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Infoleht 

Maastiku joonelemendid päevaliblikate vaatepunktist: ökoloogilised funktsioonid ja 

neid mõjutavad tegurid 

Viimase sajandi jooksul on oluliselt vähenenud niiduliblikate elupaikade ehk poollooduslike 

rohumaade pindala. Uute võimalike asenduselupaikadena nähakse maastiku joonelemente, 

nagu tee- ja raudteeservasid ning elektriliinikoridore. Selle töö eesmärk oli välja selgitada, 

mil määral joonelemendid tegelikult päevaliblikatele sobivad. Joonelementides mõjutavad 

liblikaid kõige rohkem taimestik ja mikrokliima, ka majandamisvõtted ja laius. Oluline on 

seegi, kui mitmekesine on ümbritsev maastik. Heade tingimuste korral võivad 

joonelemendid olla täisväärtuslikud päevaliblikate elupaigad, kehvemad alad sobivad pigem 

ühenduskoridorideks põhielupaikade vahel. Maanteed võivad mõnel juhul olla ka 

liikumisbarjäärid. Keskmiselt on joonelemente parim majandada kord aastas või paari aasta 

jooksul, kuid suurema mitmekesisuse saavutamiseks on veelgi parem neid niita ja võsast 

puhastada osade kaupa. 

Märksõnad: joonelemendid, teeservad, elektriliinikoridorid, päevaliblikad, teeservade 

majandamine, ühenduskoridor. 

 

Rights-of-ways from butterflies’ point-of-view: ecological functions and main factors 

affecting them 

During the last century, the area of semi-natural pastures i.e. grassland butterflies’ habitats 

has diminished severely. Rights-of-ways (ROW), like road verges, railways and power line 

corridors are seen as possible alternative habitats. The aim of this study was to find out to 

which extent these ROWs actually benefit butterflies. The most essential factors affecting 

butterflies in ROWs are vegetation and microclimate, but also management practices and 

width. The diversity of surrounding landscapes is an another important factor. When in good 

conditions, ROWs can act as wholesome habitats, less good areas function rather as dispersal 

corridors between main habitats. In some cases highways may act as movement barriers. On 

average, it is best to manage ROWs once a year or once in a few years, but in order to 

maximise the diversity, it would be especially beneficial to mow and clear patches of 

underwood differently. 

Keywords: rights-of-way, road verge, power line corridor, butterflies, Rhopalocera, roadside 

management, disperal corridor.  
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1. Sissejuhatus 

Viimase sajandi jooksul on laieneva ja aina intensiivistuva inimtegevuse tagajärjel toimunud 

maastikes ulatuslikud muutused. Sealhulgas on oluliselt vähenenud poollooduslike 

rohumaakoosluste pindala, seda nii karjatamise lõppemise ja niitude kinnikasvamise kui ka 

nende asemele põldude ja asulate rajamise tõttu (Maes & Van Dyck, 2001). Näiteks Aaviku 

et al. (2019) järgi on Saaremaa rohumaade pindala võrreldes 1930. aastatega vähenenud 90% 

võrra. Niiduliikide jaoks on see tähendanud elupaikade kadumist ja killustumist, isoleeritud 

ja ebastabiilsemate populatsioonide kujunemist. Põllud on monokultuuride kasvatamise ja 

pestitsiidide kasutamise tõttu oma olemuselt sageli ühetaolised ja elustikuvaesed, seega ei 

sobi need niiduliikidele elupaikadeks. Lisaks on allesolevate rohumaade karjatamise ja 

niitmise intensiivsus suurenenud. Nende muutuste tagajärjel on sattunud paljud niiduliigid 

ohukategooriatesse, mitmed on ka piirkonniti välja surnud (Maes & Van Dyck, 2001). 

Sellest tingitult on hakatud otsima võimalikke asenduselupaiku, mis võiksid pikaajaliselt 

täita niiduliikide jaoks poollooduslike rohumaade funktsioone. Suurt potentsiaali nähakse 

maastiku joonelementides ehk näiteks tee- ja raudteeservades ning elektriliinikoridorides. 

Joonelementide peamised positiivsed omadused on siinkohal eeskätt püsivus ja pidev 

majandamine, sest tõenäoliselt ei kao inimestel vajadus teede ega muu taristu järele 

(Gardiner et al., 2018). 

Päevaliblikad (Lepidoptera: Rhopalocera) on üks enim uuritud ja paremini tuntud 

putukarühmadest. Maailmas on ligikaudu 18 000 päevaliblikaliiki, Euroopas 576 (van 

Swaay et al., 2006) ja Eestis 101 püsipopulatsioonidega liiki (Õunap & Tartes, 2014). 

Euroopas on peamised päevaliblikate elupaigad erinevat tüüpi rohumaad, seal elab ka kõige 

rohkem ohustatud liike (van Swaay et al., 2006). Põhjuseid, miks joonelementide 

niidukooslusi päevaliblikate seisukohast uurida, on mitu. Esiteks on päevaliblikad oma 

spetsiifiliste ökoloogiliste vajaduste tõttu elupaiga- ja maastikumuutuste suhtes väga 

tundlikud (Maes & Van Dyck, 2001). Teiseks, nagu mainitud, on päevaliblikad hästi tuntud 

ja põhjalikult uuritud. Seega saab nende elupaigaeelistuste kohta kogutud teadmiste põhjal 

teha looduskaitselisi otsuseid, mille kaudu võivad nad olla looduskaitse katusliikideks või 

indikaatoriteks erinevatele niiduliikidele ja niidukooslustele. 

Käesoleva töö eesmärk on anda hinnang, milliseid ökoloogilisi funktsioone täidavad 

joonelemendid päevaliblikate jaoks ja millised tegurid mõjutavad nende kujunemist kõige 

rohkem. Lisaks antakse soovitusi, kuidas majandada joonelemente nii, et need toetaksid 

päevaliblikaid võimalikult efektiivselt. Töös markeeritakse ka väheuuritud teemasid, millele 
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oleks tarvis edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Vastuseid otsitakse järgnevatele 

uurimisküsimustele: 

1) millised tegurid mõjutavad päevaliblikaid maastiku joonelementides enim; 

2) milliseid funktsioone täidavad joonelemendid päevaliblikate jaoks; 

3) mida saab teha, et joonelemendid toetaksid efektiivsemalt päevaliblikate populatsioone. 
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2. Joonelemendid tänapäevastes maastikes 

2.1. Funktsioonid inimese jaoks 

Maastiku joonelementide all peetakse silmas valdavalt taristu või veekogudega seotud 

ribasid maastikus, nagu teeservad, kraavid, elektriliinikoridorid ja raudteetrassid, aga ka 

