasena, peaks Hiiumaa ümbruse 1000-aastasel laiul ole
ma umbes 150-160 ja 500-aastasel 70-30 liiki, st. veidi rohkem 
kui Soome aladel. Kiirema maakerke tõttu on see küllalt tõe
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näoline. Et siinkohal sõltub iga konkreetse laiu liikide 
arv eelkõige ala geograafilisest asendist ja levitajaist (see
ga on suur osa juhuslikkusel), ei saa neid arve absolutisee
rida kogu Hiiumaa ümbruse kohta, vaid tuleb lähtuda igast 
konkreetsest alast eraldi. Erinevail aegadel sisse rännanud 
liiata pole kõik veel saavutanud oma maksimaalset levikut. 
Sageli pole saartele rännanud kõik liigid, kuigi «1 olnud ■ 
selleks võimalus. H. L u t h e г (1961) märgib, et floora 
kujunemskäigus võib mingi liik peale esialgset sisserännet 
kaduda, seejärel uuesti sisse rännata. Selline protsess lei
dis arvatavasti aset ka Hiiumaa floora kujunemisel, kuna tek
kinud väike saareke oli suurte tormidega üleujutetav, mis
tõttu mitmed liigid kadusid ja võisid korduvalt sisse räna- 
ta; sama nähtus esineb kahtlemata tänapäevalgi laidudel.

Järgnevalt esitatakse mõningaid vaatlustulemusi floora 
kujunemise kohta Hiiumaa praegustel erituubilistel rannikutel, 
kuna võib oletada floora sellist kujunemiskäiku üldjoontes ka 

eelajaloolisel ajal.
I Rannik 2 u r s t e lähedal (kruusaxemmik)
Veepiiril esineb väga peenike helevalge liiv, kuhu kogu

neb merest uhetuna Zostera mapina ja adru (kasvavad kamoned 
plantago maritima eksemplarid). Järgneb peaaegu taimestikuta 
kiibuvööde(vöjüksikute Potetilla anaerina var. sricea 
eksemplaridega). Järgeb jämedateraline kruus (tumeda varvu- 
sega), kus kasvavad: Potentilla адд8$4п£ var. Eericee Ci 
®11Ж hoyridum, tellaria crasgi£olia var. brevifolidsEentu 
ea. pubra, Acterdaia уя1еаД@, edumacxe, мгахаса IeTO 
spetTiR. Järgnevatel madalamatel savikatel laikudel (ajuti 
üleujutatavad) . leiduvad: Tricochin maidtinyii, Plentago ДЙ- 
gitima, Glaux maritima, SMMBUeia, salina, AQKglis aabAs 
Hõokohtadeü esinevad veel: äieodhatis palus$iß» я» ИМ1П- 
mis, Blysmug SSfua» Juncus gerardii SMBB® alba- Kohati 
on veepiiril jämeklibuvall, millele järgneb rohke adruga ala. 
Vanemeil, kõdunevail adrul esinevad maltsatöusmed (peamiselt 
A triplex hastate Või A, litoralis), Achillea ЯЩеГрИит ja
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Glaux vahel Й Татрам Alao tuggvasti
Matõttu lisanduvad tygevalt

priraazselt antropohoorsod) liigi Kruusarennale järenebkadastik kruusal, kus tavalisemateks liikide^ osutusidt.cg, 
medrcnco iupuiina, Androsaceg septentrionalig» Poa/»»л - „-g gg-vjium. Arenaria serpy1lifolin.

Edasi järgneb kadastik metsaliikidega (täht samad neist 

vuse mõjule

(liivarannik)
Veepiiril DOenE• -0-V-65 xxxv»

ja uhutud adrut ja selle peale koguneb liiv» Es

va ka Р» rebrori.gxH^ ассизы .
-ajalt veel üleujutatav. Edasi esineb — 
välde, kus kasvavad kohati Glux №»♦ 
puccineilia-liigid. Järgneb adruvall. ta^u tatoed 
eSmmd vii kasvavad üksikud eksemplarid Polygenum hetegophy— 
umtit, £> tomeaiosus’it, Atriplex hastetajte Kõrgema-»- _ 

taimedega kinnikasvramnud vanemal adruvažlil kasv; .
jotentiXLa annnrina vor. gerice jaAcropyxumzepenB, kohati 

— ж *• а u • . - s. — — JS J2 ■ «*• am “ TmsemwI 451 m *6 42 fHs3) ■ M 1 X14 tl » t

avad peamiselt

тй roldadel esinevad Puccinelli йй№'1 
шеШеа ja sallfiflxoie ЬагЪаеев(münikord.ka Ззммаил
——5 Л-Л —А/Задачиг-a l 1 4 Л "Г . •'! XrOfl TrtiltTVD.l" ■. . .     X.    

oTtetT^bit- Võib esineda teatavat varicerumist taimest-kHSe 
liigina veepiiril võib kasvada Juncun(kõrvuti sellega Suaeda maritima), millele jürmnevad:mye- 

mnxuPus, Щ^осЫп maritmu, lantago
mõnel, kohal Spergularia Malina* ŠiÄlele 3vakooslM®ele Д8ЗД* 
neb tavaliselt kadastik*

III E a n n 1 к Orjaku teeristi 
lähedal (savikas liivarannik) ,

Kohati on välja kujunenud 300 m laiune rannani!t.
IMrest kezrkivaa kõigepealt mõningad körgemad alad, 
/*а kattumise momendist algab kamardumisprotsess tekived 
mättad (nende teket soodustab karjatamine), kuna nendevahe-
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Used nõod on palju kauem üleujutatavad. Liikidest leiduvad 
järgmised: йаяяе gexardii, jlaedÄgft.BREilima, 2gi-ochin., 
■ЯвЗяит» soolakulistel laikudel OSlsüfi. RedlHiculata_ - Sti* 
comia herteeea - .Suasäa maritima kolmike.Ramaniit kooseb

eg aa weg » NT _  Ä a..-  J Ä H WWW * I ÄI Mu 1 # 11 MeT ÄÄ

Rus pannaniitu ei esine

ses
vähemel

nimetatud alal jätkub kadastik

määral Camex pulchalla, C. eder, Ce J 
Primula farinona. Umbes 75 sm kõrgemal 
■f*-**-*"-. Segleria coerle, — 
tjfolia, E, ixiata, 8MW1 arundina faxinoma’t ja madalad Jugiperug eg0

ÄBWW piiril kasvavad 22E-9C- л™М№№#
trin ja SlaUX paxitima, vähesel määral Schoenoplectu
5iaei№tani» Edasi leiduvad samad liigid, kuid ala on

IV Rannik Luidia lähedal 
(luiterannik)

veidi leidub adrut, mis on taimestikuta või kus kasva
vad СакПа maritima, Atriplex litoralis-ja *в hantate.

Veepiiri lähedal leiduvad Carex argneria ja AmDdenia 
peoloides, kuna kõrgemal lisanduvad neile t Ammophila J|TNMirii» 
g]vmus eenarius, ЙВДрМ tectoru, Terqcaca erythrospermAe 
Järgnevad g W^eHatuin (colle), GelivVe=umy
mt JtoEddumt Salsola kalj. . ,Edasi kasvab luidetele istutatud männik» kus esine vadi 
Sedum Й0ЕВШ1 serpyllum, Egpbila vemn. Potentials. 
;сер±яа£> Sperglezia campegtcig ja Pulsatilla 
seejärel lisanduvad eespool loetletud kadastikuliicide
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V Rannik Sarve poolsaare lõuna- 
oaas (kliburannik)

Vee piirile lähimad kolm klibuvalli on taimkatteta- Ala 
hõlmab 15*20 m-line riba» 4* г aimav ai lil kasvavad: 01E ma* 
dalad ugiperug communisre põõsad, Acinog gglffarlg» 
aere, AgDerutä tincttOriö# galium v§r№» ^Юг

* Г??.

______ уеэса, Lee—
ojiaz Famnavalinõos: Silene nuts 

potentilla zeptana, Ledica£o
futschinsia рейвмзь зхйзм1Д1

■

ÄU 5» remmavallilesinevad lisaks eespool toodud liikide* 
le: Betula verrucosa. Rona cfeclioua» Potntillg - 4 Amelin tmlMMtleu Pidev taimkate. valda

Kasvavad veel: Antemnaxia dioica, Ve 
comniculatus, Praba inceme» Hjerecil

jca_officinalis, НЙМ 
ilosella, Ranmnculus 
Iide körguse vahe on

1^., 6. ja 7, valli vahel esinevad laikudena: З^ДедДа C99- 
BllMU cixsium acaule, Arabis hirguta ja ]riza medi» miS 
moodustavad Betula verrucoga puude ümbruses rohtunud 
kesi". Kaskede vahel on taimestikuta klibu, kus kasvab üksi
kult Roga afgeljana. 7. vallil esinevad lisaks eelmistele: 
jar- ruta- ia, Alchemilla minor, Iypericum perfora
tum, Plantago media. Taimkate on pidevam toi eelmistel valli
del. 8» vallil kasvavad lisaks Eanus catherticA, temata ka 
Cmmus sanguinea. Berberis vulgaris ja samblad» hakkab välja 
kujunema p§8earlnne. Edasi järgneb sammalde ja Bamb-kega 
ning rohttaimedega kaetud, püsivat taimkatet moodustavate lii* 
kidaga Settib vergucosa lookaasik, kus eespooltoodud.-iiki- 
dele lisanduvad: Centaurea iecea,
ieglingia degumbena, Bibg alpjsre> Аав-dest le2dwad 2-=5n 

p^^*hiäa^talÄ*Sealarig coerul&a, jlipendulghee3pesa— 
-ЙДМДЖ Seslerin cocruea * Carex flacca ass»
ja viimase Sieglinzia decumbens’ i variant.

Analoogne floore kujunemisprotsess leiab aset ka kõi
gil laidudel, kus klibul kasvavad sageli esimeste liikidenai

Axdemnatherum elatius. Crambe maritima, Дейда acre või Viola

trisel-
Kui kiiresti toimub taimede asumine vabanenud tühjadele 

man-aladele, näitab konkreetne juhus Käina kooli näol.
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KoniImaja hävis tulekahju läbi 1958.a. veebruaris. 1961.a.
juunis leidus sealsetel varemetel juba 40 liiki kõreemaid

jjum, apsellabursa-pastoris, Achilleamllefolium»Txif9-
liug retoens. иеЙсаео upuline, j^or, beratocgg^

----- *r~‘ .—   ——” * ____ • JL ...07 Да »мп * ■■■ goggnaegncei"R 1 m Wl.

caprea 3tgupaue 3. Enamik ülaltoodud liikidest on anemohoorids kuld 
osa neist on kohalo jõudnud tõenäoliselt inimese ja kariloo— 
made kaasabil»

Vaatleme veidi lähemalt Hiiumaa ümbruse laidude floora 

kujunemiskäiku, mis aitab paremini mõista ka minevikustoi-
munud Hiiumaa floora formeerumisprotsessi.

Kaevatsi ja Hõralaiu genees on tõe
näoselt väga samane (mõlemad on sarnase kõrgusega keskosas 
suurte rändrahnudega)» Tõenäoliselt on laidudest kerkinud 
kõigepealt suured rändrahnud, millede vahele kogunes järjest 
peenemat ainest ning kuhu seejärel asusid ka esimesed taimed, 

' Liitel laiul leiduvad madalamad nõod kujutavad endast 
endisi laguune ja on nüüd soostunud (seal leidub madalsoo või 
sookaasik, näit, Saarnaki, Hanikatsi ja Ahelaid, osalt ka 
Korgelaiul). Tihti võib näha, et laiud on kerkinud merest kas 
üksiku väiksema kõrgema punktina või siis kahe eraldioleva 
saarena, mis maa tõusu jätkudes liitusid ühte ja mille keskele 
jäi laguun. Mitmetel, eriti noorematel laidudel võib leida 
pikki maasäuri (näit. Eerikukivilaid)r mis muudavad sellega 
ka laiu kuju; laidude formeerumine kestab tänapäevalgi pide

valt, .
s а а г n а к i1 äiust oletatavasti kõigepealt kv- 

junes p3hjapoolne( praegu ka liigirikkam) osa. Kadastikud laiu 
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tippudes võivad olla primaarsed, enamuses aga sekundaarsed, 
olles kujunenud salulehtmetsast, kus tõenäoliselt oli nagu . 
Hanikatsi laiulgi valitsev pärn. Sellele viitab ka praeguseni 

säilunud pärnasalu laiu keskosas»
Heinlaiul leidub haruldane müinnikniit, mille 

esinemist seal tuleb pidada sekundaarseks, nähtavasti oli ka 
varem seal männik, kuid elanike so ai oi emise perioodil raiuti 
mets vähemalt osaliselt maha, kuna järelejäänust hakkas hiljem 
kasvama sekundaarselt suure vitaalsusega uus männik. Ka laial
dane niidunla, kus leidub terve rida haruldasi liike, oli paar 
sajandit inimnõju all * just seal asusid arvatavasti põllud. 
Praegu toimub laidudel (välja arvatud Hanikatsi laid) inten
siivne karjatamine, mille tulemuseks on saluvegetatsiooni Lõp
lik häving; alles jäävad tallamisele vastupidavamad liigid, 
samuti võib oodata rea antropohooreete liikide sisse talumist.

Hanikatsi laiul on lääneosa rannikul ulatuslik 
ranneniit, kus vöötnetena esinevad : 1) AlopecuEus ventxico- 
sus ja Phzaexites comunia, 2) Pestuga rubrs-Poaizxicnta- 
-ELeochaxis woiclumis, 3) Carex dicticha (lisaks Orchis 
incammata. Iris ря«*1А^.гшз ja C al tiia palustris), Vöötmelisus 
esineb ka teistel kaguosa laidudel (vt. Rebaesoo, 1961). Hani
katsi laiu salulehtmetsas (saare põhjaosas) leidub rida ranna- 
valle, mis cm üksteisele järgnenud väiksemate meretrensgres- 
sioonide tulemus. Esineb ka väike nõgus koht (lisaks endiste 
rannavallide nõgudele), mis tõenäoliselt kujutas endast la
guuni ja on praegu soostunud. Kadastik on sellel laiul ilm
selt sekundaarne, olles kujunenud laialehisest metsgst.
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Vareslaid on tõenäoliselt samasuguse vanuse ja 

tekkelooga kui Hanikatsi laid; siingi leidub metsas terve rida 
erineva kõrgusega renavalle. Ka taimknte (eriti alustaimes
tik) on suurel määral sarnane; Vare sl alu salumets on ilmselt 
hävinud raietega (leidub üksikuid tammi) ja asemele on tekki
nud sekundaarne kase—hasva^-saare lehtmets, mille rohurindes 
leidub salul like. Keskosa on soostunud pajustik - ka see on 
varem olnud tõenäoselt laguun»

Kõrgelaiu rannik on klibune, seal märgiti järe- 
miste liikide vöötmeline esinenine (alates veepiirist);
1) Quncus .alba; 2) Agrop^rum repens, 3) Arrhe-

natherum elatius, 4) Geleopsia tetzshit ja G, Ladanu» 5) Да- 
peruso pocuhens, 6) A triplex, litoxalis ja hastata, 
7) Atemisia ahainthium (võimalik, et see liik on laidudele 
inimese kaasabil kunagi sisse talutud)» Ka siin on nihtevasti 
toimunud väärislehtmetsa asendumine saare-kasemetsaga.