õierikkad põlluribad. Enamasti hooldatakse joonelemente regulaarselt, peamiselt selleks, et 

muuta taristud ohutumaks ja kergemini ligipääsetavaks. Madala taimestikuga teeservade 

eesmärk inimese seisukohalt on esiteks liiklusohutuse tagamine – avatud alal on paremini 

märgata tee ääres liikuvaid loomi ja inimesi ning vajadusel on sinna ohutum parkida kui tee 

peale. Teeservade funktsioone on aga veelgi, näiteks on need puhvriks tee ja ümbritseva 

maastiku vahel, püüdes kinni liiklussaaste, teesoolad jms. Ka raudteeservade ülesanne on 

suurendada rongiliikluse ohutust, vähendada võimalust, et puud kukuksid rööbastele, ja 

püüda mingil määral kinni saasteaineid. Lisaks põhjustab sügisel puulehtede liipritele 

langemine rongirataste haarduvuse vähenemist, puittaimestiku piiramisega püütakse seda 

mõju vähendada. Kraavid, mis asuvad omakorda sagedasti teede või põldude ääres, on 

mõeldud liigniiskuse vähendamiseks. Tavaliselt kaasneb nendega puhverriba, mis takistab 

liiklussaaste ja/või põllumajanduskemikaalide jõudmist veekogudesse. Sarnased 

puhverribad asuvad ka põllumajandusmaastikku läbivate vooluveekogude kallastel (Cole et 

al., 2015, 2017). Elektriliinikoridoride peamine ülesanne on elektrivõrgu ohutu toimimise 

tagamine. Koridorid kujunevad eriti selgelt välja metsamaastikus, kus elektriliinidealune 

taimestik hoitakse ümbritsevadest aladest erinevalt madalana, et puud ei kasvaks liinidesse 

sisse ega segaks hooldustöid. Õiterikkad ribad rajatakse põllumajandusliku meetmena 

põldude keskele või nende vahele, et toetada tolmeldajate toiduvarusid ja luua neile 

elupaiku, suurendades selle kaudu ka põllukultuuride tolmeldamist ja saagikust. 

2.2. Omadused 

Suurema osa joonelementide üks peamistest omadustest, mis annab neile tugeva 

looduskaitselise potentsiaali, on ajas püsivus. Tee- ja raudteeservi, elektriliinikoridore ja 

enamikku teistest joonelementidest majandatakse liikluse ja elektrivõrgu ohutuse tagamise 

eesmärgil pidevalt ja pole näha, et lähemas tulevikus see muutuda võiks (Gardiner et al., 

2018). Seevastu õiteribad on enamasti lühiajalised, tavaliselt rajatakse neid mõneks aastaks 

(Haaland & Bersier, 2011).  

Putukate seisukohalt oluliseks omaduseks on joonelementide laius, mis varieerub mõnest 

meetrist õiteribade ja kitsamate teeservade puhul kuni sajakonna meetrini kõrgepingeliinide 

all. Elektriliinikoridoride laius on peamiselt määratud liinide kaitsevööndite ulatusega, mis 
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omakorda sõltub liinipingest – Eestis on kaitsevööndi laiused sellest tulenevalt vahemikus 

2–80 meetrit (Ehitise kaitsevööndi…, 2015). Joonelementide suhteliselt väikese laiusega 

kaasneb tugev servaefekt – näiteks metsamaastikku läbivates joonelementides on nii 

avamaastiku- kui metsaliike (nt Saarinen et al., 2005; Rolando et al., 2013), kuid kasvab ka 

lindude ja röövtoiduliste putukate kiskluse surve (Lenda & Skórka, 2010; Plewa et al., 2020). 

Tee- ja põlluservades lisandub liiklussaaste ja põllumajandusväetiste ning -mürkide 

negatiivne mõju, mis on samuti intensiivsem, kui riba on kitsam (Truscott et al., 2005; Cole 

et al., 2015). 

Metsaga piirnevad joonelemendid võivad olla mikrokliima poolest soodsamad kui avatud 

alad, sest mets toimib tuuletõkkena (Kuussaari et al., 2007). Sama efekti saavad pakkuda ka 

kõrgemad tee- ja raudteetammid. Vähem tuulised ja päikesele avatud alad on ühtlasi 

soojemad. Suure kallakuga lõunapoolsed tee- ja raudteeservad, kus päikese langemisnurk on 

suurem ja tuult vähem, võivad seega muust maastikust kõrgema õhutemperatuuriga olla. 

Samas metsavaheliste kitsaste joonelementideni jõuab vähem otsest päikesekiirgust ja need 

alad võivad olla hoopis jahedamad. 

2.3. Majandamine 

Joonelementide funktsionaalsus erinevate liikide jaoks, eeskätt sobivus elupaigaks, sõltub 

oluliselt nende majandamisest. Teeservi niidetakse riigi seatud piirangutest ja 

liiklustihedusest sõltuvalt erineva intensiivsusega (Maanteeamet, 2019). Eesti on üks 

vähestest riikidest Põhja-Euroopas, kus niitmise sagedus teeservades on pandud otseselt 

sõltuma taimestiku kõrgusest – maanteeservade suurim lubatud rohu kõrgus on tee klassist 

ja liiklussagedusest sõltuvalt 20–40 cm (Tee seisundinõuded, 2018; Maanteeamet, 2019). 

Sellest tulenevalt on niitmise intensiivsus pigem kõrge, kuid sõltub samas konkreetse ala 

mullastikust, keskkonnatingimustest ja teeserval kasvavatest taimeliikidest. Umbrohutõrjeks 

kasutatakse Eestis ka glüfosaati sisaldavaid herbitsiide, kuid eesmärgiks on võetud see 

praktika lõpetada (Helm et al., 2020; Maaeluministeerium, 2020). Maanteeameti uuringu 

järgi niidetakse teistes Põhja- ja Kesk-Euroopa riikides teeservi üks kuni neli korda aastas 

(Maanteeamet, 2019). Raudteid hooldatakse harvemini – kord aastas või kord paari aasta 

jooksul eemaldatakse sealt võsa, niidetakse hein ja/või kasutatakse umbrohutõrjevahendeid 

(Eesti Konjunktuuriinstituut, 2009; Moroń et al., 2017; Helm et al., 2020). 

Elektriliinikoridore hooldatakse enamasti 3–8-aastaste võsaeemaldamistsüklitena, mõnes 

riigis kasutatakse lisaks herbitsiide (Komonen et al., 2013; Berg et al., 2016; Gardiner et al., 

2018). Ka Eestis langetatakse elektriliinikoridoride võsa iga 3–5 aasta järel, sõltuvalt 

kohaliku taimestiku kasvukiirusest (Elering, 2020), kuid teadaolevalt taimekaitsevahendeid 
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ei kasutata. Põldude õiterikaste ribade rajamiseks külvatakse põllu keskele või serva 

peamiselt nektaririkaste niidutaimede seemnesegusid (Haaland & Bersier, 2011). Ribasid 

majandatakse enamasti lühiealistena, neid iga paari aasta tagant niites ja üles kündes. 

Seejärel rajatakse uued ribad kas samadele või uutele aladele põllul (Haaland & Bersier, 

2011).  
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3. Metoodika 

Käesolevas töös koostasin süstemaatilise ülevaate varem ilmunud teadusartiklite põhjal. 

Sobivate uurimuste leidmiseks kasutasin andmebaasi Web of Science 

(webofknowledge.com) ja moodustasin otsingu, mille märksõnade hulka kuulusid: 

1. organismirühmana päevaliblikad (butterfl* OR Rhopalocera OR Papilionoidea); 

2. joonelementide nimekiri (rights-of-way* OR right-of-way* OR 

road* OR road verge* OR highway* OR power line* OR powerline* OR 

electric  transmission  line* OR railway* OR railroad* OR ditch* OR flower 

strip*)); 

3. elustiku mitmekesisusele viitavad märksõnad (biodiversit* OR diversit* OR habitat 

OR richness OR abundanc*)); 

4. looduskaitsele viitav conservation. 