Maatus Ahelaiu ümbruses on kaasajal väga inten
siivne - esineb maasääri ja merel on sealses piirkomas 
väikseim sügavus, kõikjal võib näha uut, merest järjest vaba
nevat maad» pahirine vegetatsooniihik on Ahel ai ui sookaasik, 
kuid seegi võib olla sekundaarne (ai ust aime st ileus leidub ter
ve rida samu sai ui ii ко, mis teistel laidudelgi). Tippudes 
esinev look odast iks võib olla primaarne»

Kõver lal ui on valitsev kase-haava-saareleht- 
mets, millele lisandub kohati mänd» Sellel laiul on tõenäoli
selt kasvanud samuti pärna- tamme-vahtra- jalaka lehtmets, mis 
laastavate raiete tulemusel pikkamööda asendus olemasolevaga. 
Taastõus laiu ümbruses on intensiivne, eriti põhja- ja lõuna-
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tippudes leidub laialdasi taimestikuta alasid või on üksikud 
eksenplaria esmestest rannikuliikidost. vöötmetena esinevad 

XÄrerlaiu kliburannikul: Azshenathexuun elatiua, Viola tzico- 

ioz (kohati ka Vareslaiul), Czeum hoxridum» Aspexugep9- 
cumbena jt. Väikesel pindalal kasvab laiul loomünniku-tuüpi 

nets nine ida- ja lääneosas lookadastik.
Käina lohe laiud on tunwvalt nooremad ees- 

pooWini tl stili st- Sellele viitab nende väiksem pindala ja kõr
gus. Asukoha tõttu võis sealne floora kujuneda põhiliselt 
MiLumaa ja vihemal määral Kassari saare floorade baanil. Eesti 
NSV mandri läänerannik on kaugena asendi tõttu levimiskoldena 
vähe tõenäoline: laiud asuvad peaaegu suletud Käina lahes. 
Heed laiud on metsatud ning kohalike elanike andmeil pole 
seal mets ka kunagi kasvanud, pealegi on müigride tegevus 
juba aastakümeia nii intensiivne, et ükski puu ei saa juur
duda. Enamikul laidudel puudub (või esineb vähesel määral) 
isegi põSsarinne, mis on sekundaarne nähtus - intensiivse 
lambakarjataraise otsene tagajärg. Alustaimestik on mõningal 
määral veel olemas. Vanim laid selles grupis on Kadaka- 
laid ja see on ühtlasi ainus laid, kus kasvab mets, koos
nedes peani oolt sanglepast ja sookasest. Võimalik, et mets 
noinen seal varem laiemal pindalal, kuna nüüd on ta regres- 
seerunud ja asemele on tekkinud sekundaarne lookadastik. 
<R#1dudn floora on külalt liigirikas, moodustades Iiiumaa 
floore 920 liigist ligi 60 % (vt. Rebassoo, 1961). Ühised on 
laidudel saluliigid, loodude või rannikuliigid.

Kokkuvõttena võib Hiiumaa floora geneesi 

kohta öelda jurgmist.
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1) Hiiumaa geomorfaloogiline areng algas 8000-9000 aas
tat tagasi Kõpu poolsaare merest kerkimisega. Floora 
esimesed esindajad võisid seega Hiiumaale sisse rüna- 
ta Antsülus-suurjärve ajal boreaalsel kliimaperioodil, 
kuna palju suurem sisseränne toimus alles põhiliselt 
Litoriina- ja Lrneamere staadiumidel, alates atlanti- 

Ilsest kliimaperioodist,
2) Hiiumaa floora liikide sisserändeaegade kindlakstege

misel on arvestatud : a) liigi levimisviise; b) Hiiumaa 
ja selle naaberalade geomorfoloogilist kujunemist t kust 
mingi liik võis sisse rännata; c) levimist ühest või 
teisest suunast soodustavaid tegureid (tuule ja hoovuse 
suunad, klimaatilised näitajad); d) vastavate taimekoos
luste olemasolu või kujunemiskäiku, kus mingi liik esi
neb, Kahtlemata on siinjuures väga palju hüpoteetilist, 
mida esialgu konkreetselt ei ole võimalik selgitada — 
tuleb kasutada vaid kõigi komponentide omavahelist 
võrdlemist ümberkaudsetel territooriumidel.

3) Metsadest on Hiiumaal olnud peaaegu kogu taimkatte arm* 
gu vältel ülekaalus mitmesugust tüüpi männikud, reljeefi 
madalamates osades aga sookaasikud ja sängi õpikud. Laia- 
lehiste lehtmetsade laialdasem levik parematel muldadel 
leidis aset atlantilisel kliimaperioodil* sellest ajast 
on nende osa vähenenud tänapäeval miinimumini. Kuusk ei 
olnud saarel valitsev puu (või kui oli, siia ainult 
üksikutes osades) isegi oma maksimumide ajal; kuuse 
viimase maksimumi ajal olid levinud Hiiumaal valgepöök 
ja harilik pöök.
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4) Hiiumaa rabad an noored, olles tekkinud endiste mere
põhjade soostumisel 3000-2000 a. tagasi,

5) Kuna püsivam ja tihedam Inimasustus kujunes saarel alles 
XIII-XIV sajandil, toimas floora formeerumine selle aja
ni entropogeensest faktorist peaaegu sõltumatult, mis
tõttu Iiumaal säilusid paljud primaarsed taimekooslu- 
eed palju kauem kui Eesti mandril,

6) Seoses Hiiuna a üksikosade hilisema merest kerkimisega 
rändasid paljud taimeliigid saarele hiljem kui Eesti 
mandrile. Laidude floora on kujunenud tõonäoliselt Hiiu
maa ja osaliselt mandri lälineosa floora, baasil. Reale 
liikidele on olnud iceloomulik nö, etapiline 
sisseränne s nad on jõudnud algul mandri lääne
rannikult kaguosa laidudele, kuid pole veel jõudnud 
Hiiumaale (või esinevad seal üksikute leiukohtadena), 
näit, Selllotus dentatug, Tetagonolobus siliguosus. 
Astragalus danicus jt, Kaguosa laiud on tõenäoliselt 
etendanud mõningast osa taimeliikide sisseründel Eesti 

mandrilt Hiiumaale,
7) Hiiumaa keskosa asub madalas nõos ( arvatavasti kuju

tas endast luidetega ümbritsetud laguuni, mis hiljem 
soostus); on loomulik, et terve see soostunud ala eba
sobivate kasvukcohatingimustega enamikule floora liik
meile (välja arvatud vee* ja sootaimedele) kujutab 
(eriti Luhilevijaile) levikubarjäüri, näit,: Sedunal- 
bUj^ Adoxa moschatellina, Vexbascum nigrum jt. Liigid, 
mis on selle takistuse suutnud ületada, levivad sama
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edukalt kas saare ida- või lääneosas (eriti ubikvistid).
8) Ükski lük ei saanud jõuda üheaegselt kõigisse Iliiumaa 

osadesse kõrrega, vaid levis edasi hiljem, vastavalt 
maa-alade merest kerkimisel ee Floore hakkas kujunema kõi
gepealt Kõpu poolsaarel, mis osutus ühtlasi floora edasi
se leviku tsentriks, st. alaks, kust liigid said võima
luse hakata edasi rändama järjest merest kerkivatesse 
saare osadesse; edasileviku tsentreiks võisid olla ka 
mõningad Hiiumaa idaosad, st# alad, mis vabanesid me
rest varem# Osa liike võis algselt sisse rännata Kõpu 
poolsaarele näiteks lüünakaartest, saare idaossa aga 
hiljun Eesti mandrilt.

9) Kuna Hiiumaal puudub suurem tööstus ja ka transport on 
etendanud suhteliselt vähetähtsat osa, puuduvad saare 
flooras peaaegu täiesti neofüüdid; ka arheofüüte on vähe 
(esinevad vaid tavalisemad põllu- ja aiaumbrohud) ning 
olemasolevaidki ei esine ohtralt - seega antropohoor- 
sete taimeliikide osa Hiiumaal võrreldes Eesti mandriga 

on väike«
10) Ajaloolisest aspektist tekib küsmus mõningate reliktide 

puudumise kohta Hiiumaal (eestkätt Kõpu poolsaarel), mis 
esinevad LääneSaaremaal (Juncus suhnodulosus, Pingui- 
cul alpine, Cymadenia odoratiasima) • Siin on peamiseks 
põhjuseks (kuigi praegused allikasood on samasugused) 
asjaolu, et ajal, millal toimus nende liikide sisseränne 
meie aladele, puudusid Hiiumaal neile sobivad kasvukohad, 
kuna Ieistesoo (teised allikasood on veelgi nooremad) 
kerkimine toimus geoloogide andmeil alles Lim-I ajal»
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Sobivate kasvukeelt ade kujunemise ajaks oli aga kliima 
muutunud mitmete liikide levimisele ebasoodsaks» millest
tuleneb ka ülalmärgitud liikide puudumine#

11) Kaleste lEhedal kasvavad 8 m-sel rennavallil luitemän-
nikus Ä_V.:itimum ja ArdhWBliaa 1itopalic.
Kuna see on ühtlasi Lim^wVI rannajoon, võib arvata, et
need liigid on sinna asunud juba sel ajal, seejärel aga
levinud ülejäänud ümbruskonda. Eriti suurt levikuten-
dentsi näitab ErragiOT mamitimuum, Ms tänapäevalgi asub 
uutele, veest vaevalt vabanenud Zuitolistele aladele 
kasvama, samuti võib ümbruskonnas kõikjal näha noori

taimi#
12) Eeltoodud erinevate rennikutüüpide vegetatsiooniskeemid 

lubavad teha järelduse, et kogu Hiiumaa floora põhiline 
kujuneminkäil (alates Litoriinamere staadiumist) võis
olla analoogne. Kõigil ranmikutüüpidel (harvemini klibu- 
rannikul) esinevad esimeste liikidena Junsus j@rerdi^
või Triclochin ЩйД$18О0^ »кие ja tuskeä4

salina, moodustades Junoug gexardii-Glaug mariti- 
J№*A£^ootis koosluse# Praegusajal esineb Juncus 
gexardii’l vegetatiivne paljunemne, kuna seemned valmi* 
vad harvemini (alade tugeva karjatamise tõttu) ja toi* 
naib liigi edasilevimine maa*aladele, mis pole veel vee 
alt täielikult vabanenud (riimvees), nähtavasti toimb 
tuderloa(ja ka mõnede teiste halofüütide) levimine каав* 
ojal piki ILiumaa rannikuid vastvabanenud või ~vabene- 
vall aladel. Hiiumaa rannikuil puudub liik vaid vähes
tes kohtades, peamiselt klibu* või luit©rannikuil# Ker»
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gemini toimb rannikute asustamine, kus esineb liivane 
vol ssvikas pirmas, mis cm sobivam (ja toitaineterikkam) 
kasvukoht taimedele kui klibu. Klibvallide taimedega 
kattumine toimb sedamööda, kuidas sinna koguneb huu
must kodunevast adrust või muust mercheitest, teatavat 
osa etendavad linnud (eriti laidudel), kes loovad oma 
ekskrementidega soodsa kasvupinna nitrofiilsetele 
liikidele. Esimesed liigid jõuavad rannikuile merevee 
ja tuule kaasabil; sellele lisandub ornitogeense fakto

ri mõju.
13) Kogu uuritud alal esineb praegu tugev inimmõju - see

tõttu on võimalik saada õiget ettekujutust floora kuju- 
л a mi Rkäi ginnt vaia rahudel ja väikestel laidudel, mis 
esinevad suhteliselt kiire maa tõusu piirkonnas ning 
milledele antropogeense faktori mõju on kaudne või vähe

ne.
14) T. Lippmaa (1937) poolt toodud primaarsete vege- 

tatsioonimhikute suktsessioonide skeem vastab hästi ka 

Hiiumaa oludele:
a) Klibu- ja lookadastikud on kujunenud kas looi^nni- 

kuist - näit. Vöhtrepa-Hiieeaaee ümbruses, 
(või kuusikuist, kui need olid tekkinud männikute 
esemele) või salulehtmetsadest. Sellest annavad tun
nistust kehalike elanike teated, kirjandusallikad 
jms*, märgitakse laialdaste salude olemasolu 
näit, Reigis, Hiinssaares, Kassaril, Kõpus jm.; 
praegu leidub seal ainult kiduraid kadas tikke.
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Kadastikud Sarve poolsaarel, Kassari saarel, real 
laidudel ning üsna rannikualadel muudes Hiiumaa osa
des (samti ulatuslikud lookaasikute massiivid) im 
suuremalt jaolt primaarsed, ülejäänud osades aga 
põhiliselt sekundaarsed, olles tekkinud loometsa
dest või salulehtmetsadest (salumännikuist) inten
siivse inimetegevuse mõjul,

b) Hagu võis näha öietolmudiagrammidest, on etenda
nud mänd Hiiumaa metsade ajaloos kogu aeg tihtsat osa. 
Praegused kadakased karjamaad liivasel või savikal 
pinnasel (eriti Ida- ja Lõuna-Hiiumaal) on olnud 
samuti männikud või mämmikuusesegametaad.

c) Ka sarapikud (millede suurem levikuala praegu on 
Suuremõsa ümbrus), on kujunenud salulehtmetsadest• 
Seal võib leida üksikuid salutaimigi, nagu: Viola 
rii .ra bi 1 is * Anemone emumculoides, a egonod i mi podag- 
raria, Campanula tzachelium jt.

d) Soised puisniidud (eriti saare kesk-, lõuna- ja idaosa 
on kujunenud inimtegevuse (raied, niitmine, karja
tamine jn») mõjul sanglepikuist ja kuuse-segametsa- 
dest , liigirikkad aruniidud aga omakorda saluleht- 
metsadest» Viimastel leidub põõsast® ümber kohati 
veel üsna rohkesti salutaimi. .

e) Laidudel Iiiumaa kaguosas on laialehised lehtmetsad 
asendunud väikeselehistega (kase-, haava~saare- või 
nende seguga); Hiiumaal osaliselt laaleniste ele
mentidega kuusikute või kuuse-männi~segametsadega 
(Kõpus)»
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15) Praegused salumetsad ja säilunud salu elemendid tea

tavais Hiiumaa osades lubavad teha Järeldusi nende 

kunagise laialdasema leviku piirkondade kohta. Käes

oleva töö autori arvates olid nendeks: Hiiumaa lääne

- Ja keskosa (ngu-laldi-Leisu ümbrus, Tihu järve 

äärsed alad, Pihlasoo ümbrus ja Külluste - Hüti ümb

rus), Tahkuna poolsaare põhjapoolne osa (esmajoones 

praegused jugapuu alusmetsaga kvartalid - Tahkuna mk. 

kv. 6, 7, 8, 11, 12) samuti Isabella-lletsaküla ümbru

se üksikud kvartalid (Putkaste mk.); Kõpu poolsaare 

keskosa kvartalid (poolsaare Kõige laiemas kohas) es

majoones piki Antsulus-suurjärve Ja Litoriinamere 

rannavallide nõlvu (Kõrgessaare mk. kv. 20, 32, 46, 

47, 58, 59, 60, 61, 62 Jt.).

16) Laialdased nõmmemetsad (või puhtnõmmed) on põhiliselt 

sekundaarse tekkega, kuna enamik nommemetsi on kordu

valt põlenud (näit. Kaibaldi nõmm viimase 200 aaeta 

Jooksul 8 korda), eriti Kärdla Ja Tubala metskonda

des.

17) Taimestiku geneesi põhjalikum käsitlus naaberteaduste 

rikkalike andmete ärakasutamisega seisab meil alles 

põhiliselt ees; käesolevas töös oleks see üheks esi

meseks sellelaadiliseks katseks Kesti flooras.



3< Liikide sisserändesuundade8t
(-teedest)

Iga floora arengukäigu colgit asisel omab suurt tähtsust 
liikide sisserännete küsims, sest sisseründevõimaluste eeldu
seks on kontaktide olemasolu naaberaladega, millede floora 
võib osutuda baasiks uuritava ala taimestiku kujunemisel 
(vt# ka Толмачев, 1957, р.укопись). 

Seepärast peatutakse alljärgnevalt lMhemalt Hiiumaa floora 
sisseründeteedel. Enamikel juhtudel on liigi sisserünne min
gile territooriumile toimunud suunast, kus asub tänapäeval tema 
pöhiareaal. Siinjuures tuleb arvestada ka liigi päritolu, sest 
sageli on samad liigid sisse rännanud mitmetest erinevatest 

suundadest.
Kuna viimane juästumine oli väga laialdane ning enamik 

Skandinaaviatki oli kaetud pideva jääkattega, pidi tunduv osa 
li ike taanduma lõuna suunas, kus nad elasid jüü-aja üle Kesk
— Euroopas • Hagu arvatakse, olid Skandinaavias, Islandil, Soti
maal jm, (eriti Потта luäneramniku mägedes, П- ja II-lorras 
Tr*idolag-nAre piirkonnas, Sulitelma mäestikus, Tromsös, Finn- 
märkis, Trollheimi piirkonnas jm,) ka maksimaalse jääistuumise 
ajal jäävad alad - nunatakid, kus glatsiaali elas 
Üle terve rida taimeliike refuugiumides (Böcher, 1951; Cedez- 
cxeutz, 1927; Dahl, 1946, 1947, 1955; Elfstrend, 1927; Holm- 
boe, 1937; Kalliola, 1955$ Lindora th, 1962; Selander, 1950^ 
s. Selander! (1950) ja E. Dahli (1946) axva-

tes olid refuugiumid kahesugused: 1) rannikurefuu-
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g 1 u m 1 d olid merelisema (ehltki karmima kliimaga kui prae
gu) kliimaga, seega ka liigid, mis jüü-aja seal üle elasid, 

võisid olla okeamnilist tüüpi; 2) tundratuupi 
refuugiumid, kus olid ainult tundrataimed või enan- 
-vähem kontinentaalsed liigid» Võimalik, et eksisteerisid ka 
veel vahepealset tüüpi refuugiumid. Refuugumides võisid jäü- 
-aja üle elada siiski suhteliselt vähesed liigid, esmajoones 
tundrataimed (Kalliola, 1955) või siis arkto-alpiinsed vm. 
mäestikuliigia, näit. Ranunculus Luzue sonung. 
Lycopodium elaco jt. (Selander, 1950), Praktiliselt toimus 
aga postglatsiaalne immigratsioon peaaegu täielikult lõuna 
poolt jääserva taganemisel vabanevatele mao-aladele. Kuna 
Sesti territoorium oli suhteliselt hilja veel vee all, ründa
sid taimelligia meie aladele mitte enam otseselt zefuugäumi- 
dost, vaid juba varem jääst vabanenud piirkondadest, eestkätt 
kagust - Vene tasandikult ja steppidest - ning lääne poolt 
- Rootsist ja Soomest. Baltimaade lääneosas ja Preisi alal 
toimunud tsüklonite frontide vahetus (Ilögbom, 1923) võis soo
dustada anemohoorsete liikide diaspooride sattumist lähedas
telt Rootsi aladelt meie saartele (vt. ka Eilart, 1957, kk).

Tõenäoliselt on rea liikide sisseränne toimumud mitme
test suundadest koxraga, seega võis tervel hulgal liikidel 
olla kaks sisseründeperioodi. Iga üksiku liigi sisseründe- 
teede, -etappide ja -tingimuste kindlakstegemine on väga ras
keks probleemiks, kuna sealjuures on suur hüpoteetilisuse ja 
spekulatiivsuse moment. Võib axvata, et taimede sisserämdele 
on järgnenud ka suured taimede kohastuslikud muutused (selle
ga võib seletada näiteks uute mikroliikide tekkimist). Hagu 
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oletab J. E i 1 a r t (1957, kk), on näiteks Eesti ponti

liste Ja pontosarmaatiliste liikide sisseränne toimunud vähe

malt kahest suunast - kagust Ja läänest, millised suunad 

määras liikide põhilevila, kontaktide Ja sobivate kasvukohta- 

de endi kujunemise iseloom. Suurt tähtsust omavad sisserän- 

del kliimaüksikelemendid, eriti miinimum temp era tuurid.

C.Cedercreutzi (1927) arvates levisid salu- 

taimed alul piki rannikualasid (viljakamail pinnaseil), kuna 

hiljem võis seemnete kandumine toimuda vee kaasabil, salust 

salusse. Sama protsess leidis aset Hiiumaa esialgse saluvege- 

tatsiooni kujunemisel. Liigid, mis kasvasid ainult spetsiaal

setel kasvukohtadel , rändasid sisse palju kitsamalt Ja mida 

enam neile sobivaid kasvukoht! leidus, seda kergem oli nende 

sisseränne, Ja vastupidi. A. Cajanderi (1914, 1921) 

arvates rändasid kaljutaimed ühelt kaljult teisele Ja salu- 

taimed ühest salust teise, kuna kalda- Ja rannikutaimed rän

dasid piki veekogude kaldaid. 1 ole kahtlust, et samasugust 

pilti pakkus ka Hiiumaa floora arengukäik. Ahvenamaale on 

A. palmgreni (1961) arvates liigid sisse rännanud 

peamiselt üpplandist Ja Lõuna-Roo teist; Karjala maakitsusele 

peale läänekaarte kagust (liiitonen, 1946), mis (vähemalt va

rasemal ajal) tulevad sisserändebaasidena suurel määral ar

vesse ka Hiiumaa floora kujunemisel.

Veetaimed olid tõenäoliselt esimesed sisserändajad Hiiu

maale, kuna vesi on tingimusi ühtlustav keskkond Ja loob 

sellega mitmekülgsed levimisvõimalused (mistõttu on veetaimede 

sisserändeteede selgitamine problemaatilisem maismaataimede 
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omadest) • Paljud liigid on jäänud oma levikul teatavaisse 
Hiiumaa osisse peatuma esmajoones edaafiliste tegurite tõttu, 
näit» enamik kontinentaalseid (või kaltsifiilseid) liike, mis 
esinevad vaid Ida* või Kagu—Hiiumaal (Anemone silvestriss 
Astragalus danicus, Veronica teucrium jt.). Hiiumaa keskosa* 
nagu märgiti juba eespool, on olnud tõsiseks takistuseks palju
dele läänest tulnud liikidele ida suunas levimisel, ja vastu
pidi (konkurentciv oimetumail liikidel polnud hiljem, kui 
kooslused olid juba välja kujunenud, võimalust edasi rännata, 
välja arvatud liigid, mis levisid inimese otsesel või kaudsel 
kaasabil). Rida liike on Hiiumaale levinud sekundaarselt piki 
rannikuid. Hi iumae floora siss Gründet ee de selgitamine põhi
neb tl) liikide praeguse leviku ja jaotumuse arvestamisel, 
2) liikide esinemisel naaberaladel, 2) liigi põhiareaali ja 
areaalikont aktide väljaselgitamisel, 3) liikide levimisvii
side ja 4) inimmõju arvest emisel* Vastavalt sellele on jao
tatud Hiiumaa floora sisserändesuundade alusel 74 põhigruppi, 
neist on ühesualisi gruppe 3, kahesuunalisi -30, kolme
saunalisi - 29, nelja suunal isi - 7 ja viiesuunalisi - 1.
Sisserändesuund on määramata 301 liigil, mis on levinud prae

gu kogu sa»*<*♦.•*!*»ai ühtlaselt või millede leviku kohta on vähe
andmeid. Hagu võib näha vastavast kokkuvõttest; on arvatavas-
ti etendanud taimeliikide aisserändel Hiiumaale kõige suure
mat osa 1* idasuund ( 0 — suund)* Sealt võis 
sisse rünnata 57 liiki: Ophioglossum vulgatum, Asplenium 
trichomenes. Picea abies, Batrachium diehotoraun, 3* foenicu- 
Laceum, B. gilibertii, Trollius europaena, Potentilla ubare- 
naris, Saxifraga grenulata, Lathyrus silvestris, Trifolium 
arvense. Te hybridum. Helilotus albus, Kl* dentatus. Geranium 
pratense, Euphorbia palustris,—------------------- —--------------------- ?
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(Coniwa maculatum), (Aethusa 
cyaoum), Pastinaca sativa, Alnus incana, (Veronica arvengis)» 
v. nngiflia (V. opaca), V, tcucrium, lentha arvengis, Sal
via pxatensis, Galium ladanum, Scutellaria hastifolia, Cus- 
cut a curopaca), Callitriche verna, (Camlina microcarpa) 
Cardamine impatienn, Traya supina, Viola collina, Tanacctum vulgare, Senecio imegriolius, (Ž* vulgaris), (Arctium lag-- 
pa)T cirsium oleraceum, (Cent aurea cyanus), Scorzonera num- 
i Crop is praeiiorsa, Dianthus superbus, (Cerastium rvenee)e
(Chenopodium glaucum), (Polygonum convolvulus), EleochariS 
parvula, Carex buxbaumii, C. caespitosa, C. pulchella, C, Vu.-

(brorm is secalinus), Glyceria plicata, Hierochloe odorata, 
ards stricta, Salix rosmarinifolia ja Dercurialis perennise

2* Läänesuund (U - a u u n d ) on samut

etendanud suhteliselt suurt osa sisserändel * sealt võis

sisse rännata 40 lüki:
Equisetum arvrense

* silvaticum 
Taxus baccata 
Batrachium marinum 
Thalictrum flavum 
Kubus saxatilis 
Alchemlla acutangula 

» sarmatica
Crataegus kyrtostyla 
Anthyllis polyphylla 
Daphne mozoreum 
Bpilobium collinum 
(ilago arvensis) 
Gnaphalium silvaticum 
Serratula tinctoria 
Taraxacum decipiens 

° laetum
Hieracium suecicum 
(Rumex hydrolapathum) 
riglochin maritimum

3e Väiksem tähtsus on

Triclochin palustre
Potamogeton fili£oxm5

11 friiesii
« praelongus

Zostera marina
Paris quadrifolia
Juncus gerardii

" lamprocarpus
Luzula pallescens

* pilosa .
Cypripedium calceolus
Hlalaxis paluosa
Eriophorum latifolium
Carex jucella

* oederi —___
° loliacea
Я pseudocyperus
* paniculata

L elica nutans
Hontia Lamprosperma

aud liikide sisserändel pöh-

ja (N) s u u n а в t - 37 lükis Lycopodium annotinum, 
L, elavat uiu, Bot2*ychium multididum, Hatteucda struthiopteris, 
Dxyopteris austriaca. Dr. eristata a Dr* phegopteris • RubuG 
chamaemorus, (Poterium sanguisorba), Alchemilla plxcata, A* 
suberenata, (Bpilobium aenocaulomn), (Melampyrum azvense, (Pumasia officinalis), (Camlina pilosa), Dreba incana, fde-

- Sulgudes esinevad liigid on antropohoorid ja kuulu
vad vastavasse sisserinderühma tinglikult. Kuna nad 
on inimene poolt sisse talutud, näitab isserinde- 
suund nende juures sssetalumise kohta (suunda)
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4. Hoopis väike osa on olnud lõuna- (8-)- suu
nal. Soe on ka arusaadav, kuna suur osa lähimast naaber- 
alast - Saaremaast - kerkis merest umbes samaaegselt

Uimaaga. Sealt võis sisse rännata vaid 8 liikii

(Парк anus raphanistrum) 
(Noslia peniculata) 
agea silvatica

Carex acuti£ormis

(Alopecurus pratensis)
Роа palustris
Puccino lii a distans
Trisetum pretense

5. Idasuuna järgi on tähtsamat osa etendanud veel
kagu-(SO-)-suund, kust võis sisse rännata

Lycopodium camplanatum, Cystopteris Eragilig, Asplenium ruta- 
_mreria, (Delphinium consolida), Rosa coriifolia, 2?^
cidum, Lathyrus palustris, (Vicia villosa), Astragalus 
cus, Retragonolobus siliquosus, Anthyllis coccmos* A. CoLO-— 
fata, (rrifolium strepens), (EphorbiahelioscopiaEpilo-
bium rose 
folia. (G

тжха 8-N,6-/2 ui 
echinata). Li th'

officinale, Solanum nigrum, ------.-.-2 ‘giu 
persica), Utricularia vulgaris, Thyms pulegioidese (Leonu- 
ras cardlaca), (Lamium allnun), (Glechoma hederacea), Lepidiu 
latifolium, Aliaria officinalis, Viola uliginose, Leontodon 
hispidus, (Ielilotus albus), (Rumex domesticus),Primla ,Ve-

Potamogeton perfoliatus. Allium carinatum, A. scorodo- 
prašum. Orchis militaris. Carex hartmannii C. tomontosa, 
pigraphis arundinacea, Salix repens, S. triandra, Ononis re
pehs Heed liigid rändasid sisse põhiliselt subatlantilisel
ajal, ja enamasti üle praeguse Sarve poolsaare, millest osa 
oli juba selleks ajaks kerkinud. Rida liike (kitsama ökoloo
gilise Amplituudiga) jäi oma rännakul sinna peatuma, osa aga 
rändas hiljem edasi ida ja lõuna suunas (eriti antropohooz- 
sed liigid), seejärel transpordi kaasabil aga mööda maantee-

servi Lääne SuUOSa



• 593

б» Küllalt tohtis osa on olnud edela* (S W * )
suunalise L cissorindel, kust võis sicse

46 114
Pulsati]la pratonis 
Ro00 olenterin

• cinnamomoaА1сЬетЦ1а f2licumlis Sorbus
Cotomnoastor molonocaxpa 
Anthylis nardtlm 
(Goronium molle) 

” s12vaticun
Bplobum odnntum

* puxvi£LorumIlodera holix Idzocotylc Eryngium maritirm Dtmuu ezocta
Lielairoyrum cristatun 
(Stachys pelustrin) 
Latlwcen squnmaria 
Eupatorium conabinum 
CZadium mariscus
Corox cilvatics
Лсторутига junccuia 
(Onaphaliuin иИгДпоошй)

(latriceria recutita) 
H^po0chcrio radicata 
Taruocumulvum 

° paluntro
Cerostium clutinosum 

n 0mdecenrum
{Chenopodium pueccum) 

A triplex culocheca 
n Longipes
° praecox

Obiono poduncuata 
лил

Anagallis агтш1а) 
(Centunculus minmun) 
АХИша echoenopragun 

tzcumntoinoz
UAcrostylis nmnophyllos 
Blcocharis pouciflora 
Schoorus nigricuns 
Azmophila arrenaria 
(Bronu immis) 
Postuca polcoice 
Pucctaellia maritim

7e Palju välksem flB olnud 1 О õ d õ • ( П V • ) 3 U tr 
п а 1 1 в е sisgeründe, kust on lobale jäudnud 11 liikia 
Actaoa spicata, Vicia ocpium, Pulrmaria officinalis, Juncus 
Ж us, J. baticu, Coeloglo6S№ virie pipectis lati*

I tiparie loccciii, Hoottia ndduB*sriSt Corollormiza 
trifidat (Fhlcum nodosum)

8e Vald 6 liiH cm tulnud klrde*(PO*)euu*
д a о t $ Pedicularis sceptru-carolinu, Schcuchzeria pa- 
luntrin, Pobcmogetomn gramineus, Juncus illiforals, Corox go- 
bularis, Typha atfolia.

9» Kahesuunalise bseoründcqallikide

juures on omanud Eurema taltsast Шюаедпе edela* ja 
sisseränne)idasuunaline г* Ц ИН»|

Equisetum hcmale Loicago falcate
Sedum album Vibuxnum opulus
Cotoneagtez ntogerrdme Asporula tinctoria
Kibos alpnm Centaurium vulgare
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Centaurium pulchellum
Veronica beccabunga

M spicata
Cakile maritim
Helianthemum nunmüerium
Viola riviniana

” rupestris
Artemisia rupestris
Cirsium acaule
Androsace septentrional is

10, Põhjast je

Orchis usttlata
Ophrys muscifera
pipactis palustris

n rubiginosa
Carex disticha

H extonsa
” hostiana
« montana
it pedata

edelast (П ja on või

nud sisse rännata 10 liiki $ Lycopodium selago, Lathyrun mari- 
timus, Vic la silvutica, (Erodium cicutarium), öpercularia 
canpestris, Stellaria holostea, Atriplex prostrata. Polygonum 
oo^yspea^raußif J une us ambiguus, Listera cordata:

11. Üheaegselt idast ja läänest (0 ja ")
on arratevasti siese rimanud 19 liiki: Equisetum pratense, 
Dryopteris f il ix-mas, Ranunculus repens, Potentilla tabemnue- 
moniani. Ononis azvensis, (Geranium pusjllum)» Betula verTue 
cosa, Corylus avellana, uercus robur, (Lamium purpureum), 
Hutsch inMa petraea, Arabis Genusa, Carlina vulgarise ViD- 
caria vulgaris, Ammodenia peploides, (Atriplex patul a)» Carex 
elata, C. lepidocarpa, Salix myrsinifoliae

12, H a 8 t ja kirdest (0 ja ПО) gaabunud 
on vaid 7: Equisetum variegatum, Cardamine pratensis, Cirsium 
heterophyllum, Poa irrigate, Же S bcoerulea, Salix aurita, S• 
phylicifolia.