Eelnimetatud märksõnaread liitsin omavahel operaatori AND abil. Leitud 146 tulemuse 

hulgast sorteerisin välja originaalandmetel põhinevad joonelemente ja päevaliblikaid 

käsitlevad artiklid, mille uuringud olid toimunud Euroopas. Euroopaga piirdumine annab 

parema võimaluse tulemusi Eestiga seostada, sest enamik Euroopa uurimustest on tehtud 

parasvöötmes ning Eesti joonelemendid on oma omaduste ja majandamisvõtete poolest 

sarnased lähiriikide omadega. Analüüsitavaid uurimusi jäi lõpuks alles 45. Kui mõni oluline 

teema oli neis mitteammendavalt kajastatud, kasutasin ka muid leitud artikleid, muuhulgas 

neid, millele oli põhiotsinguga leitud artiklites viidatud. 

Arvatavasti võinuks leida Web of Science’ist rohkem asjakohaseid teadusartikleid, kui 

joonelementide nimekirja veelgi enamate sünonüümidega täiendada või kui eemaldada 

märksõna conservation, mis eeldas kõigi uurimuste looduskaitselist sisu. Samuti oleks 

saanud kasutada teisi otsingumootoreid, nagu Google Scholar. Nende artiklite käsitlemine 

siin töös poleks tehtud järeldusi ilmselt siiski muutnud, sest uuringud näitasid suuremas osas 

ühesuguseid suundumusi. Arvatavasti ei jäänud ka väga palju töid välja, sest kasutasin 

enamlevinud alternatiivseid märksõnu, püüdes võimalikult vähe otsingutulemusi piirata.  
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4. Joonelementide mõjutegurid liblikate jaoks 

4.1. Biootilised tegurid 

4.1.1. Taimestik 

Üheks peamiseks elupaiga sobivust määravaks teguriks päevaliblikatel on toidutaimede 

olemasolu. Sealjuures on liblikate vajadused elu kestel ja liigiti erinevad: röövikud toituvad 

liigispetsiifilistel toidutaimedel ja valmikud vajavad nektarirohkeid õistaimi. Kuigi maastiku 

joonelemendid on keskkonnatingimuste poolest väga mitmekesised, saab päevaliblikate 

seisukohast välja tuua nii mõnegi taimestikust tuleneva ja elupaiga sobivust määrava seose. 

Eraldi on uuritud röövikute toidutaimede, nektaritaimede liigirikkuse ja ohtruse ning 

taimestiku kõrguse mõju, neist tulenevaid seoseid käsitletakse alljärgnevalt täpsemalt. 

Seda, kui hästi sobib joonelement päevaliblikate täisväärtuslikuks elupaigaks, määrab kõige 

enam röövikute toidutaimede olemasolu. Röövikute toidutaimede ohtruse ja liblikate 

arvukuse vahel positiivse seose leidmine on ootuspärane eeskätt üksikuid liike käsitlevates 

uuringutes (Lindman et al., 2015; Modin & Öckinger, 2020). Metoodilisest otstarbekusest 

tulenevalt on elupaiga sobivust iseloomustava karakteristikuna kasutatud sageli aga hoopis 

üldist taimestiku liigirikkust, mis on enamasti tugevas positiivses seoses päevaliblikate 

liigirikkuse ja arvukusega (Haaland & Bersier, 2011; Berg et al., 2013; Rolando et al., 2013; 

Korpela et al., 2015; Cole et al., 2017). Arvatavasti peitub tegelikult ka selle seose taga 

suurem röövikute toidutaimede liigirikkus, mis suureneb koos üldise taimestiku 

liigirikkusega. Seega on neis uurimustes liblikavalmikute poolest liigirikkad alad olnud 

tõenäoliselt ka nende järelkasvu jaoks sobivad. Ka Munguira ja Thomase (1992) uuringus 

sõltusid liblikate liigirikkus, mitmekesisus ja populatsioonitihedus piisavas hulgas ja sobivas 

kasvustaadiumis toidutaimede, aga ka sobiva mikrokliimaga munemispaikade olemasolust 

teeservas. Viimane leid rõhutab asjaolu, et lisaks taimestikule võivad röövikute elumuse 

seisukohalt olla olulised ka muud tingimused, nagu näiteks sobiv mikrokliima või 

niitmisrežiim. 

Et päevaliblikad on valmiktoitujad, võib nende liigirikkust ja arvukust mõjutada ka 

nektaritaimede liigirikkus ja ohtrus. Näiteks raudtee- ja teeservades on korduvalt leitud 

positiivne seos päevaliblikate liigirikkuse ja nektaritaimede liigirikkuse vahel (Valtonen et 

al., 2007; Moroń et al., 2014; Kalarus & Bąkowski, 2015). Mõned teised uurimused 

teeservade kohta on näidanud aga vaid üldise õiterohkuse, mitte tingimata nektaritaimede 

liigirikkuse tähtsust (Munguira & Thomas, 1992; Saarinen et al., 2005; Kuussaari et al., 

2007). Seda seisukohta toetavad ka Cole et al. (2015), kelle järgi toitusid liblikavalmikud 
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vooluveekogude puhverservades peamiselt väikesel hulgal nektaritaimede liikidel, täpsemalt 

21-l 85-st, sealjuures ligi 87% kordadest vaid seitsmel taimeliigil. Hilisemas töös märkisid 

samad autorid, et toitumisala eelistus võib sõltuda vaid mõne üksiku nektaririkka liigi, 

näiteks ohakate (Cirsium spp.) ohtrusest (Cole et al., 2017). Kuigi liblikate esimene valik on 

toituda õitel, kus nektarit on rohkelt ja see on lihtsasti kättesaadav, on nad vajadusel 

võimelised nektarit koguma siiski ka teistel taimeliikidel. Lebeau et al. (2016) on samas 

näidanud, et kui liblikavalmikud saavad toituda vaid mitte-eelistatud taimedel, võib 

energiapuudus oluliselt mõjutada nende elumust ja arvatavasti ka sigimisedukust. Seega on 

liblikavalmikud toidutaimede liikide osas palju paindlikumad kui röövikud, kuid siiski 

põhjendatult valivad. 

Nektaritaimede liigirikkuse juures peab samuti arvestama, et see on enamasti positiivselt 

seotud kogu taimestiku, seega sageli omakorda ka röövikute toidutaimede liigirikkusega. 

Ühtlasi on paljud taimed korraga nii valmikute kui röövikute toiduressurssideks. Seetõttu 

võib nektaritaimestik mõnel juhul tõepoolest olla elupaikade kvaliteedi indikaatoriks, mis 

märgib kaudselt röövikute toidutaimestiku võimalikku liigirikkust. Samas ei pruugi see alati 

nii olla, eriti põldude õiteribade puhul, kuhu külvatakse eelkõige ainult nektaritaimi. Et 

erinevalt röövikutest on valmikud võimelised läbima üsna pikki vahemaid, võivad nende 

toiduressursid olla jaotunud suurema maa-ala peale ja põhielupaikades ei ole nektaritaimede 

koguhulk enamasti arvatavasti limiteeriv ressurss. Pelgalt nektaririkkad piirkonnad aga – 

nagu põldude õiteribad – ei pruugi päevaliblikate jaoks enamikel juhtudest täisväärtuslikud 

elupaigad olla (Ouin et al., 2004; Buhk et al., 2018). Neil põhjustel on soovitatud 

mitmekesise kohaliku niidutaimestiku külvamist vastrajatud joonelementidesse, mis võiks 

soosida korraga nii röövikuid kui valmikuid (Munguira & Thomas, 1992; Skórka et al., 

2013; Moroń et al., 2014).  

Elupaiga sobivust päevaliblikate jaoks võib mõjutada ka taimestiku kõrgus. Berg et al. 

(2013) vaatlesid päevaliblikaid elektriliinikoridorides ja leidsid, et liblikate poolest kõige 

liigirikkamad olid madala või keskmise kõrgusega, nende uurimuses alla 50 cm taimkattega 

alad. Sarnase tulemuseni on jõudnud ka mitmed teised uurimused (Saarinen et al., 2005; 

Komonen et al., 2013; Modin & Öckinger, 2020). Enamasti ulatuvad siingi seose 

algpõhjused taimestiku koosseisu ja liigirikkuseni. Viljakal pinnasel loovad kiirekasvulised 

taimed liigivaese koosluse, vähendades ühtlasi röövikute toidutaimede ja nektaritaimede 

liigirikkust ja osakaalu sellel alal. Lisaks muudab liigkõrge taimestik maapinnalähedase 

mikrokliima jahedamaks, mis võib pidurdada keskkonnatemperatuuri suhtes tundlike 

liblikaröövikute kasvukiirust. Madalmurune kooslus ei paku aga toitumis- ega 
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varjumisvõimalusi ühelegi liblika arengustaadiumile. Kuigi eelneva põhjal on liblikate 

poolest liigirikkaimad just keskmisekasvulise taimestikuga alad, ei sobi need tingimused 

kõigile. Mõned liblikaliigid on kohastunud elama teistsuguste keskkonnatingimustega, mh 

erineva mikrokliima ja taimestikuga kooslustes. Tihtipeale on sellised keskmisest erinevate 

vajadustega liblikaliigid elupaikade kadumise tõttu ka enam ohustatud ja joonelementides 

nendele sobivate tingimuste loomine peaks olema prioriteetne (Helldin et al., 2015). 

Maastiku tasemel võimalikult suure liigirikkuse saavutamiseks peaks joonelementide jaoks 

leidma majandamisviisid, mis oleksid kooskõlas sealsete keskkonnatingimustega, aga 

suurendaksid samal ajal maastiku ja koosluste mitmekesisust. 

4.1.2. Suhted teiste organismidega 

Moroń et al. (2014) on oma töös tähelepanu juhtinud, et suurem põõsaste hulk 

raudteeservades võib vähendada sealsete tolmeldajate arvukust intensiivsema lindude 

kiskluse kaudu. Võsastunud rohumaadel võib olla linde rohkem kui lagedal avamaastikul 

(Laiolo et al., 2004), see omakorda suurendab kisklussurvet liblikaröövikutele ja -

valmikutele (Lenda & Skórka, 2010). Samas ei ole sellesisulisi uurimusi tehtud 

joonelementide kohta, kuigi põõsaste ja puude osakaalu suurenemise negatiivset mõju 

liblikate liigirikkusele ja arvukusele on joonelementides korduvalt näidatud (Lensu et al., 

2011; Komonen et al., 2013). Servaefekti tõttu on lindude kiskluse mõju oluline ilmselt ka 

siis, kui riba asub metsases maastikus või kui näiteks teeserva piirab hekk, kus linnud 

pesitseda ja saaki varitseda saavad. Joonelemendi suurem laius võiks sealjuures aga 

servaefekti mõju vähendada. Erinevatest liblikate arengujärkudest toituvad ka 

röövtoidulised putukad ja teised lülijalgsed, nagu ämblikulised (Araneae) ja koibikulised 

(Opiliones) (Sang & Teder, 2011; Myers et al., 2019). Neidki võib metsaga piiratud 

joonelemendis servaefekti tõttu rohkem olla (Plewa et al., 2020), suurendades liblikate 

ärasöömisriski. Nagu lindude puhul, on selle teema kohta vaja tulevikus täpsemaid uurimusi 

teha, et selgitada välja, kuivõrd võib suurem kisklussurve mõjutada nende joonelementide 

toimivust päevaliblikate elupaikadena. 

Päevaliblikate, eriti sinilibliklaste (Lycaenidae) hulgas on palju mürmekofiilseid liike, kes 

elavad röövikuna sipelgapesades. Näiteks tume-tähniksinitiiva (Phengaris nausithous) ja 

luha-tähniksinitiiva (P. teleiuse) hiliste järkude röövikud toituvad peamiselt vastavalt 

niidurautsikute (Myrmica rubra) ja liivarautsikute (M. scabrinodis) pesades 

sipelgavastsetest (Van Langevelde & Wynhoff, 2009). Lääne-Euroopas on need ohustatud 

liblikad levinud ka tee- ja raudteeservadesse, mida nähakse nende liikide võimalike 

püsielupaikadena (Van Langevelde & Wynhoff, 2009; Wynhoff et al., 2011; Jansen et al., 
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2012). Nagu mujal, vajavad liblikad teeservadeski järelkasvu jaoks eelkõige röövikute 

noorjärkude toidutaime, ürt-punanuppu (Sanguisorba officinalis), ja vastavate 

rautsikuliikide kohalolu (Batáry et al., 2009; Van Langevelde & Wynhoff, 2009; Jansen et 

al., 2012). Rautsikute levik ja kolooniate tihedus neil aladel sõltub esiteks mikrokliimast – 

Wynhoffi et al. (2011) uuringu järgi on liblikate peremeessipelgad rohkem levinud 

päikesepoolsetel teenõlvadel, kasuks tuleb ka mõni lähedalasuv puu, mis pakub varju 

keskpäevase kuumuse eest. Samas on rautsikuliikide temperatuurieelistused erinevad, nt 

liivarautsikud on soojalembesed, aga niidurautsikud vajavad suvel pigem varju kuumuse 

eest (Wynhoff et al., 2011). See mõjutab teeservade majandamist – ühe liigi jaoks on parem 

suvine niitmine, mis hoiab maapinda avatu ja soojana, teine eelistab varjuda tihedasse 

taimestikku (Van Langevelde & Wynhoff, 2009; Wynhoff et al., 2011). Peremeessipelgate 

elupaigavalikud võivad seletada ka seda, miks tähniksinitiivad asustavad erinevaid 

servatüüpe: luha-tähniksinitiib peamiselt teeservi ja servaelementide sisealasid (madalam 

taimestik, soojem maapind), tume-tähniksinitiib aga metsaservi (kõrgem taimestik, jahedam 

maapind) (Batáry et al., 2009). Majandamise seisukohast on oluline arvestada ka rautsikute 

konkurentide, nt mullamurelase (Lasius niger) ja niidumurelasega (L. flavus). Need liigid on 

kiired koloniseerijad ja taluvad hästi sagedast niitmist, tõrjudes intensiivse majandamise 

korral vähem häiringuid taluvad rautsikud teeservadelt eemale (Peeters et al., 2004, viidatud 

Wynhoff et al., 2011 järgi; Wynhoff et al., 2011).  

 

4.2. Abiootilised tegurid 

4.2.1. Ala avatus ja tuulisus 

Ala avatus – kui palju on seal puittaimi, kui kõrged need on ja kas ala piirab mets – ning 

sellest sõltuv tuulerežiim mõjutavad nii liblikaröövikuid kui -valmikuid. 