13. Samaaegselt lõunast ja kagust (S ja SO)

on sise rännanud 10 liiki $
Dryopteris robertiana 
(Myosurus mnimus)
Geranium palustre
Slum Iatifolium 
(Lamium amplexicaule)

Stellaria palustris
Carex pulicaris
Poa angustifolia 
(Lepidium rud orale) 
(Barbarea arcuata)

14 • Küllalt tähtsat kohta on tõenäoliselt omanud ka sisse
ränne edel as t ja kagust (SI ja 80)—21 liiki:
Polypodium vulgare
Rosa afzeliana
Acer platanoides 
Valerianella locus ta
Ad oxa moscha tel lina 
Cynoglossum officinale 
(Echlim vulgare) 
(Solanum dulcamara)

Verbascum nigrum
Clinopodium vulgare 
Teucrium gcordium 
Plmmtago Intermedia 
(Arabidopsis thaliana) 
Chimaphila umbellate 
Salicornia herbacea
Allium oleraceum
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Cephalanthera rubra Carex hirta
Scirpus silvaticus Arrhenatherum elatius
Schoenus ferrugineus

15, üheaegselt põhjast ja idast (П ja О) 
on võinud sisse rännata 8 liiki $ Alchemilla obtusas (Lycop- 
sis arvensis), (Galeopsis bifida) • Dxraba nemorosa, (Bunias 
Orientalin), accinium uliginogum, (Sagina procumbens)» Spar- 
ganium simplex.

16» Kirdest ja kagust (110 ja S^) on
HiLumaale jõudnud 7 liiki: Vicia tetrasperma, Rosetis mic- 
rantha, Potamogeton gramineus, Alopecurus ventricosu, Cala
magrostis neglects» Lera minor, Typha angustfolia.

17, Põhja* ja 1oodesuunalisel
(II ja 1Л7) sisserändel on olnud väike osatähtsus (8 liiki): 
Ghamaopp. 7*5.0 lymennm suecicum. Galli triebe polymorpha, Viola 
epipsila, Andromeda polifolia, Drosera anglica, D, rotundi- 
folia» Rhynchospora alba» llium ef£usum.

18, üheaegselt p õ h j
SO) sisserändajaid on 19:
(Asperugo procumbens) 
(Lithospermum axvense) 
Scrophularia nodosa 
Origanum vulgare 
(Galeopsis tetrehit) 
Corydalis halleri 
Erysimum hieraciifolium 
(Berteros incana) 
(Tragopogon pratensis) 
Hieracium vulgatum

19» Läänest ja

ast ja kagust (П ja

Silene nutans 
(Spergula axvengis) 
Potamogeton pusillus 
Zannichellia pedunculate 
Polygonatum officinale 
Juncus compressus 
(Alopecurus aequalis) 
Poa trivialis
Lema trisulca

kirdest (W ja ПО) cm vol

nud sisse rännata 5 liiki: Eyosotie pelustris, Cardcnine ama
re» Viola montana, Coronaria Поэ-cuouli» Polygonum hydro
piper, .

20, Loodest ja kirdest (W ja HO) on 
sisse rännanud 2 liiki: Molandrium silvestre ja ELymus are- 
narius.

21, 5 liiki on Hiiumaale saabunud lõunast ja 
põhjast (3 ja H): Utricularia intermedia, Anthgms 
arvensis), Sonchus oleraceus). Carex pilulifera, Agropyzum 
caninum.



22* Öölast ja põhjast ja - x*ündas 

adane 4 Hiki: (Papavez dubium), salsola kali* Juncos effu- 
aua ja Garex lasiocarpa.

23» Uheacgselt kirdest 3 a edelast (ID

1a S) tuli Hiiumai© 5 liiki: Hieracium septentrionale. Hone- 
ees uniflora, Honotropa hypopitys, Stellaria eress--o--ds SSt 
lix pentandra,

24» Suurem osatähtsus on olnud к а g u • ja 1 oode 
suunalisel (SO ja W) siscerändel (16 liiki):
Batrachum trichophyllum 
Berberis vulgaris 
Libanotis intermedia 
Ileracleum sibiricum 
(Campanula rapunculoides) 
(Sonchus arvensis).
ochringa trinervia 

Juncos alpinus
25» Edelast ja 

rännanud samuti 16 liiki: 
Ranunculus bulbosus 
Circaea alpina 
Ainus glutinosa 
Calystegia sepium 
lyosotis collina 
Limosella aquatics 
Plantago maritima 
Tussilago farfara

26» Lõunast ja

D1JEmIS COmreM5M3
* rufüs

Bolboschoenus maritimus
Schoenoplectus lacustris
ELeocharis acicularis
Carex cuprina
Peatne a arundinacea
Puccinellia retroflexa

läänest (Su ja w) on sisse

Cirsium horridum
Senecio silvaticusScleranthus perennis
Glaux maritima
Poly gona tum multiflorum
Carex remota
Catabrosa aquatics
Phragmites communis
idast (S ja 0) on tulnud

10 Hiki? Ranunculus cassubicus, Trifolium medium. Helilotus 
officinalis t Ostericum palustre, Anchusa officinalis, Tlelampy- 
rum nemorosum, Papaver az^cnioiie, Polygonum persicaria. Carex 
distens ja Koeleria glauca. ,

27. 11 liiki on saabunud läänest ja põh
jast (u ja П): Ranunculus lingua, Cicuta vrosa, Utricula- 
ria minor, St achy s silvaticus. Dentaria bulbfera, Hieraei« 
auricula« Drosera intermedia, Stellaria diffusa, Ruppin mE2e tima, Rhnchospora fuses, CaLamagrostis lenceolata.

28« Ainult 3 lüki on tulnud lõunast ja
edelast (3 ja SH): Ranunculus nemorosus. Astragalus 
glycyphyllus, Radiol a linoidos.
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29 e Seevastu kagust ja läänest (80 Ja W)

On võinud sisse rännata 21 lüki: ,
Piceria vera Пилюх aquaticus ..
Anemone гяттсу! oldes n obtusifolius
Fimpinella saxifruga Orchis incaratus
Scabiosa columbaria n mascula
Odontites litoralis Gymadenia conopsea
Llentha aquatics Carex flacca -
Arabis hirsute w acuta
Viola Mrabilis ” raginata
ЛятряппЗ я trachelium Brachypodium silvaticum

n cervicaria ” pinnatum
Polygonum amphibium

30, Loodest ja edelast (Ж7 ja Ж7) on sae- 
bunud 4 liiki« Ranunculus reptans. Helilotus altissimus, Ptar- 
mica vulgaris, Sagina maritima.

31, 18 lüki on tulnud idastja kagust «
(0 ja SO): Anemone silvestris, Medicago lupulina, Cnidium 
dubium, (Galium spurium), (Hy о sotis arvensis), Veronica anagal- 
Lis-aquatica, Euphrasia curt a, (Galeopsis gpeciosa), (Chelido- 
nium majus), (Campamnula patula)s (Matriceria suaveolens)s 
Senecio jacobaea, Achyrrophorus maculatus, (Chenopodium rubrum), 
Platanthera chlorantha. Carex capillaris, C. davalliana, (As- 
perul a spica*venti),

32, Põhjast ja läänest sisserändajaid

on 10:
ITymphaea candida
Пирлаг luteum
(Vicia angustifolia) 
lyrica gale
Iyosotis baltica

Cerex chordorxhiza
* limosa
n pauciflora

Acorus calamus
Spargamnium minimum

33, 11 lüki on Hiiumaale tulnud loodest ja 
idast (Ж/ ja О): Agrlmottia eupatoria, Alchemilla astore- 
lis, Gentiana uliginosa, Viola stagmnina, V, tricolor, (Anthe
Ms tinctoria), Herminium monorchis, Trich ophorum caespitomuma 
Carex ericetorum, C, riparia, C. vera.

34, Loodest ja läänest (Ж/ Ja U) Iiu- 
maale sisserändajaid on 6$ Alchemilla alpestris, Arctostaphylos 
uva^ursi, Cgrex appropinquata, C, diandra, Deschampsia flenuosa. 
Holens lenatus.
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35, Üheaegselt lõuna* ja 1 ä ä n e- (S ja V) 
sisseründega on samuti 6 Hikis Alchemilla Means, Malus Ml* 
vestris, Daucus carota, Ulmus scabra, Poa nemoraliß ja Lieg- 
lingis decumbens.

36, 6 liiki on sisse rünnanud põhja st ja 
к i r d e st (I ja ПО): Oxycoccus microcarpus, (PolJEonum m
uus), P. viviparum, Juneus 1222foxmis, Carex elongata, -ala- 
magrostia arundinacee.

37, 2 liiki * Juneus conglomeratu^ je Schoonoplectus 

tabernaemontani * on tulnud loodest ja 1 о u * 

n a s t № ja s).
38, 1 liik * Juneus nodulosus * on sisse rännanud 

kirdest ja läänest (ПО ja w). Kolme 
sisserändesuunasa liikide gruppe on 29,

39, Luunest,iaast ja põhjast C,OtH):
Anemone nenorosa
Tilia cordata
Betula pubescene 
Potanogeton peetinatus 
Carex canescens

40, Läänest »lõunast ja põhjast

(П» s, H)<
Draba muralis

41, Läänest, lõunast ja idast

(w, s,;o)t Hypericum hiroutum
Carex digitate

42, Idast, kagust ja kirdest (Ot_SO^_

Botrychum lunaria

43, Lõunast, kagust ja edelast

(0, so, SW):
Ranunculus polyanthems
(Iiyoscyamus niger)
Astragalus glycyphyllus
Anthyllis vulnere ria

. (Artemisia absinthium)
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44« Ltänest, põhjast da kl rdest
(Wt П ja HO): Dryopteris linaeana.

45* põhjast» loodest ja edelast

№» № ja
Ranunculus scoleratus 
lycelis muralis

46e Läänest »idast ja loodest

(W, 0 ja Ж5/):
Rosa canina 
Padas racemosa ' 
Lathyrus vernus

47w Läänest »edelast ja kagust

(u, Sü, 30):
Rosa mollis
Geranium robertianum

48. Idast»loodest ja edelast

(О, Ж'» Su):
Tripolium vulgare
Rubus idaeas
Aegopodium podagraria 
Prexinus excelsior

49. Idaet»kagust ja edelast

(o» so ja ш):
Alchemlla minor 
Tyriophyllum spicatum 
Carduus crispus

50. Idastfp5hjast ja loodest

(О» П ja 2): 
Potentilla crantzii

51. Idast,läänest ja kagust
(0, u ja SO): •

- X Plipendula hexapetala
Epilobium hiroutum 
Atriplex litoralis

52. Idast, lõunast ja edelast

(0» s,S): u
(Viola hirsute)
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53» Lõunast, 1 a ä n e a t jaedelast

(S, wjas):
Trifolium fragiferum

54. Läänest, idast ja edelast

(W, 0 ja ^)f _
Geranium sanguineum. Taraxacum balticum
Atriplex hastata. Carex arenaria

55> Põhjast, kagust ja edelast

(П, SO ja SW):
Torilis japonica 
h?ophila verna __
Zannichellia repens

56. Läänest,edelast ja loodest

(w, S^e Sanicula europaoa
Trientalis europaea

57» Idast, kagust ja loodest

(0, 30 ja П): ■
Lonicora xylosteum ja Phleum phlebides
58» Põhjast, läänest ja loodest 

(П, W ja W)i
Linnaca borealis
Juncus supinus

59» Põhjast, loodest ja kagust

(N, ■ ja 30): .
Veronica verna

60, Idast, põhjast ja kagust

(О, П ja 30):
(Sinapis arvensis)

61. Idast,põhjast ja edelast
(0, N ja S7)t

Crambe maritima
Viola palustris "

62. Idast, lõunast ja kagust
(О, 3 ja SO):

(Capsella bursa-pastoris) ' •
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63. PBhjast, Itiäneet ja edelast

(II, W ja »)* 
Cardamine hirsuta C---e-T ~-3 аw Ju Д- *j * г.*- «X- 3S О C*-r тАгЛ ЯтГ*

64. Läänest,edelast ja kirdest

(W, Su ja ПО)»
Pyrola virescens 
Ramschia secunda 
Carex muricata

65. Põhjast,lõunast jaedelast

(N, S ja Ш)> 
Rumex thyrsiflorus

66, P 3 h j a s t , 1 5 u n a s t ja kagust

(П, S ja SO)t 
Potamogeton natans

67. Kagust, edelast jaloodest

(SO, su ja Ж)» Suaeda maritima

neljast suunast sisserännanud

liikide an 6$
68. Idast, läänest, edelast ja

kagust (0, w, SW, SO)»
Prageria viridis

69e idast, põhjast, edelast ja

loodest (0, N, Su, Ш)» 
Isatis tinctoria

70. Iaast,põhjast, lõunast ja
edelast (О, П, S, SW)» 

Eleocharis uniglumiß
71. Idast, põhjast, lõunast ja

kagust (О, П, S ja SO)»
Calamagrostis epigeios
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72, Lõunast, kagust, edelast ja 

loodest (S, SO, Sw, HW):

Rhamnus cathartica

73» Läänest, edelast, loodest ja 

kagust (W, SW, W, SO):

Archangelica litoralis

74. Üheaegselt 5 suunast on sisse rännanud 1 liik 
idast, põhjast, lõunast, kagust ja 

loodest (0, N, S, SO ja I) :

Agrostis alba

Tehes kokkuvõtet eelpooltoodust, võib Öelda järgmist:

1) Suurimat tähtsust liikide sisserän- 

del Hiiumaale on etendanud 0- ja S0-suund, kuid peaaegu sa- 

matähtis on olnud ka W- ja SV- suunaline sisseränne, mida on __  

soodustanud pidevad aastaringsed sellesuunalised tuuled. 