Elektriliinikoridorides on näidatud, et mida kõrgemad on puud ja mida suurem on 

puittaimede katvus, seda väiksem on avamaastikuliikide liigirikkus ja arvukus (Lensu et al., 

2011; Komonen et al., 2013). Puuvõrad varjutavad alustaimestikku, muudavad mikrokliimat 

jahedamaks ning seega päikeselembestele liblikavalmikutele ja -röövikutele ning 

niidutaimestikule ebasobivamaks. Samas on korduvalt näidatud, et liblikatele ei sobi ka 

liigne avatus ega sellega kaasnev tuulisus (Kuussaari et al., 2007; Söderström & Hedblom, 

2007; Modin & Öckinger, 2020). Esiteks vähendab tuulisus otseselt valmikute 

lendamisaktiivsust (Söderström & Hedblom, 2007), teiseks muudab ka see mikrokliimat 

jahedamaks. Metsa sees kulgevad lagedad taristuribad võivad sõltuvalt geograafilisest ja 
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maastikulisest kontekstist ning joonelemendi ruumilisest paiknemisest mõnel juhul aga lausa 

tuulekoridoridena toimida (Stern et al., 2018). 

Mõõdukas avatus näib olevat võtmeks suurema liblikate liigirikkuse saavutamisel 

joonelementides. Eriti selgelt ilmneb mõõduka avatuse positiivne mõju metsaga piirnevates 

joonelementides, kus mets toimib nii tuuletõkke kui metsaliikide lättena. Kuussaari et al. 

(2007) uurimuses leiti, et lisaks poollooduslikele niitudele olid päevaliblikate poolest 

liigirikkaimad maastikuelemendid tuule eest kaitstud metsaservad. Samas tulenes suurem 

liikide arv osaliselt servaefektist ehk metsa- ja niiduliikide kogunemisest samal alal 

(Kuussaari et al., 2007). Metsa vahetu läheduse positiivset mõju liblikavalmikute 

liigirikkusele on näidanud teisedki autorid (Rolando et al., 2013; Korpela et al., 2015). 

Avatud maastikus on tuulisuse vähendamiseks soovitatud elupaigaribade hekkidega 

ümbritsemist (Munguira & Thomas, 1992). See meetod võiks esmajoones liigirikkust 

suurendada aladel, kus kõik muud päevaliblikate vajadused on täidetud. 

4.2.2. Temperatuur 

Päevaliblikate röövikud ja valmikud vajavad elutegevuseks soojust ja päikesevalgust – 

sobivad tingimused on olulised ka joonelementides. Mitmes uurimuses on kirjeldatud 

positiivset seost liblikate liigirikkuse ja arvukuse ning mikroklimaatilise elupaiga 

temperatuuri vahel (Söderström & Hedblom, 2007; Korpela et al., 2015; Modin & Öckinger, 

2020). Sel põhjusel on käsitletud Põhja-Euroopa uurimustes soovitatud panustada just neisse 

joonelemenditesse, eriti tee- ja raudteeservadesse, mis on avatud vastu valgusküllaseid ja 

soojemaid lõunakaari (Kuussaari et al., 2007; Kalarus & Bąkowski, 2015; Korpela et al., 

2015). Elektriliinikoridorides võib temperatuurirežiim olla mõnel juhul isegi stabiilsem ja 

päevaliblikatele sobivam kui majandatavatel niitudel – sellele viitab muuhulgas asjaolu, et 

neis on loendatud rohkem varajasi liblikaliike kui rohumaadel (Berg et al., 2011). 

Söderström ja Hedblom (2007) on pakkunud, et kuna õhutemperatuur mõjutab otseselt 

liblikate lendamisaega ja lennuaktiivsust, võib see olla üks tegur, mis määrab, kas 

joonelemendist kujuneb nende jaoks pigem elupaik või koridor. Liikide jaoks, kes vajavad 

elutsükli jooksul peremeesorganismidena sipelgaid, sõltub elupaiga sobivus aga kaudselt ka 

nende sipelgate mikrokliima-, eriti temperatuurieelistustest (Van Langevelde & Wynhoff, 

2009; Wynhoff et al., 2011). 

4.2.3. Mullaniiskus 

Mullaniiskus mõjutab liblikakoosluste kujunemist põhiliselt taimestiku kaudu. Lampinen et 

al. (2018) leidsid elektriliinikoridore uurides, et parasniiskete elupaigalaikude suurem 
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pindala mõjutab päevaliblikate liigirikkust positiivselt. Sellist mustrit toetavad uurimused, 

kus on näidatud, et kõrge mullaniiskusega aladel on liblikarikkus väiksem (Kuussaari et al., 

2007; Valtonen et al., 2007). Parasniisked mullad sobivad kasvutingimuste poolest 

suuremale hulgale taimeliikidele, seega pakuvad need toidutaimi rohkemate liikide 

röövikutele ja valmikutele. Siiski on päevaliblikate hulgas ka kuivade ja märgade 

kasvukohtade spetsialiste, kes on sageli rohkem ohustatud kui parasniiskete koosluste liigid 

– võimalusel peaks joonelementides ka nendega arvestama. Suurima liigirikkuse 

potentsiaaliga on seega need joonelemendid, kus leidub erineva mullaniiskustasemega 

elupaigalaike (Valtonen et al., 2007). Inimtekkelistes maastikuelementides saaks seda 

soodustada vaheldusrikaste elupaikade kujundamisega, näiteks jättes maapinna pärast 

ehitust tasandamata (Munguira & Thomas, 1992), kuid selline lähenemine võib hooldamise 

hiljem keeruliseks muuta. Küll aga saab arvestada kohalike tingimustega ja hooldada 

joonelemente selliselt, et erineva elupaiganõudlusega liigid neist kasu saaksid. Nii on Lensu 

et al. (2011) leidnud, et rabasse rajatud elektriliinide hooldamine võib mitmel viisil 

tasakaalustada kuivendamise negatiivset mõju. Esiteks hoitakse ära puu- ja põõsarinde 

tekkimine ning säilitatakse avamaastikuliikidele sobiv mikrokliima. Teiseks aitab 

puittaimede eemaldamine ja seega transpiratsiooni vähendamine tõsta kuivendatud maa-ala 

niiskustaset, mis soodustab rabakoosluse säilimist (Lensu et al., 2011). Sel viisil säilivad 

rabaliblikate elupaigad, samas kui koridori kasutavad ka teiste elupaigatüüpide liblikad 

(Lensu et al., 2011; Komonen et al., 2013). 

 

4.3. Elupaigaparameetrid 

4.3.1. Laius 

Kõik käsitletud uuringud, kus on tee- või põlluserva laiuse mõju hinnatud, näitavad selle 

positiivset korrelatsiooni liblikate liigirikkuse ja/või arvukusega (nt Munguira & Thomas, 

1992; Kuussaari et al., 2007; Sybertz et al., 2017). Joonelementide suurem laius võib 

päevaliblikatele positiivset mõju avaldada mitmeti. Saarineni et al. (2005) ja Cole'i et al. 

(2015) järgi on arvatavasti kõige peamisem seletus suurem röövikute ja valmikute 

toidutaimede koguhulk. Olulise põhjusena toovad nad välja ka servaefekti nõrgema mõju 

laiematele tee- ja põlluäärtele, mistõttu on sealne mikrokliima stabiilsem, s.t näiteks 

liiklusest tulenevate õhuvoolude mõju on väiksem (Saarinen et al., 2005; Cole et al., 2015). 

Lisaks on laiemad maastikuribad tänu servade puhverdusvõimele vähem mõjutatud 

ümbritsevate alade reostusest, nagu põllumajanduskemikaalid ja liiklussaaste (Truscott et 
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al., 2005; Cole et al., 2015). Seega võiksid laiemad elupaigaribad sobida paremini 

muuhulgas ka varjumis- ja talvitumispaikadeks (Saarinen et al., 2005; Cole et al., 2015). 

Looduskaitselise lahendusena on soovitatud teeservade laiendamist, eriti päikeseküllastes 

metsaservades, välja arvatud kõrge looduskaitselise väärtusega aladel – viimastes võib see 

hoopis maastiku üldist elurikkust vähendada (Munguira & Thomas, 1992; Kuussaari et al., 

2007; Skórka et al., 2013). 

Käesoleva töö artiklite raames ei leitud ühtegi uuringut, kus oleks analüüsitud 

metsamaastikus kulgevate elektriliinikoridoride laiuse mõju sealsetele liblikakooslustele. 

Metsamaastikku läbivaid joonelemente peetakse enamasti liblikatele sobivateks 

elupaikadeks (nt Berg et al., 2011, 2013; Lampinen et al., 2018), kuid nende laiuse ja 

päevaliblikate liigirikkuse seos on üks teemadest, mida oleks tarvis tulevikus uurida. Kitsad 

metsavahelised koridorid on lühemat aega päikesele eksponeeritud ja on seetõttu 

päevaliblikatele vähemsobivad. On küll leitud, et mõnel juhul võivad metsasisesed 

taristuribad laiuse suurenedes toimida tuulekoridoridena (Stern et al., 2018), kuid arvatavasti 

ei mängi see iseloomult vähem tuulistes regioonides olulist rolli. Arvestamata ei tohiks jätta, 

et metsa läbivate joonelementide, nt elektriliinikoridoride rajamine ja laiendamine killustab 

samal ajal metsaelupaiku (Stern et al., 2018). Praeguste teadmiste kohaselt võiks näiteks 

lähtuda põhimõttest, et teha koridorid nii laiad, kui on taristu jaoks vaja, aga nii kitsad kui 

võimalik. 

4.3.2. Maastikuline kontekst 

Päevaliblikate liigirikkust joonelementides mõjutab ka ümbritseva maastiku iseloom ja 

heterogeensus (Berg et al., 2011; Sybertz et al., 2017). Berg et al. (2011) leidsid, et 

elektriliinikoridorides olid küll eelkõige tähtsad elupaiga enda parameetrid, kuid teatud 

määral mõjutas liblikarikkust ka maastikuline kontekst, antud juhul metsa pindala suhe 

metsa ja põllumaa kogupindalasse 1000 meetri raadiuses. Joonelemendiga piirnevatest 

metsadest satuvad koridori metsaliblikad, kelle jaoks need võivad olla väärtuslikud 

õiterikkad toitumispaigad, ja lähedalasuvad niidud on läteteks niiduliikidele – seega saavad 

kitsal alal kokku mitme erineva kooslusetüübi liblikad (Kuussaari et al., 2007; Rolando et 

al., 2013). Samas, kuigi see efekt suurendab joonelementide hetkelist liigirikkust, ei pruugi 

see tingimata näidata nende endi väärtust elupaigana. 

Mõne uuringu käigus on näidatud, et rohumaade suurem osakaal maastikus suurendab 

liblikate liigirikkust teeservades (Skórka et al., 2013), kuid leidub ka teistsuguste 

tulemustega uurimusi teeservade ja elektriliinikoridoride kohta, kus vastavat mõju pole 
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tuvastatud (Berg et al., 2011; Dániel-Ferreira et al., 2020). Kõigis käsitletud töödes on 

ühenduvuse hindamiseks kasutatud avamaastike protsentuaalset osakaalu ümbritsevas 

maastikus. Brückmann et al. (2010) pakkusid aga, et potentsiaalsete elupaikade osakaal 

maastikus ei pruugi alati olla hea ühendatuse näitaja. Leiti, et parem on kasutada Hanski 

(1994) poolt välja pakutud ühendatuse indeksit, mis arvestab nii elupaigalaikude pindala kui 

omavahelist kaugust. Meetodit soovitatakse eriti juhul, kui elupaikade osakaal maastikus on 

väike (Hanski, 1994; Brückmann et al., 2010). Bergi et al. (2011), Dániel-Ferreira et al. 

(2020) ning Skórka et al. (2013) uurimuses oli avamaastike osakaal ümbritsevas maastikus 

alla 25%, seega oleks Brückmanni et al. (2010) järgi olnud seal otstarbekam kasutada Hanski 

indeksit. Seetõttu ei ole ka välistatud, et niitudega ühendatus võis kõigil juhtudel liblikate 

liigirikkusele ikkagi mingil määral positiivset mõju avaldada. Tulevikus oleks kasulik 

ühendatuse mõju ka teiste meetoditega uurida, et ümbritsevate rohumaade mõju 

joonelementide elurikkusele paremini mõista. 

Andmed asustuse läheduse mõjust joonelementide liblikarikkusele on mitmekesised. Skórka 

et al. (2013) leidsid teeservades positiivse korrelatsiooni liblikate liigirikkuse ja asustuse 

läheduse vahel. Üks mehhanism, kuidas asulate lähedus saab elupaikade liigirikkust tõsta, 

võib peituda selles, et aiad ja asulate rohealad on elupaikadeks/toitumisaladeks nii 

röövikutele kui valmikutele (Rosin et al., 2011). Teiseks kalduvad nii mõnegi liblikaliigi 

toidutaimed olema seotud just asustusega – näiteks suur-kuldtiiva (Lycaena dispar) 

röövikute peamine toidutaim tömbilehine oblikas (Rumex obtusifolius) seostub Eestis 

eelkõige kraavidega, sealjuures sageli asulate lähedusega, mistõttu on ka liblikas seal 

arvukam (Lindman et al., 2015). Samas kaasnevad asustuse laienemisega elupaikade 

killustumine ja taandumine, liikluskoormuse ja keskkonnareostuse suurenemine ning teised 

protsessid, mis on liblikatele pikas perspektiivis negatiivse mõjuga. Konvicka et al. (2006) 

leidsid selle kinnituseks, et liblikaliikide lokaalne väljasuremine Euroopas on positiivses 

korrelatsioonis raudteevõrgustiku tihedusega, mis märgib inimasustuse levikut seoses 

tööstusrevolutsiooniga. Et uurimusi sel teemal on tehtud vähe, on ka asustuse läheduse mõju 

mehhanismid ja nende omavahelised koostoimed üks teemadest, mida oleks tarvis tulevikus 

põhjalikumalt uurida. 
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4.3.3. Liiklus 

Enamasti ei ole liblikate liiklussuremus populatsioonide jaoks tervikuna suure mõjuga. 