Kahtlemata on viimatimärgitud suundadest sisseränne olnud 

primaarne ja varasem (alates juba atlantilisest ja subboreaal- 

sest perioodist), seevastu ida- ja kagusuunaline sisseränne 

on põhiliselt aset leidnud alles subatlantilisel (vähemal mää

ral ka subboreaalsel) ajajärgul, mil enamus Hiiumaast oli 

merest juba kerkinud. Lääne suundade st võis sisseränne toimu

da juba seepärast varem, et seal oli vabanenud varem saare

kesi merest (esmajoones Kõpu poolsaare näol). Teatavat osa 

on etendanud ka põhjasuund, seevastu 1 õuna- 

suuna osatähtsus on olnud minimaalne - joon. 594*

2) Enamik liike pole sisse rännanud ühest suunast, 

vaid vähemalt kahest. Siin on olnud suurem osatähtsus ede

la- ja ida-, edela- ja к a g u-, lääne-
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ja к a g u*» lääne* ja ida- ning põhja* 
ja к a g u_suunalisel sisserändel, sest nendesse lO-oao 
gruppi kuuluvate liikide üldarv on 334» kuna ülejäänud 64 
gruppi kuulub 287 lüki, neist : a) 10*18* liigilist 
gruppe on 9 (kokku 123 liikus b) 1*9* liigillsi 
gruppe on 55» kokku 164 liigiga*

3) Võttes eraldi arvesse vaid 4 põhisuunda (О, V/» II ja 
S), saame vastavalt neist sisserünnanud liikide osatähtsuse 

alljärgnevalt (joon* 593)$
I Idasuund (SO*, ПО- ja O-suunaline sisse* 

ränne) * 384 liiki
II Läänesuund (31?*, Ш* ja V*suunallne sis- 

serüne) * 333 lüki
III P õ h j a s u u n d (№*» И0- ja Ы-suunaline 

sisseränne) * 209 liiki
JV Lõunasuund (SW-, SO- ja S*suunallne 

sisseränne) - 36 3 liiki
4) Vaadeldes enama liikide arvuga sisseründegruppe 

(Ш» u, 0, SO ja S) flooraelemendilisest 
seisukohast võib näha» ots

a) Põhja sisserändesuuna juures on 
valitsevad boreaal*tsirkumpolaarsed 

liigid suurte areaalilünkadeta ( 7 liiki) vol Ьотеаа1*поп* 
taanse tendentsiga Euroopas (6 lüki), samuti Põhja-Euroopa

liigid boreaal*fnontasnse tendentsiga (4 liiki) ja Euraa- 
aia areaaliga liigid, milledel on arcaalikontakt Skandinaa
viaga idast ja lõunast (2 liiki). Peale selle esineb veel 
arktilisi ja tsirkumpolaarseid rannikuliike, Burosiberi



areaaliga, mittetäieliku boreaal-tirkumpolaarse areaaliga 
liike, amfiatlantilisi ja põhjapoolse Euraasia areaaliga liike# 

b)Lääne sisserändesuuna juures on sa
muti valitsevaiks boreaal-tsirlmn^olaarsed liigid suurte

il f inkade ta ( 5 liiki), PShja-Euzoopa boreaal-iaontaanse 
tendentsiga liigid (3) ja Eurosiberi liigid (9 liiki), Euraa
sia ja mittetäielikult boreaal-tsirkurpolaarse areaaliga lii
gid (kummaski 2 liiki), kuna peale selle leidub Ida-euroopa 
kontinentaalseid, Euroopa boreaal-montaanseid. Euraasia,
tsirkumpol äärseid ja paljude osaareaalidega liike#

c) Idasuunalisel sisseründel m olnud valitse
vad finn—Enroopa-Kõsk- ja Lõuna-^iberi areaaliga Ckokku
8 liiki) ja Ida—Euroopa kontinentaalsed liigid (8 liiki), mil

lele järgnevad boreaal-tsirk Mftig olaarsed (osalt Euroopas bore-

aal—montsensed) liigid (4 liiki), Eurosiberi liigid (2 liiki) 

jt. vähemtähtsad#
d) Kagusuunalinel sisseründel domineeri

vad boreaal-tsizkumpolaarsed (5 Iilid.), subatl antil laed ( 4 
lüki), Eurosiberi (10 liiki) ja Ida-Euroopa kontinentaalsed 
liigid (4 liiki), kuna Buroopa boreaal-montaanseid liike, 
LäEne-Siberi, Euraasia ja tükeldatud areaalidega liike lei

dub nende hulgas väga vähe.
e) Hoopis vastupidist pilti eelmisele näitab edela- 

suunaline sisseränne, kus valitsevad subatlantili- 

sed liigid (arvult 5), Lääne-Euroopa-Kesk-iberi (4 liiki), 
Lääne-Euroopa kontinentaalsed liigid (2), Euroopa ranniku- 
taimed (2), mittetäielikult ja suurte areaalilünkadeta bore- 
я ai *tsir&nmp olaarsed liigid (4)| peale selle võib leida veel 
Kagu-Euroopa-Lõuna-Siberi, Kesk~Aasia kontinentaalseid; Ida-
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•Euroopa kontinentaalseid. Euraasia jne. areaaliga liikide 

üksikuid esindajaid.
Ülaltoodu paljal võib öelda, et enamik liike lätmepool- 

sete pühiareaalidega on Hiiumaale sisse rännanud ka lääne 
(reap, edela-) suunast» kuna kontinentaalsete axeaalidega lii* 
kide ernmun on sisse tulnud ida* ja kagus unnast. Bozeaal-tir- 
kumpolaarsete Tükiga sisserändel on otsustavat osa etenda
nud pöhjasuund. Igast suuremat tähtsust omavast suunast on 
sisse rünnanud ka paljude teiste elementide Üksikuid esin- 
dajaia, mis viitab levindsvõimaluste küllalt uuzele juhus- 
l4kkusele. Pealegi on sealjuures osa etendanud kahtlemata 
sekundaarne sisserätoio: paljud liigid võisid primaarselt 
Eestisse sisse rännata näiteks Iäänekaartest, kuid Hiiumaale 
juba Eesti mandrilt, s.o. idakaarte st (või vastupidi). Suuz 
osa on olnud tõenäoliselt mõlemasuunalisel sisserändel korra- 

viitab, 
ga, kuna paljude liikide LevikVvähemalt kahesuunalisele 
sisserändele, mis võis toimuda samaaegselt (või ka varem lää
nest, Ml jem aga idast ja voib-olla umbes samaaegselt ka põh

jast).
5) Siseründesuunad on tinglikult määratud ka antropo- 

hooracil liikidel, mida tuleb käsitleda nende inimese poolt 
sissetalumiBe võimaliku suuna või kohana. Arvatavasti on 
enamik neist sisse toodud transpordivahenditega, kaubavahe
tusega jm. Kuna aids oli, nagu nägime floora geneesi käsitle
misel, varasem Rootsi-Soome aladega, võidi osa unbrohte 
tuua kaasa sealt. Hiljem, kui loodi pidev ühendus Eesti 
mandriga, hakkasid põhilist osa etendama Kärdla ja Heltermaa 
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sadamad, kustkaudu on arvatavasti ka enamik antropohoore 8i8- 
se talutud. Osa antropohoore on mererannikuile sisse rännanud 
sekundaarselt mitte inimese kaasabil, vaid mereveega (Acorus 
calamus., Calystegia sepium). Inimese kaasabil võis sisse 
rännata ka terve rida apofuütseid laia ökoloogilise amplituu
diga liike, millede sisserände suunda või -vahendeid pole või

malik tuvastada,
6) Igas suuremas sisseründegrupis leidub mitmesuguste 

taimekoosluste esindajaid. Sealjuures esineb teatavaid sea

duspärasusi, näiteks:
a) Ida- (kagu-, kirde-)suunast on sisse rännanud enamik ka

dastike ja alvarite liike, samuti kuivalembeseid (loo-)männi- 
metsa saatjaid, seega enam või vähom kontinentaalseid liike,

b) Paljud saluliigid on sisse rännanud läänekaartest ja 
suhteliselt varakult - Antsülus-s uur järve ja Litoriinamere 
staadiumeil (vt, „Ploora genees") kui floora hakkas Hiiumaal 
kujunema, Samuti on sellest suunast subatlantilisel ajal 
sisse rännanud läänepoolse päritoluga reliktsed liigid, rida 

vee-, soo- ja rannikutaimi,
c) Pahjasuunast on eestkätt sisse rännanud kuusikute ja 

kuuse-segametsade (nn, taigametsade) saatjad liigid, samuti 
paljud soo- ja rabat aimed, põhiliselt Litoriina- ja Limea- 

mere perioodil, nagu märgiti eespool,
d) niitude liigid on sisse rännanud enamasti idakaar- 

test, seega Eesti mandrilt.
Heed seaduspärasused on hästimõistetavad, kuna paljud 

liigid rändasid sisse tervete kooslustena (vt, ka Лав-
1938), mistõttu on loomulik ka vastava koosluse ренко,
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enamiku liikide sisseränne ühest ja sarnast suunast» eriti 
veel, kui seda protsessi soodustavad klimaatilised tingim- 
eed ja sobivate kasvukohtade olemasolu«

7) mitmete liikide sisserändesuund Hiiumaale võis olla 
erinev Eesti mandri omast näit, mandrile rändasid liigid sis
se idast või kagust. Hiiumaale aga läänekaaxtest. Kui arves
tada seejuures Hiiumaa geomorfoloogilist kujunemiskäiku, asja
olu, et ей?» liike on hudzo- ja (või) anemohoorid, millede 
levikut lääne poolt soodustasid kõik levikuks vajalikud kli
maatilised tegurid, Rootsi alade Läüne-Eesti mandrist vara
sem veest vabanemine (sealjuures on katseliselt tõestatud, 
et väga paljud meriinsed hudrohoorid on suutelised mitmeid 
kuld vees olles Adanenult edasi levima) ja ka mitmete liiki
de (või tervete koosluste) põhiazeaalide olemasolu Eestist 
edela pool, inimmõju miinimun (või puudumine) liikide Hiiu- 
tuvile pöhilistel siaserändeperioodidel,saab selgeks, miks 
paljude liikide sisseränne saarele oli teisesuunaline (või 

tolmus mitmest suunast) kui Eesti mandrile»



VH HIIUMAA FLOORA KASUTAIISVõIMALUSED JA LOODUS

KAITSE PRORLEEIIID .

1* Floora kasutamisvõimalused

Kuna käesoleva töö otseseks ülesandeks ei olnud floora 
looduslike ressursside lähem uurimine, vaid ainult muuhulgas 
varude kindlakstegemine, siis peatutakse esialgsetel vaatlus- 
tulemustel, kuna enamik andmeid on saadud kirjandusest*

Kasulikke taimi võib vastavalt nende otstarbele jaotada 
reaks rühmadeks: sööda*, mee- ja ravimtaimed, dekoratiivse
teks eesmärkideks kasutatavad liigid, inimese poolt otseselt 
kasutust leidvad taimed, muuotstarbelised taimed ja umbrohud.

Floora suhteline liigirikkus Hiiumaal eeldab mitmesugus
te rahvamajandusele kasulike liikide olemasolu.

Järgnevalt vaadeldakse lähemalt iga kasulike taimede 
rühma eraldi*

Söödataimedena tulevad esmajoones arves
se liigid sugukonnast Gramineaq ja Logturdnosae* vähesel mää
ral teised. Mõlemad sugukonnad on saare flooras esindatud kül
lalt rohkearvuliselt looduslikel rohumaadel (nii heina- kui 
karjamaadel). Paljud neist on kõrge söödaväärtusega, kariloo
made poolt hästisöödavad ja kõrge saagikusega* Härkigem siin 
selliseid liike, nagu perekondadest Trifoll-um. Lathyrus, Äi* 

hyllis; Poa pratensis» P< anzugtifolia, ИДешп patenae, Phl* 
phleoides; Dactylis glomerata, Alopecurug-liigid. Seid liike 
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võib edukalt kasutada segus teistega kultuurrohumaade parenda 
öiseks, söödataimedena tuleb Hiiumaa floorast arvesse üldse 
136 liiki (osa neist võiks omada tähtsust silo valmistamisel)» 
milledest kõik pole küll nii karge söödaväärtusega, kuid cm 
kariloomade poolt hästi söödavad ja moodustavad looduslike 
rohumaade põhilise koostisosa. Palju enam leidub Hiumaal 
aga madala söödaväärtusega liike (sgk. c^ncrageae),millede 

on saarel palju, nende alade tllesharimisek (kui 

pealtparandamine küllalt efektiivseid tulemusi ei anna) 
on pööratud viimastel aastatel järjest rohkem tähelepanu. 
Võrdlemisi head söödabaasi kujutavad endast rannikualad, kus 

kasvavad Juncus gerardii» Tripoli® vulgaze, Agzostis S1Š2,» 
Tar*r*?a palutria jt. noorelt on hästisöödav ka Phracmiteg 
communia (sobiv samuti silo valmistamiseks ja rookatuste te
gemiseks). Paximat looduslikku söödabaasi kujutavad endast 
liigirikkad aruniidud Lõuna- ja Ida-liiumaal, kohati ka saa
re pShjapoolseis osades. Söödabaasi kindlustamiseks tuleb soovi
tada mitmete läkide kasvatamist kultuuris. Selliste hulka 

võiksid kuuluda näiteks Alopecuxus pxatensis, A ventricggue 
(rannikualadel), Arzhenathexum elatius, DLgraphisaxundina- 
cea, Poa patsmas, Dactylig glomexata, Erisetum pzatense, 

Trifolium medium, lledicaz falcata jt.
кт 1 я! t suure osatähtsusega oh meetaimed, ar

vult 60. Körgemaväärtuslikud liigid on järgmised'; Chamaene- 

xiumsgustifolium, Echiiaa, vulgare, Galium verum, Callumna 
vulgaris. Trifolium repens, T. pratense, T. montanun 3t. WA* 
võrd need liigid on levinud kogu saarel, tuleks neile edas
pidi pöörata suuremat tähelepanu mesinduse arendamise seisu-
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kohalt. Kultuuriskasvatamiseks sobivad enam Tzifolium-liigid» 
angustlfO-UuELja Echiun yulgare. Mesinduse laial

dast arendamist tuleb soovitada kogu Hiiumaale, kuna vastav 

baas on loodusliku floora näol olemas.
68 litid, on tähtsad ravimtaimedena. Kui

gi viimasel ajal on üle mindud sünteetiliste preparaatide ja 
ravimite valmistamisele, св küllalt suur osa täita loodus
likul flooral (eriti suuremate varude olemasolul, mida tuleb 
senisest enam ära kasutada odava tooraine saamiseks) ^el 
juhul tuleb aga silmas pidada, et ravimtaimede kogumine (eri
ti neil liikidel, mida kogutakse terve taimena) ei muutuks 

hädaohtlikuks liigi olemasolule.
I n i • e в ef< о t в e s e It kasulike lii

kide arv on 38.Neist tervel real kasutatakse vilju, näit.

tillus. У» uliginosum, Rubus ideeuss Re caesius, R« glIL

Oxycoccus quadripetalus, Coxylus smLUM jt., paljud

-

leiavad rakendamist maitsvate keediste, mahlade ja suppide
valmistamisel. Varakevadistest vitamiinirikkaist liikidest...— 
on märkimisvaärsed Bumax acetosa ja Qxalia acetomolla, mida 
kasutatakse roheliste suppide valmistamiseks. Kuna Iliiumaal 
leidub palu- ja nõmmemnikute, samuti soode-rabade tõttu 
küllalt kasvukoht! m. marjataimedele, on nende varud saare 
enda varustamtseke küllaldased, "eid tuleks senisest enam 
kohalike oi nutke poolt ä№ kasutada (ka ümbertöötatult ja 
mitte ainult individuaalkorras, vaid riiklike vazumisorganite 
poolt, et tagada varusid talveperioodiks, mil ühendus on

piiratud).
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Suurima rahvamajandusliku tähtsusega Hiiumaal cm 
mets (eriti Kõpu ja Tahkuna poolsaarel ning õngu ümbruses). 
Esmajoones tuleb märkida selliseid liike, nägus Pinus о il
ves trie e Picea able 8, Betula verrucosa» B, pubeacens» Ainus 
^utinosa, Pxaxnug excelsioE. Quereus robur» mis varasematel 
aegadel oli saare metsades rohkesti levinud, ei tule täna
päeval praktiliselt arvesse: „tänu” minevikus teostatud rööv
raietele on Hiiumaalt suured tammikud kadunud. Metsi kasuta
takse eestkätt puidu saamiseks mitmesugustele rahvamajandus
harudele (suures osas ehitusteks), aga ka küttepuudeks ja 
igasuguste puitesemete valmistamiseks. Metsal on tähtis osa 

liikuvate
kalluiteliivade kinnistamisel . Rannikutele on selle saj endi 
vältel istutatud puid juurde (Pinus silvestris, Ainus glutinose, 
Betula verrucosa)» et vältida luidete pealetungi. Aastakümne
teks riiklikult planeeritud raie- ja uuendusplaanid kaas
ajal kindlustavad metsa normaalse elukäigu ja alalhoidmise 
kohtades, kus see on hädavajalik»

Inimesele vitamiiniallikaiks (peami
selt C-vi taini in) on Sorbus aueuparia ja Rosa-liigid, mida võib 
kasutada ka vitamiinitööstuse toorainena»