Näiteks Munguira ja Thomas (1992) ning Skórka et al. (2013, 2018) leidsid oma uurimustes, 

et teedel hukkus alla kümne protsendi kõikidest teeserva liblikatest, mis on võrreldes 

looduslike vaenlaste, s.t kiskjate ja parasitoidide mõjuga suhteliselt tagasihoidlik näitaja 

(Dempster, 1984, viidatud Munguira & Thomas, 1992 järgi; Cornell et al., 1998). Siiski võib 

suremusmäär mõnes paigas oluliselt kõrgem olla – n-ö elurikkuse mustades punktides 

(blackspots) võib toimuda ligi pool kõigist liblikate kokkupõrgetest autodega, kuigi need 

alad moodustavad vaid mõne protsendi kogu piirkonna teede pikkusest (Skórka et al., 2015). 

Skórka et al. (2015) järgi on mustad punktid seotud peamiselt asukoha omaduste 

kombinatsiooniga, mille moodustavad suur liiklustihedus, suur rohumaade osakaal 

maastikus ja teeservade sage niitmine või taimestiku madal liigirikkus. Samasuguste 

peamiste liiklussuremuse mõjuteguriteni jõudsid autorid ka oma varasemas uurimuses 

(Skórka et al., 2013) ja nende toimemehhanisme seletatakse järgnevalt. 

Kõige olulisem liiklussuremuse tegur on liiklustihedus – mida intensiivsem see on, seda 

kõrgem on risk kokkupõrkes sõidukitega hukkuda (Skórka et al., 2013). Rohumaad aga 

tõstavad üldist liblikate arvukust piirkonnas ja selle tõttu satub rohkem liblikaid teeserva 

liiklusohutsoonidesse. Liiklussuremuse määr on üldjuhul siiski seda madalam, mida vähem 

peavad liblikad teeservades liikuma. Kui teeservades on piisavalt toidutaimi nii röövikutele 

kui valmikutele, ei pea liblikad toiduressursse kaugemalt otsima. Sobivaid taimi on 

ohtramalt näiteks just laiemates teeservades. Kui aga nektaritaimed ja/või röövikute 

toidutaimed servalt puuduvad, ületavad liblikad nende otsingul suurema tõenäosusega teed 

ja võivad liikluses hukkuda. Sarnane olukord tekib ka pärast teeservade niitmist suvel, kui 

korraga kaob kogu taimestik, mis sunnib liblikaid uusi toitumisalasid otsima ja tee kohale 

lendama. Kõige eelneva juures on oluline märkida, et mida arvukamad on liblikad teeservas, 

seda väiksem osakaal neist hukkub. Seetõttu on just kõrgema looduskaitselise väärtusega 

teeservades liiklussurmad liblikate jaoks kõige väiksema olulisusega (Skórka et al., 2013). 

Suremuse vähendamiseks oleks otstarbekas keskenduda nende teeservade kvaliteedi 

tõstmisele, mis on liblikate jaoks teiste tegurite osas kõige riskantsemad (Skórka et al., 

2015). Sobivateks meetmeteks on näiteks teeserva laiendamine ja sinna niiduliikide 

külvamine, samuti harvem niitmine (Skórka et al., 2013). 
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4.4. Majandamine 

Joonelementide majandamise meetodid ja ajastus võivad liblikaid mõjutada kõikide 

arengujärkude tasemel (Valtonen & Saarinen, 2005; Buhk et al., 2018; Lampinen et al., 

2018). Enim on seesuguseid uurimusi teeservade kohta, kus on püütud välja selgitada 

niitmisrežiimi, mis arvestaks nii sealse elustiku kui liiklusturvalisusega. Tavapäraseima 

praktikana niidetakse teeservi kaks korda aastas, s.t vähemalt ühel korral ka suvel (Munguira 

& Thomas, 1992; Noordijk et al., 2009; Maanteeamet, 2019). Selline majandamine võib 

mõnele putukarühmale, näiteks jooksiklastele (Coleoptera: Carabidae), kärsaklastele 

(Coleoptera: Curculionidae) ja ämbliklastele (Araneae), kasuks tulla (Noordijk et al., 2009), 

kuid päevaliblikate puhul on tähtsaim see, et suvine niitmine ohustab röövikuid ja nukke 

(Valtonen & Saarinen, 2005; Skórka et al., 2013). Kuigi varasuvine niitmine annab tõuke 

taimede teiskordseks õitsemiseks, mis toetab suve lõpus lendavaid liblikaid (Noordijk et al., 

2009), ei pruugi see üles kaaluda liblikate järelkasvule tekitatud kahju. Liblikaid enim 

soosivaks majandamisrežiimiks on peetud teeservade niitmist üks kord aastas, varakevadel 

või hilissügisel (Munguira & Thomas, 1992; Valtonen & Saarinen, 2005; Wynhoff et al., 

2011). Kui suvel niitmine on siiski vajalik, soovitatakse seda teha osaliselt, s.t niita kumbagi 

teeserva või nende fragmente mõnenädalaste vahedega, et pidevalt oleks tagatud nii 

röövikute kui valmikute toiduressursid (Valtonen & Saarinen, 2005; Noordijk et al., 2009; 

Skórka et al., 2013). Siiski tuleb ka siin arvestada, et kõikidele liblikatele ei pruugi sobida 

ühesugused majandamistingimused. Et võimalikult suurele hulgale erinevate vajadustega 

liikidele elupaiku võimaldada, tuleks hooldamisviise maastiku tasemel varieerida. 

Elektriliinikoridore hooldatakse enamasti 3–8-aastaste võsaeemaldamistsüklitena, mõnes 

riigis kasutatakse lisaks herbitsiide (Komonen et al., 2013; Berg et al., 2016; Gardiner et al., 

2018). Liblikatele suunatud uurimustes on keskendutud peamiselt sobiva hooldusvälba 

leidmisele. Komonen et al. (2013) näitasid kuivendatud rabasse rajatud elektriliinikoridori 

näitel, et niitmiste ajaline vahe võiks mullaviljakusest sõltuvalt olla 2–4 aastat, sellise 

hooldusvälbaga oli liblikate arvukus suurim. Seda vaatepunkti toetab ka Lampineni et al. 

(2018) elektriliinialuste uurimus, mille järgi on kauem niitmata olnud alad liblikate poolest 

liigivaesemad. Koridoride heterogeensuse soodustamiseks on aga soovitatud, et pigem võiks 

elektriliinialustes puid ja põõsaid valikuliselt harvendada ja mõnda ala teistest sagedamini 

niita (Berg et al., 2013). Need põhimõtted vähendaksid järske struktuurilisi üleminekuid 

pärast hooldamist ja suurendaksid liblikate liigirikkust maastiku tasemel (Berg et al., 2013). 

Teeservade ja elektriliinikoridoride puhul on lisaks välja toodud, et niitmis- ja raiejäägid 

tuleks pärast hooldamist eemaldada. Elektriliinikoridorides, mis kulgevad metsamaastikus, 
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takistavad pärast raiet maha jäetud oksad nektaritaimede ja mitmete liikide röövikute 

toidutaimede, nt paljude kõrreliste (Poaceae) ja mustikate (Vaccinium myrtillus) kasvu 

(Olsson & Staaf, 1995; Korpela et al., 2015). Seda esiteks füüsilise takistuse tõttu, teiseks 

suurendavad mahajäetud oksad mulla toitainesisaldust, mistõttu hoogustub kõrgekasvuliste 

taimede kasv ja madalamad taimed jäävad varju (Olsson & Staaf, 1995). Kuigi näiteks 

maapinnal pesitsevate kimalaste jaoks võivad raiejäägid sobiva pesapaigana kasulikud olla 

(Korpela et al., 2015), oleks niidutaimede ja päevaliblikate seisukohast parem need 

suuremas osas siiski kokku koguda, et niidukoosluse taastumist kiirendada (Berg et al., 

2013; Korpela et al., 2015; Lampinen et al., 2018). Teeservades on sarnastel põhjustel 

soovitatud niidetud heina eemaldamist. Tiheda liiklusega teeäärtes on üheks peamiseks 

murekohaks lämmastikuühendite kõrge tase, heinakõdu lisandumine tõstaks seda taset 

veelgi, põhjustades toitainete kuhjumist ja taimekoosluse vaesestumist (Truscott et al., 2005; 

Noordijk et al., 2009). 