135 lüki omab tähtsust perspektiivsete d e к о r a- 
tiivtaimedena (Occhis-liigid, mitmesugused loodu
de liigid kiviktaimlates) aedades ja hai j saladel kasvatami
seks» Siinjuures tuleb paljude liikide, eriti käpaliste juu
res arvestada mükoriisa olemasolu, samuti sobivate kasvukoh- 
tade leidmist, mistõttu tuleb enne katsetada kultuuris, kui
võrd need liigid taluvad ümberistutamist ja kohanevad uutele 
kasvukohtadele (vt» ka Eklund, 1935)«
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Pookealustena võib kasutada Rose-liike, Ribes* 
111 lm ja Kalus gilvestzig’t (viimast teatava ettevaatusega, 
kuna puu on looduskaitse all)»

mitmesugustel eesmHrkidel kasu- 
tatavaia liike on 54. Märkigem esmajoones luidete 
к 1 n n ist emiseks kasutatavaid liike, nagu:

Ammophila «p^Möria» Eestuca polemi
ca jt. Enamik taimi sisaldab vahemai või enamal määral e о t er- 
1 i к к о õlisid, parkaineid jma. Eriti park- 
aineterikkad on Salix-liigid, mida kasutatakse nahaparkimisel 
MTnede liikide puhul võib kaaluda ka kasutamist рагЛ|Шаг1ав» 
Kalamajanduslikust seisukohast cm kalade söö

dana tähtsamad veetaimed, nagu , Zamnichallia-,
nuppl@rliigldT Zosteva marina; veelindudele aga Polygonum- 
liigid» Väiksemate veekogude olemasolul (vol rajamisel) võib 
kohe alla tulla partide ja hanede kasvatamine, kasubades söö

dana eespoolmärgitud liike»
Rahvamajanduses negatiivse tähtsusega on umbrohud. Vasta

vate Hiiumaa eriosadest ( 16 kohast) viljapõldudelt tehtud 
analüüside põhjal võib konstateerida 143 umbrohuliigi olemas
olu - vt» tabel 1. Liigirikkamaiks osutusid põllud saare 
Idapoolses osas (Kassari, Tubala), коз liikide üldarv ulatus 
55-ni» Viimastel aastatel on tänu, külvisematerjali puhastamise
le ja, intensiivsele umbrohutõrjele põldudel umbrohtude arv 
tunduvalt vähenenud, nii et keskmiselt on ühel põllul 33 liiki» 
Ühiseid liike kõigil põldudel cm vaid 1 - Viola ezvensjs», kuna 

sagedamini esinevad veel t Eauisetum Snapis axvenei,

Aganaxis serpv1li£olia, Capsella burge-pastoxis,
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Tabel 1
Iliiumaa põldude umbrohud

""" о' О2Г " .... .....——- —-——'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Liii
nimetus 

Acl lille a mill of oi ium 4 4 <**• 4 4 4 m- «w 4 aza ■*м 4 4 •ф* we 4
veinoo volGario *• ** •» we we 4 ее aue ■* 4 ем «в» «в» ем w» WM
gTOgOTÖi ЗМИМЙ» + Ч- 4 4 4 4 •** w «в» 4 »» 4 4 am ■

. O, 3 , . • 4 - w 4 we w» ев ew ее '2 «я» W 6*4 ем w» -
grostis tenuis W» * 4 sa w №* we w 4 4 m we «»» ем war

Al eher,iil 1 a minor ww w w» *• W6» *• we u2- а* ее «М ax •we a g
.. 1 ■ lao; oleraceun W» ww 4 e* *w Uaz do ew ее ем* Ш е* g, МВ qu *w
. nagallis arvensis - 4 aw eg mes мм we «М ее W* м *№ ем» ms a
Anchusa officinalis 4 w en 4 cen «W •м» = ев в» we «В agag вв aa

Antennaria dioica ** -- *u» «w ее ga «ш» 4 ее *• мм e we» ем gua
nthomis arvensis *■ «ee W «w w 4 ев era «a 4 ш» ■ме 4 м an

. nthemis tine tori a 4 4 4 4 am WB» ее» •w ем 4 ■6 m 4 mus «w
nthriscus silveatnis *.* we <**» w *» ее ее wer ев ее» au мм an NSW wa 4
Apera spica-venti 4 4 4 4 **» ев «w «В 4 ■ ее <*■ 4 w

.rabid opsis thaliano 4 ее» me w 4 «?w 4 ев a- в» *9» ее e a **

3 ene И11 a : J e Y \ y llifolia 4 4 4 4 sw 4 4 w 4 4- 4 4 4* 4 • -8

rter isia absinthium e* e e 4 dn • • SW *•» «es W W ев SB« «SB •

rtei sia can pestris 4 «w e 4 4 4 «• SMS мм ее ее «ме «в» - <w •BO
Atriplex patula - ее» «* *• - «w — - в* 4 в* ем 4 «SB a •

roz us erectus «■» es» w» nva 4 — - в* W, ее» я* «W -- - «в

liu mollis 4 - e 4 4 4 sw 4 ем - ее» *» e w 4- -
Bromus secalinus - «w *3 4 «w w» SW ее ем» 4 4 мм» О 4 «8» «в»
Calystogia sepiu *■ <*« ее w + w SW 4 **. - cw ем ОМ ■w - ев.

0 na .crocar] :. 4 - - •w SW ее w ев. ее W» ma **» «w SW -
.vopuõlla burnaotonic 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ф 4 «W WS. «Ю "Г
,oat aurea cyanus 4 4 4 4 -- 4 4 4 SW 4 - -- 4 4 • 4

Ce ntaurea jacea e «■> «BW NW -- 4 we we •м* am «в» «» wva SW me NW
Centaurea ecabiosa «*» - • a - muu «w ее «• 4 4 ее» «8* 4 • -
3 ' • . 1 C ; 1 C 4 4 4 *» <e» 4 ** ме 4 - 4 - - SW
Cerastiu . 0.0 mi л m d ru w — w» ■» 4 «w ее ее 4 - ■iW *• •MB SB» «в

Chaonorri i minus w 4 gas w aa «w в» ем - *» «е ем WW WS w
Chenopodiu ■ albu 4 «w 4 •y 4- «w -f- ш» 4 «* 4 4 4 4 4
■Jiroiu; ■. arv ^Y3e 4 4 4 4 4 4 - «W 4 4 •«* *» 4 4 w +
Convolvulus arvensis 4 4 4 4 4 - • - - 4 4 «W. ■ 4 - 4
Crepis toe tonn ew w e 4 4 ее» - e ее» al 4 ■ем «ее w + мм

Dactylis ; L OYOYat^ 4 e» 4 es» «•» — - - * - г вве NW a w -
elphinium ; J 0. d ' 4 «H» 4 4 w ase BW -- W - WB - 4, 4 SW 4

Desscurainia soyhia 4 w - 4 «* «* w — «W - ew W. W NW SW ew

quisetu. awem le 4 4 «w 4 4 -- «w 4 4 4 ■ 4 • • •f»'

Ap:l' vv- tn . pratense •* - *• «* am ев» - ее «в» *• «м» 4 = W. wa. •w
rodiu cicutariu. **> «ев - • m «■» SW •** V* 4 — •* «* BW - BW
rophila vean w -- NW sw 4 -- SW 4 №» * W «е - W -
rysiz ui (d-oionuitboidoi 4 «w «w -V «w 4 «H» ■ *• •* «ее - - «W -
.uphorbia helioscog i o — w* 4 «• w • • W •в» — «в. • «• • WB

sa «M ** «ее «* ее» SW e «В 4 в» *» • ww -
Postuca rubra ma 4 «a* «6» e* V SW ее «И» <** «в « «ее = — mei
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ftinari a offic inalis 
leopsic bifida

' leo sis la anu
Galiu aaariaa 
laliuu boreale 
i liu г oll upo 
ialiu aptu8ia.
Geraniu : :aolla 
Ceranium pusillu 
iil ' ai u7 u„ .

IIeracleum ribiriaiu :
J lerniari a gl abra 
;licracium ailoa 1 

lev J a ..
Juncus bufonius 
i amum h / bridum 
lapsoiia

at Г » Й 
'-...г* 2a riaa}^alo

e aa- aa aaaaa vulgaro 
;d/aajnaa<?' lur azvovjo
oliu;< perene

Lycopsin axv ens is 
aa Lc ri i ui.
atricaria laatpicLUuLjluaa 
edicago falcata
2 ic . , Lupulin 
e Ka/:; . ii.  
el 0 riiu aidu

' riid-a a. ui aua 
elilotu . viel . 
youotia: !nicrantla. 
yosurus minimus

tits L ..
I B^avex" aregemone 

paver 1’ la
Phleum pratonse 
Pimpincila saxxifra V 

.1 lantago lancoal/K
v .. :

I lanta go modia
Poa aav
2o8 compressa 
oa /.luatcrujis

: gala au arella
•. -1 a J . /2 . - .

01. 'X/;vx C3/71V:Ü u 1 
olygonu h terophyll u 
0] G/V persicaria 

. il -. .
Potenti Ilu auilcv 
. v, i:ril: 3 ro] t/LLU

910"ТГ l-ТГГ ■ т^те*. .
«e* + «8» ёл.- да»» «ё» W
me •м «е *■* 4* W W
W» «* •е ее 4- 4* W 4*
— W 4* ее «в 4- е» ев
— *» 4* ее «я» «■ «W «я
ee w ее =m ae ее ее »ЙМ-
* ■4* ее 4" 4- ее «Л ее

•* 4* ее ее «W —> ее ее

• «* WW 4* - «в» да» ем

•» ее W =- W Ф е»

■» w - ев cs ее «ее
— •* ее w ее ее «м»

*. w ■е «е w» е» we ее
4 ee ее ее «а» • ее •
ee ae ее ее me ее 4- ев
*» 4- ее 4* • ее ее ее
«■ /- ее •» ■в 4* ев ее

*. ee ее ее ее W ее 4*
w — •» е* ее ее ев e
w ee «е ее - «к» «й» ев
w + ее 4* ее 4* е»
s ■ ее ее we — ее •
we 4* 4* ее 4* 4 * W
ma ee .ее 4* ее ее ее е»
4* «* ее ев ее «е ее <ЗЙ»
— ee ее 4 ** «Й» ее **
4- 4* 4- е» 4* 4- ее
6 «* ее ее SSW *» я» 4*

ee ее ее ве 4* ей 4*
ee «ее «ж ее 4* «а ее
ша «е е» ее 4- ее ее

ee ■4* ete е» 4* 4* е»

/• «а ее ев еж «Й1 ее

*» е» ее ее ■ я» «е»
a* в» ■» «№ ее е» «- 48В

40» ее ее ее «е ее «ш ее
«M */ 4* ae «* же «• •
** 4е ее ев ев» *3* ее ее
**■ + ее «е её *» ее ее
e 4 •в» е» ее ** ее ее
*» ее ее ее W «• ее я»
— же ее 4* ее W» ее ее
w те ее ев ее ее ее ее
*• 4- ее + ее 4- 4* ее

«» ее» «R «у» ее *•» «е» ее

ад* <6* ад» 4- 4* «е* же

«0 4е 4- 4* 4* ее ее

*B 4* 4* «* ее 4* 4* ее

— ** ее ее ее ее 4- ев
«* ее « ее *» • «ее ее
«е» 4- «ее ее ее «в же «в
4> «ее ее m ем 4*
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.. rune 11 ■ vdlvaric
: - *. .• 5 * c 4

anunc uluv bul boana 
us polyanthemus +

Miunculiuv r. она + 4 4 4 —9 4 a 4 4 4 4. 4.n doa;us ra ■ anis / u 
1 int i t > maj ж 4 4

abuf ca 1 w 4un ex ac otosa - 4 w 4 ее «3» 0 4.innu: :nMnn.M.; •*» 4
Ruumnex crispus «1» 4 4 ♦ aa 4 g 2, .. 4 4
. i "’M 4■- Мм tridi M„ 1 11: - w 4 w ga 4 g 4 4 SH». 4cleranthus önniUG *» 4
Sedum acre wk 4 «68» 4 ** 4 4 HU»
ic M. - "'M. .
12 . . ‘u\. 4

Silene nutans
Sinapis axvensis 4 4 4 4 4 4 Ml 4 «u* 4 4-

)nel uu i N '/ Li 4 #w «s|» 4 g, 4 4+ 4 4 de.—'« 4onchus oleracous 4
/2 -jJ... rve - /• - «S3 2 2s 4 4 gg, au 4 ,, g. Jk=-K 4

tachysI ' - 4 4 4 4St ellaria rMia № + *• 4 CM» 4 4 w 4 - 4 4 *1 —
araxaca orythraspem о

Auranuõu vulgaria 4 - 4 4 ( 4 w ee 4 eu 4 ,9 4 4 АМ. 4hlaspi CnVOUCQ w Wi ast» 4 4 gia ee —g «у* gg,

o : .
AiMolin : uo-jj П . J 4MMM repens 4 4 4 4 4 4 4inodorum 4 ag 4 »4- ей» 4 ga 4 4 4 4Urtica ii olen
Urtice urens
Vea^onica agrestis 4 *1» 4 9 — «6» 4 g, + -е.

ronic arvx 1 i
Veronica corpy1li/olia

4 «* 4 4

M-xMou хмм ee» 4 4 A4 4 aa 4 ей» ^кбй 4Vicia angustifolia 4*Vicia cracca 4 4 4 es» 4 Ä e-a «*■ 4 at® «I» 4 4Vcia hirguta kau e, «* qu, -g 4 i-*» + 4 4
Vicia oepiu

1 '2- "
4

4vi oiu villosa 4
L - ’ V 4 4 4 + + + + г + -1* •V + г 4 4 4

55 39 40 47 24 42 9 28 3 6 55 31 25 31 42 2G 1-3

mMMIMM: 1 - • . nun kirdoosa, J .-M м •' • Ilileste, 2MM-n
3 - Soonlepa, 1957, а,; 4 v Hüti, 1957. а.; 5 - K3pu9 1957.а.$
б - lnnamas , 1957.a.; 7 - Iuda, 1957.a.; 8 * Ilurate, 1957.a.:
9 * Vilivalla, 195/nn; 10 - Tubala, 1958.a.; Ц - Aruküla.

258.a., 1A - Мц 1957.a.; к - a, 1959.a»:. L - : L. .
2959.8.; 15 - JõQe uuo raana vahcl, 19C0eü.; 16 - -IMorj 
(Kaseari), 1960.a.
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repens, Centauzes gxemug 3t. Ainult ühelt põllult leitud lii

kide ev ulatub 53 liigini» mis viitab veelkordselt 3uhus- 
121Ekuse suurele osale. Osa põldudelt umbrohtudena leitud liike 
on tegelikult ümbruses kasvavad tugevalt apofttütsed liigid» 
mis võivad neile soodsates tingimustes käituda antropohoori- 
denn.'Vaatamata sellele, et otsest hädaohtu põllukultuuridele 
kujutavad vaid sagedamini ja ohtramalt esinevad liigid, tuleb 
võidelda kõigi umbrohtudega, kuna nad vähendavad tunduvalt 
viljasaaki ja kurnavad niigi kehva põllupinda. Rida umorohte 
on spetsiifilised teatud saare osadele, näit. Anazallie ar 
viigis, Papaver dubium, P, azzemone, (МопоггМзив =dnor 3m 
esinevad põhiliselt (või eranditult) Kegu-IEiiumaal, miß oleneb 

poliiselt edaafilistest faktoritest.

2. Looduskaitselisi küsimusi

Eesti HSV looduskaitse seaduses on märgitud, et hoolit
semine loodusvarade ratsionaalse kasutamise, kodu.^.a looduse 
ilu ja omapära säilitamise eost, tähelepanuväärsete maa-alade 
ja looduse mälentusmärkide kaitse on vajalikuks tingimiseks 
rahva kasvavate materiaalsete, kultuuriliste ja esteetiliste 
vajaduste rahuldamisel ning teaduslikuks uurimistööks ;
(vt. „Looduskaitse teatmik, I960).

Looduaeaitsele võib aluseks seada inimese vastutustunde 

mõistmist looduse andide kasutamisel (Kumari, 196 ).
See, mille vastu Zooduskaitse võitleb, pole mitte 1oo- 

dusj õudude kasutamine üldse, vaid nende üleekspluateerimdne.



— 617 *

0.o> looduslike ressursside kasutamine sel määral, mis ei 
võimalda neid taastada ega uuendada. Sellele juhtis IILKP 
XXII kongressil tähelepmu ka U.S. Tuštšov.

Kogu vabariigi ulatuses seisavad lähematel aastatel 
ees laialdased looduskaitselised tood« Suur töö on eos Eesti 
HSV maastike sihikindlal planeerimisel, kujundamisel, hoolda
misel ja vajaliku kaitse tagamisel ♦ Looduskaitse suureks 
ülesandeks on rahva kasvatamine loodusearmastuse ja looduse 
ilu hoidmise vaimus. See on sama tähtis kui looduskaitse 
maj andnul ike probleemide lähendamine.

Viimastel aastakümnetel on looduskaitsele antud hoopis 
uus sisuz loodust ei tule kaitsta mitte inimese j aoks $ ini
mene ei pea töötama seega looduse vastu, vaid koos loodusega.

Järgnevalt vaadoldakse lähemalt, milline on olukord 
floora looduskaitse alal Hiiumaal« Looduskaitselised prob» 

leemia võib siin jagada järgmiselt:
a) haruldaste taimeliikide kaltse
b) keelualade kaitse
c) parkide kaitse .
d) üksikobjektide (põliste puude) kaitse

St käesolev töö on floristilis-taimegeograafiline, pea
tutakse veidi pikemalt haruldaste taimelii
kide kaitsel. Eesti IISV-s on üldse looduskaitse 
alla võetud 50 taimeliiki (lisaks kuulub 5 liiki osalise 
kaitse alla). Heist esineb praegu Hiiumaal 12 liiki (1 - Sa- 
põlus valerandi - on karjatamise tõttu hävinud viimastel 
aastakümnetel, milledele lisanduvad 2 osalise kaitse all ole

vat lüki $ Bepula ergcta, Radiola linoides, Taxus baccata.



- 618 -

Ä^ropyrum ju nee um» Неdera helix, l\ryn^ium maritimum, Schoenus 

nigricans, Hydrocotyle vulgaris, Rhynchospora fusca, Lathy- 

rus riari timus, Cephajanthera rubra, T alus Silvestris; Cypri- 

pedium calceolus ja Daphne mere reura (levik Hiiumaal - joon. 

89, 392, 485, 18, 261, 226, 439, 274, 401, 290, 163, 314, 

192, 194).

Täiesti õigustatud on ettepanek (Eichwald, I960), mille 

põhjal haruldaste liikide efektiivse kaitse teostamiseks 

jagatakse nende kaitseabinõude süsteem järgmiselt:

1) väikeste keelualade loomine liikidele, millel on teada 

ainult 1 leiukohi I
2) kaitseala loomine kohtades, kus kasvab koos ritu taim- 

haruldus! - i .
3) liikide nimeline kaitse, millele on tegelikult alus 

juba pandud vastava seadusandlusega, kuid mis pole 

kõikjal (vähemal t dekoratiivsemate ja enamtuntud lii

kide osas) veel praktiliselt teostatud.

f:ksikutele liikidele väikeste kaitsealade loomise vaja

dust voi kaitset üldse rõhutasid samuti (G. Vilbaste, 1929, 

1931b, 1938, 1939 ja K. Kupffer, 1908) ning see tuleks Kaalu

misele võtta ka Hiiumaa osas.

Lühidalt vaadeldakse Hiiumaal esinevate looduskaitse

aluste taimeliikide seisundit. Autori 7-aastaste vaatluste 

ja kohalike elanike (sealhulgas kohalike looduskaitseakti- 

vistide) küsitluse põhjal võib ütelda järgmist:

1) Senise Inimese majandusliku tegevuse astme puhul 

ei ole märgatavaid kahjustusi 

leitud järgmistel liikidel: Berula erecta, Kadiola li-
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noidos e A£3?opyr^L Exyngium л1сНо§г№ Möi-
cana, ydzocotyle vulcaris, Mhynchospora fUSOSe Lathyruq 

maxitimas, Cephalmthera rubra, Ealug gilvestzis, Cypripe- 
dium calMoXug ja Daphne mezexcum, seega enamikul liikidel • 
Heist võivad hävida nhynchospora fusca ja 
Schoenus nigricans soode ülesharinisel või 
turbavõtmisel; Hydrocotyle vulgaris väga 
intensiivsel karjatamisel, mis on juba viinudki S a m о 1 u 8 
valerandi hävimisele, cypripedium 
calceolus on Hiiumaal niivõrd haruldane ja kasvab 
ligipääismatuis kohtades, mistõttu on see väga dekoratiivne 
käpaline hästi kaitstud, Cephalanthera rub- 
r a kuulub samuti väga Ilusate taimeliikide hulka, kuid ta 
esineb hajusalt ja on enamikule inimestele tundmatu. Kuna sel
le liigi levimisalal ei toim ka karjatamist ega muu olulist 
majanduslikku tegevust, on punase tolmpea olemasolu esialgu 
kindlustatud, Maius silvestris võib kannata
da (või hävida) seoses puisniitude ülesharimisega; sellele 
tuleks pöörata vastavate majandite juhtide tähelepanu.

2) Paari viimase aastaküme vältel on leviku 
laiendamise tendentsi näidanud: Agro* 

pyzum unceum, Radiola Zinoides, тагЩтда, Hydgo-
eptyle vulgsgis, Lathyxus maxitim
millest annavad tunnistust uued leiukohad ( ja leviku laie
nemine endistel asukohtadel) viimastel aastakümnetel.

3) väga halb on paikades, mis on inimestele ker- 
gemni ligipääsetavad (Kõpu, engu ümbruses), Taxus 
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baccate seisund. Liik on hüvimisohus kogu tema Luroopa- 
•areaali ulatuses (Eilart, 1957) ja cm varem olnud palju laial
dasemalt levinud ka Hiiumaal» kus tema hüvimist on põhjustanud 
esmajoones ebasobivad klimaatilised tingimused, varjunõudlik- 
kus (lageraiete tulemusena liik hävib), suurepärased puiduteh- 
nii fsed omadused, dekoratiivsus ning vähene evolutsiooniline 
plastilisus (Eilart, 1957, 1962)« Hagu rõhutab ka J, E i 1 a r t 
(1957), on ainsaks vahendiks liigi lõpliku hävimise vältimiseks 
jugapuu teadlik hooldamine* Hiiumaal oli kodanliku Eesti püe- 
vii alates 1925«a* Tahkuna poolsaarel 74,2 hane j u g a p u u 
kaitseala (Viirok, 1931; Laredei, 1935$ Vil baste, 
1932, 1937b), millest 35 ha on võetud Hiiumaa Rajooni TSR TK 
üldkohustusliku otsusega 1958* a* juunikuust rajoonilise kaltse 
alla; seda kinnitati uuesti veel TK otsusega 20* sept* 1961*a* 
Lisaks asuvad jugapuu keelualad veel Putkaste mko-s (2,5 ha) 
ja Körgessaare mk-s (15,6 ha) ning õngu küla lähedal* Eriti 
massilise ilme on võtnud jugapuu rüüstamine Kõpus, kus seda 
kasutatakse surnupärgadeks. Abinõuna selle vastu võitlemisel 
tuleb tõhustada kohalike looduskaitseaktivistide tööd, metsa* 
valvetootajatel teostada ranget järelvalvet, samuti senisest 
suuremat trahvimäärade ning näitliku selgitustöö rakendamist.

Kuna jugapuu kaitseala Tahkuna 
poolsaarel kujutab endast praegu vabariigi suurimat ja par
mini säilunud ala, oleks vajalik kindlustada Tahkuna mk. vas
tavatele kvartalitele vabariiklik kaitse* 
Siin leidub jugapuid veel üle 2000 puu ja põõsa, milledest 
suurimad on 4-10 sm-se diameetriga ja 5 m-so kõrgusega ( Vii* 
baste, 1937b)*



4) IIksa paron on luudorohu olukozd kumna 

amine ouurm lelukoht kolhooc (Корин t nPunalipp" terrd- 

tooriumd aoub rskesti ligipülisetavan kohas ning on OOO'tS'ttU 

inineste eest kaitstud» Peale selle on Körgenamro mkt. nae- 

-ala aswv Zuuderohu alunmets voetud samnti rojoonilice kait

W alla. Seda atlantilice päritoluga relikttaime kchjustevad 

ртаедо põhiliselt vaid ebasoodsad * karrid ja lumevaesed * 

talved«
5) P lirata tuleks miumaal hariliku kullerkupu ( T г о 1- 

lius europaeus) koorist mülümise ecemürgil, kuna 

liik on saarel ouhtelisolt haruldane ja on hüvinud mitmelt 

leiukohalt intenaiivse kogumse, maade Ulecharimise ja juwr- 

te^ viljakacvamste tüttu.

Vabariikliku tähtsusega keelu* 

alasia munael ei olo> kuid rajoonilisc kaitse all oa 2 

oxnitoloogilist, 1 botaaniline, 1 botamnilis-zooloogilino 

ja 1 maastikulino kesluala • joon. 595« Botaani

line keelu a la on Kürgossanre take kv. 125 m* 
n Luidja lepik*1, kus sajandi alguses rajati kõrge põhjaveo- — 

tasomega luidetele metsalllem K. A h r e n s i poolt 17*3 

hale omnglepa kultuixr, mo on kogu vabariigis adnulnadne. 

Botaanils-zooloogiline keelu* 

ale kujutab endast Vänanoxe laidude rtten Hliumaa kacm- 

osas, koomades 5 laiust: Imnikatsi, Vazece-, Karge-, £ho- 

ja KdverlaitMJt. licist parunini on kaitstud lionikatsi laid 

oma liigirikka sululohtmetsaga, cecvastu täiesti lubamatu 

on seni olukord ilejutnud 4 laiule kus Putkaste sovhoos kar

jatab igri ravel «в nooroom. Selle tagajüxjel on hüvi
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mas laidude Balutcimestik ja seega paljude liududo asustus- 
ja pesit semis biotoop. Sellisele Hiiumaa Raj. № üldkohustus- 
liku otsuse n. 6 jäledale rikkumisele pole rajoonis seni, 
reageeritud ning oleks viimane aeg tarvitusele võtta otsus*
tavad abinõud olukorra Likvideorimsoks.

Parke on rajoonis võetud kaitse alla 5 : Suuremõisa;

Vaemla, ste, Kärdla ja Kõrgessaare pargid. Iteist on Buu-
rim ja liigirikkam esimene (mis on ka vabariikliku kaitse 
all), samuti parimini korrastatud. Oleks vajalik läbi viia 
pargi metsistunud ju võsastunud osas harvendusraie. Paremini 
hoitud on veol Emmaste park» seevastu vajavad korrastamist
Vaemla ja Kõrgessaare pagid; samuti tuleb vältida puude ja
põõsaste rikkumst.

Peale selle on võetud kaitse alla rida üksikuid 
põliseid puid, puuderünmi või alleesid, arvult 
29 objekti, neist rida võörpuuliike. Pölistost puudest on 
5 vabariikliku kaitse ell. Mitmed neist on seotud endiste 
ohvri- või hiiepaikadega. Nende säilitamine esivanemate mäleB- 
tusena (ühti on nad seotud ka muistenditega) on eriti olu
line; tihti ш nad ka suurimate dimensioonidega. Kahtlemata 
leidub peale seni kaitse olla võetud objektide Hiiumaal veel 
terve rida huvitavaid alasid või üksikobjekte, mis väärivad 
veel vähemalt rajoonilist kaitset, kuid millede valj aselgita- 
mine pole seni veel lõppenud.

Kas pole praegu vähemalt osaliselt täitunud G, V i 1 - 
berg-vilbaste (1931b) soovid: „Kuski hektar» 
raad... Kassari Sääre irpsil haruldase tuvi-tähtpeaga ei
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oleks möödapääsmatute raskustega ühendatud. Tükike Saaremaa 
kadakani karjar.iaad , ,, või Pühalepa lahedalt Hilumaal ühes 
vana mahajäetud kivimurruga ning haruldase müüri-raunj alaga 
ei oleks veel kuigi suureks majanuslikuks kaotuseks, •• Või 
puisniidust ,,, Heinlaiult Hiiumaa lähedalt et jälgida metsas* 
tumise jürke jne,”

Omapoolselt tehakse ettepanek veel järgmiste maastiku 
üksikelementide rajoonilise kaitse alla võtmises kohta Iliiu- 

maalt •
1, MSnehektariline maa*ala Sarve poolsaarelt (näit, 

koos Sarve mäega). ———
2, Liivarannik Luid j ai

3, Kõpu poolsaare luit oliiv aline lõunarannik Kaleste- 

-Kalana vahel,
4» Väljakujunenud rannaniiduala Kassari saare lõunapsas.
5, Paarihekt äriline raaa-ala Durstes, kus on säilunud 

tammik,
6, Paerihektariline maa-ala liigirikkalt aruniidult Ida- 

-Hiiumai,

Peatugem lühemalt ülalmainitud maa*alade kaitse alla võt- 

raise vajadusel.
a) Sarve poolsaar ja selle lühem ümbrus on Hiiumaal ja kogu 

vabariigis ainus teadaolev omapüraste taimekoosluste * loo* 
kaasikute (arukaasik klibul) — suurem esinemisala, Selles 
kooslustesezrias kasvab rohkesti taimeliike, mis puuduvad või 
on väga haruldased mujal Hiiumai, (tihti esinevad piiratult 
kogu vabariigiski) näit. Allium BQliöenopx^№e AnJtellis eas.* 
cinea, Scabiosa columbaria. Seal on ka looduskaitsealuse liigi
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Cephalanthera rubra ans leukoht (peale lanikatei laiu) 
Hijumaal.. Ala kaitse alla võtmine on vajalik nii esteetilis
tel, teaduslikel kui ka pedagoogilistel eesmärkidel, et jäl-_ 
gida suktsessioonide arengut, liitlasi pakub Sarve poolsaar 
maastikuna suurt esteetilist elamust.

b) Luidja liivarannikul asub subatlantilise reliktliigi 
pisilina (nadiola linoides) suurim leiukoht vabariigis. Et 
vältida liigi hävitamist karjatamise või inimese muu-majandus- 
liku tegevuse tagajärjel, oleks soovitatav laiendada olemas
oleva botaanilise keeluala * Luidja lepiku - piire piki 
rannikut mõnesaja meetri ulatuses,

c) Luiteline rannik Kaleste-Kalana vahel on kasvukohaks 
kolmele looduskaitsealasele taimeliigile - rand-ogaputkele 

(Ezmngiummazitimuu), rand-orosheinale (Agropyrum iunceum) 
ja rand-sechernele (Lathyzus SÄitiQUs)« Keist kaks esimest 
kuuluvad subatlantiliste reliktide hulka, mistõttu on häda
vajalik nende säilitamine tulevastele põlvedele. Pealegi asub 
nimetatud territooriumil Hiiumaa vanim luitemünnik. Seega 
Kõpu poolsaare lõunaranniku riba luitemännikuga haruldaste 
taimede kasvukoha&a oleks eespoolmärgitud haruldustee mikro- 
kaitseala loomine, millel ei puudu maastikulisest seisukohast 
suur esteetiline ja pedagoogiline väärtus.

d) Ehkki Kassari saar tezvikuna cm maastikuline keeluala, 
on nimene majanduslik tegevus (eriti karjatamine ) kohati 
väga intensiivne. Et Hiiumaal pole peale Kassari saare tüüpi
liste rannaniitude esinemisala (juba väljakujunenud iseloom- 
like kooslustega) koos soolakulaikudega, tuleks kindlustada 
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vähemalt paarihektaril ise maa-ala kaitse. See on vajalik tea

duslikel eesmärkidel (kuna ala asub kiire maatõusu piirkon

nas, on võimalus jälgida vastavaid taimkatte suktsessioone, 

selgitada floora geneesi ning jälgida soolaku- ja ranniku- 

taimede - Salicorria herbacea, Guaeda maritima, C bi one pedun

culate jt. - Ökoloogiat).

e) Röövraiete tulemusena kadusid Hiiumaalt viimased tammi

kud 19.-2O. saj. piiril. Mõningates kohtades on veel säilunud 

tihedad puisniidud vöi harvikud, kus puurindes esineb tarm. 

Üks selliseid iseloomulikke kohti koos rikkaliku saluvegetat- 

siooni ja tamme valitsemisega puurindes asub Nurstes ”KüBglaH 

kolhoosi territooriumil. Mõned tammed on suhteliselt suurte 

dimensioonidega. Kuna ala on karjatatav, on vajalik tammiku 

säilitamiseks paarihektarilise territooriumi eraldamine kee- 

luulena, et vältida esteetilisest, kultuurilis-pedagoogili- 

sest ja teaduslikust seisukohast huvitava ja Hiiumaal ainu

laadse koosluse hävimist.

f) Salulehtmetsadest kujunenud liigirikkad aruniidud Hiiu

maa lõuna- ja idaosas asuvad suhteliselt viljakamatel mulda

del ning haarasid veel mõne aasta eest enda alla üsna laial

dase territooriumi. Kuna viimastel aastatel on enamik neist 

võetud uudismaadena rahvamajanduses kasutusele (see töö kes

tab aga edasi), tuleks eraldada paarihektariline maa-ala Ida

- vöi Põhja-Hiiumaal kaitse alla võtmiseks. Cn mõeldamatu, et 

hiiumaal hävitatakse kõik aruniidud (sealjuures ei tekita selle 

väikese maa-ala säilitamine praegusel kujul rahvamajandusele 

tohutut kahju)»kooslused, mis on iseloomulikud just läänesaartel 



* 626 *

ja mandri lääneosale ning kus esineb terve rida huvitavaid 
tal me? Ике, Ka maastikule annavad üksikud puisniidud varakeva* • 
dest suve lõpuni omapärase, huvitava ja esteetilisest vaate
kohast ilusa pildi. Ei bohi unustada, et ka rahvamajanduse hu
vides kasutatavaid territooriume tuleb kasutada ratsionaalselt, 
aga mitte hävitada süsteemitult mingi paikkonna kogu omapära.

Ei ole üleliigne siinkohal meenutada omanegse loodus* 
kaitse entusiasti A. IIrebtovi ( Хребтов, 1916) sõnu, mis 
on ajakohased ka praegu; • пусть детская рука не. будет 

касаться гнезд певчих птиц, не будет безмысленно ломать 
деревца и ветви и вырывать без нужды с корнями красиво- 
цветущие растении; пусть нога гербаризатора не пересту
пает заповедных мест и не тревожит покой чудных жителей 
зеленого царства; пусть зрение охотника потеряет свою ост
роту и рука его с ружьем ояустится при виде красивых, ред
ких и полезных представителей пернатого и животного царст
ва, и пусть рука дровосека щадит патриархов лесов и плуг 
земледельца с разбором вспахивает новь, - тогда природа 
во всей сказочной красе и величии.^ предстанет перед 

взором человека.”

Looduskaits ea lal Hiiumaal on 
pakilisemad ülesanded järgmised:

1) Kindlustada kõigi objektide täielik je praktiline kaitse, 

selleks;
a) tugevdada kohalike looduskaitse aktivistide vörku 
b) arendada laialdast selgitustööd elanikkonna hulgas 
c) rakendada senisest tõhusamalt olemasolevaid karis-

tusmääru.
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2) Tähistada objektid ajakohaste siltidega.
3) Välja selgitada uusi kaitsetväärivaid üksikobjekte, 

maastiku üksikelemente ja keelualasid; teha ettepane
kuid rea objektide vabariikliku kaitse alla võtmiseks,

4) Luua olemasolevast jugapuu rajoonilisest keelualast 
Tahkuna poolsaarel vabariikliku tähtsusega keeluala, 
tehes selleks vastavad ettepanekud ENSV TA Looduskaitse 
Komisjonile ja ENSV metsamajanduse ja Looduskaitse Pea
valitsusele,

5) Korrastada olemasolevad pargid ühiskondliku töö korras, 
kaasa tõmmates selleks laialdaselt kooliõpilasi ja 
ümbruskonna noori, samuti metsavalvetöötajaid.

6) Luua Iiiumaa koolides „roheline patrull", kes valvaks 
looduskaitsealuste objektide kaitse üle oma piirkondades 
ja puuduste avastamisel sigaliseeriks sellest viivita
matult vastavatele organitele.

7) Likvideerida karjatamine bote anil is-zooloogil lael keelu- 
alal Vüinamere laidude rühm 1 ja tagada seal endine
olukord (lubades kasutust vaid heinaniitmisena).



KOKKUVU’TE

1. Seitsmeaastaste uurimuste põhjal on välja selgi

tatud Hiiumaa loodusliku floora koosseis koos 

metsistunud Ja naturaliseerunud liikidega (liikide üldarv 

961). Neist 961 liigist on esmakordselt leituid 64« Floora 

kuulub 86 sugukonda, milledest on liigirikkaimad Compositae, 

Cvperaceae, Gramineae, Rosaceae, Serophulariaceae Ja Cruci- 
ferae, Värdi on konstateeritud 29 Juhul, täidisõielisi vorme 

- 2 liigil (/пег one ranunculoides Ja Corpnaria flos-cuculi) » 

albiinovorme -13 liigile

Kõige enam on väga sageli (167) Ja sageli (163) esine

vaid liike. Väga harva esinevaid liike on 149*

2. Vastavalt taimeliikide suhtumisele ku1tuurimõJus

tustesse, on saare flooras 121 hemerofoobi, 314 hemeradiafoo- 

ri, ЗИ apofüüti Ja 118 antropohoori. Töös antakse metsistu

nud, natural!seerunud Ja subspontaansete liikide definitsioo

nid. Tuuakse ära uus liikide kultuurieuhte klassifikatsioon.

A. Antropofüüdid
I Euantropofüüdid 

a) arheofüüdid 
b) neofüüdid 

II Ergasiofüüdid 
III Efemerofülidid 

IV Hemiantropofüüdid

B. Apofüüdid
I Hemiapofüidid

II Euapofüüdid 
a) autapofüüdid 
b) euapofüüdid (s.str.)
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Ce Homeradiafoorid
I Apo~hemcradiafoorid

II Eühemoradiafoorid
III Hemeradiafoobid

D» Hemerofoobid
3< Vastavalt liikide erinevale j aotumusele 

Hiumaal eraldati frekventsi alusel 35 jaotumuse rühina (lii
gid ühe, kahe, kolme, nelja frekventsimaksimniga, ubälvis- 
tid, rammikuliigid ja ebaselge levikuga liigid). Sellist jao- 
tumust põhjustavad faktoreid võib jagada edaafil isteks, kli- 
maatilisteks, sisserändelisteks, levimisbiol oogilisteks ja 

ent ropogeenseteks •
4, Ш 5 uima floora koosneb mitmesugustest ele- 

mentiaest. Enam esindatud on Eurosiberi (296 liiki). 
Euroopa (217 liiki) ja tsirkumpolaarsete areaalidega (217) 
liigid, Neoendeeme on 40, Liigirikkaimad alad on Kõpu ja 

Sarve poolsaar,
5, Subatlantilise ja mediterraanse flooraelemendi 

ühelt poolt ning pontilise ja pontosarmaatilise elemendi le
viku alusel teiselt poolt eraldati senise kahe eluvaldkonna 

asemel kolm: Estonia subatlantica » 
Estonia maritima-occidentalis 3a 
Estonia maritima orientalis, mille
de piirid vastavad hästi iseloomulike taimekoosluste, mulla- 

erimite ja pinnavormide levikule,
6, Võrdluses Mime naaberalaga on tegelik 

suurim samasus Vormsi, Emb alavaldkona ja Saaremaaga; see
järel Ahvenamaa ja Rootsi tammetsooni põhjaosaga, Plooraele- 
mendiliselt koostiselt on liigirikkaimad Rootsi manner ja

Saaremaa,
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7. Efektiivseim levimine on 
kindlustatud diplo- ja poluhoorsetel liikidel ( moodustavad 
vastavalt 45,7 % ja 35,8 % Hiiumaa liikide üldarvust). Suure
mat tähtsust floora kujunemise seisukohalt on etendanud ma- 
riinne hüdrohooria (selle kohta korraldati 100 liigi seerme- 
tega vastav omapoolne katse), cmemohooria ja ornitohooria.

8. Hiiumaa geomorfoloogiline 
areng algas 9000*8000 a, tagasi Kõpu poolsaare merest 
kerkimisega. Floora esimesed esindajad 
võisid seega saarele sisse rünnata Antsülus-suurj ärve ajal 
boreaalsel kliimaperioodil; märksa ulatuslikum sisseränne 
toimus põhiliselt Litoriina- ja Limeamere staadiumidel, 8.0. 

alates atlantilisest ajast.
9. Metsadest on olnud peaaegu kogu taimkatte 

arengu vältel ülekaalus mitmesugust tüüpi männikuid, reljee
fi madalamates osades sookaasikud ja sanglepiku, -aialehis- 
te lehtmetsade laialdasem levik leidis aset atlantilisel klii
maperioodil. Kuusk ei olnud saarel valitsev puu isegi oma 
maksimumide ajal. Kuuse viimase maksimumi ajal (umbes 1000 a. 
tagasi) olid saarel levinud harilik pöök ja valgpöök. Ra
bade areng äigas 3000-2000 a. tagasi merepõhjade soostu- 
msega. Püsivam antropogeene mõju taimkattele algas 13»-14. 

sajandil.
10. Seoses Hiiumaa hilisema merest kerkimisega rända

sid paljud taimeliigid saarele hiljem kui Eesti mandrile.
11. Ükski liik ei jõudnud üheaegselt korraga kõigisse

saare osadesse; floora kujunes kõigepealt Kõpu poolsaarel, 
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mis osutus ühtlasi floora edasise leviku tsentriks*
12* Töös toodud erinevate rannikuttiüpide vegetataiooni- 

skeemid ja laidude Mloristiliscd nimestikud lubavad teha ole* 
tusc, et kogu Hiiumaa floora põhiline kujunemiskäik ju arengu 
kiirus võis olla analoogne, T.Lippmaa (1937) poolt 
antud primaarsete vegetatsiooniuhikute suktsessioonide skeem 

vastab hästi ka Hiiumaa oludele*
13, Prueguss sai urne t s ade ja säilunud saluelementide 

leviku põhjal mõningates Hiiumaa osades võib teha järelduse 
nende kunagise leviku piirkondade kohta: Lääne- ja Keek- 
•Hiiumaa» Tahkuna poolsaare põhjapoolne osaf Kõpu poolsaare 

keskosa,
14* Hiiumaa floora on vastavalt sisserände- 

suundadele jaotatud 74 gruppi. Suurimat tähtsust 

on sissexändel etendanud ida* ja kagusund, sõnuti Läne- ja 
edclasuund,. Viimatinimetetud kahest suunast on olnud liiki
de sisseränne varasem, Enamik liike on sisse rännanud vähe
malt kahest suunast (suurema osatähtsusega on olnud edela
ja 1da-, edela- ja kagu*» lääne— ja kagu?*» lääne- ja da- 
ning peitja— ja kagusuunaline sisseränne). Enamik tameliike 
on gisse rännanud tervete kooslustena, näit, kadastike je 
alvarite liigid idast (reap* kagust» kirdest)$ paljud sdlu- 
liigid - luünesaartest, samuti rida vee-, soo- ja ranniku- 
taimi; põhjasuwnast - taigametsade saatjad ning mitmed soo
ja rabntaimed. Hea liikide sisserändesuund Hiiumaale cm eri
nev Eesti mendri omast, mis on paljastatud saare geomorfo- 
Loogiast, liikide levimisviisidest ning levikut sood ust avaist 

klmaatilisist tingimusist.
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15e Rahvamai andualiku tähtsusega on 

Hiiumaa looduslikus flooras rohkem esindatud sööda*, mee-» 

ravim- ja dekoratiivtaimede
16. Looduskaitse alal kontrolliti loodus

kaitsealuste taimede ja teiste botaaniliste objektide seisun
dit; ühtlasi tehakse konkreetsed ettepanekud uute zajoonlis- 
te keelualade Loomise ning looduskaitsealaste abinõude parren- 

demise kohta Hiiumaal#



LõPPSÕIIA

Lõpetades tööd „liumaa floora ja selle genees", poeti 
vajalikuks püstitada mningad edaspidise uurimistöö suunad

4 - gomm:-paA.

Ehkki Eesti 1ISV on nõukogude Liidus florist iii s-taime- 
geograafiliselt üks paremini uuritud alasid, ei saa selle
laadilisi uurimusi lugeda kaugeltki armendatuiks, seda enam, 
et üha intensiivsema majanduseluga toimuvad pidevad muutused 
iga konkreetse territooriumi taimekooslustes ning floorades. 
Selleks tuleb aeg-ajalt läbi viia ka suhteliselt hästi läbi
uuritud alade floorade invcnteerimloi, et selgitada tekkinud 
muutusi ja jälgida taimkatte arengute Eelkõige on vajalik 
selline floristiline inventeerimine koos vastava herbaar- 
materjali kogumisega poolelioleva „Eesti IISV floora1*’ lõpeta
miseks, samti paljude süstemaatiliste küsimuste lahendami- 
õeks kaasaegse teaduse tasemel* Sellised uurimused on teiselt 
poolt aluseks mitmete teoreetiliste probleemide lahendamisel, 
teatavate üksikterritooriumide postglatsiaalse arengu selgi
tamisel kaasaegsete meetoditega, millest omakorda tuleneb 

terve rida väiksemaid probleeme*
Suurt tolit sust omab rahvamajanduses taimsete varude 

küsima. Selleks on vajalik monograafiliselt uurida zahva- 
majanduslikult perspektiivseid taimeliike (Eichwald, 1958),
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selgitada perspektiivid varude ratsionaalseks kasutamisekB, 
vastavalt varude levikule mingil territooriumil. Ja lõpuks: 
ei tohi unustada ka floora looduskaitset, eriti sellisel 
alal nagu Hiiumaa, kuhu on koondunud palju erinevatest kliima
perioodidest pärinevaid liike ning huvitavaid ja omapäraseid 
taimekooslusi, mida on ilmtingimata vajalik säilitada mitte 
üksnes praegusele, vaid ka uuele sugupõlvele põhimõttel: 
kaitsta loodust mitte inineso eest, vaid inimese jaota» Ei 
saa lubada loodusrikkuste asjatut pillamist ja hävitamist, 
sest kõike, mida täna järelemõtlematult hävitatakse, ei ole 
suuteline aeg neile võibolla kunagi tagasi andma» Et haru- 
duši kaitsta, peame neid tundma ja teadma, kus nad kasvavad, 
et neid säilitada teadlikult»

Samuti on vajalik haruldaste ja arealoogilisest soisu-- 
kohast iseloomulike taimeliikide kui kasvukohaindikaatorite 
uurimine, taimeliikide pärastjääaegsete kui ka praeguste 
sisseründesuundade ja —teede selgitamine, floora kaasaegsete 
spontaansete kui ka biootiliste tegurite põhjustatud muutus
te seeriate uurimine, dekoratiivsete looduslike liikide kul- 
tuuristamisvõimaluste selgitamine ja kultuurtaimede naturali
satsiooni probleemid teiste teaduste vastavate andmete üra- 
kasutamisega jne» Kogu selle laiaulatusliku töö algiduks on 
aga mingi teatava ala floora koosseisu väljaselgitamine ja 
vastava materjali kogumine, mis võimaldab asuda suuremate 
probleemide lahendamisele.
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