Põldude õiterikkaid ribasid majandatakse tihti lühiealistena, kuid mõne uurimuse järgi oleks 

optimaalne ribade kasutamise aeg vähemalt neli-viis aastat (Haaland & Bersier, 2011; Buhk 

et al., 2018). Näiteks Buhki et al. (2018) katsealuses süsteemis leiti, et õiteribade 

majanduslik tasuvuspunkt põlluomanike jaoks saabus just neljandal aastal. Lisaks, kui 

niitmine-kündmine toimub pikema ajavahemiku tagant, jääb suurem osa röövikutest ja 

nukkudest ellu ja õiteribad saavad toetada ka liblikate juurdekasvu (Haaland & Bersier, 

2011). Selle eelduseks on aga õiteriba loomisel mitmekesise, nii röövikute toidutaimi kui 

nektaritaimi sisaldava taimestiku külvamine. 

Kuna erinevalt majandatud elupaikades varieerub nektaritaimede õitsemisaeg 

märkimisväärselt, võib mitmekesiste tingimustega joonelemendivõrgustik tagada 

päevaliblikatele püsiva nektariressursi maastiku tasemel (Cole et al., 2017; Jachuła et al., 

2018). Näiteks Cole et al. (2017) leidsid, et vooluveekogude puhverribades tipnes 

õitsemisaeg juuli keskel, samas kui teeservades ei kahanenud õitsvate taimede liigirikkus 

augusti lõpuni. Jachuła et al. (2018) näitasid samuti, et raudteeservades oli õitsemise tippaeg 

nihkunud suve lõppu. Erinevused võivad tuleneda niitmise ajast (Noordijk et al., 2009) või 

elupaiga maastikulisest / kasutamisest tingitud omapärast (Rolando et al., 2013). Maastiku 

tasemel pikalt kestev õitsemisperiood soosib erinevatel perioodidel lendavaid, sealhulgas 

mitmepõlvkonnalisi liike, samuti mobiilseid liike (Noordijk et al., 2009; Cole et al., 2017). 

Lähedalasuvate joonelementide hooldamisaegade varieerimisega saab seda efekti lihtsalt 

tekitada ja liblikavalmikute toiduvarusid toetada. 
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5. Joonelementide funktsioonid päevaliblikate jaoks 

Joonelementidel kui koridoridel võib organismide jaoks olla mitmeid erinevaid funktsioone: 

need võivad toimida levimiskoridoride, elupaikade, filtrite, barjääride, lätete ja/või 

mülgastena (Hess & Fischer, 2001; joonis 1). Läteteks nimetatakse elupaiku, kus 

populatsiooni suurus kasvab, s.t juurdekasv ületab suremuse, ning millest isendid levivad 

teistesse lähedalasuvatesse elupaikadesse. Mülgaselupaikades ületab suremus juurdekasvu 

ning sealsed populatsioonid püsivad vaid tänu lätetele. Maastiku tasemel sõltub 

populatsioonide elujõulisus sellest, kas piirkonnas on rohkem lätteid või mülkaid. 

Niidupäevaliblikate puhul on uurimustes enim rõhku pandud elupaikade, läte-mülgas 

süsteemide, levimiskoridoride ja barjääride funktsiooni uurimisele. Neid käsitletakse allpool 

täpsemalt. 

 

 

Joonis 1. Koridoride ökoloogilised funktsioonid. Ülevalt alla: levimiskoridor, elupaik, filter, 

barjäär, läte, mülgas. Mustad laigud sümboliseerivad organisme, nooled näitavad nende 

liikumist koridoris või maatriksis või nende vahel. Joonis: Hess & Fischer (2001) 
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5.1. Elupaik 

Joonelementide päevaliblikafaunale keskenduvate uurimuste puhul pole sageli selge, kas 

päevaliblikad käivad seal vaid valmikuna toitumas või on joonelemendid elupaikadeks, mis 

võimaldavad liblikatel seal edukalt sigida ja terve elutsükli läbida. Nagu eelnevatest 

peatükkidest nähtub, on terve elutsükli läbimiseks kindlasti vajalik röövikute toidutaimede 

olemasolu, kuid joonelemendi kvaliteedi elupaigana, sh selle, kas see toimib lätte või 

mülkana, määravad ka sealne mikrokliima, kisklus, majandamine jm faktorid. Suuremas 

osas sellesisulistest käsitletud uurimustest on leitud, et liblikad saavad joonelementides 

läbida kogu oma elutsükli (Munguira & Thomas, 1992; Haaland & Bersier, 2011; Berg et 

al., 2016), sest neist on leitud erinevate liikide röövikuid. Samas on ka näiteid, mille puhul 

joonelemendid on oma lühiealisuse või vähese röövikute toidutaimede hulga tõttu pigem 

vaid valmikute toitumisalad ja/või levimiskoridorid (Ouin et al., 2004; Buhk et al., 2018). 

Elupaiga sobivus sõltub väga palju liikide endi spetsiifilistest vajadustest. Näiteks 

elektriliinikoridoride puhul leidsid Berg et al. (2016), et need olid paljude liblikate jaoks 

läteteks ümbritsevasse maastikku, samas aga langes neis koridorides madalamat taimestikku 

eelistavate liikide, nt komapunnpea (Hesperia comma) arvukus. Kuigi erinevatest 

joonelementidest on leitud ka haruldasi spetsialiste, on need elupaikadeks peamiselt ikkagi 

tavalisematele liikidele (Munguira & Thomas, 1992; Haaland & Bersier, 2011; Skórka & 

Lenda, 2011; Berg et al., 2016). Küll aga on potentsiaali joonelemente ökoloogiliselt 

nõudlike liikide efektiivsemaks kaitseks ära kasutada, kui neid mitmekesiselt, rohkem 

heterogeensust loovalt majandada. Kui see pole alati võimalik, tasub joonelemente siiski ka 

tavaliste liikide elupaikadena väärtustada, sest paljud veel heas seisundis liblikaliigid on 

süvenevate keskkonnaprobleemide tõttu aina enam oma algseid elupaiku kaotamas. 

5.2. Levimiskoridor 

Lisaks elupaikadeks olemisele võivad joonelemendid funktsioneerida ka 

liikumiskoridoridena põhielupaikade vahel (nt Söderström & Hedblom, 2007; Berg et al., 

2016; Moroń et al., 2017; Buhk et al., 2018; Habel et al., 2018). Eriti oluline on see ilmselt 

elupaigaspetsialistide ja väikeste liikide jaoks, kelle levimisvõime maatriksis on rohkem 

piiratud kui generalistidel ja suurtel liblikatel (Söderström & Hedblom, 2007; Buhk et al., 

2018; Habel et al., 2018). Kvaliteetsete levimiskoridoride ja elupaikade põhiline vahe on 

röövikute toidutaimede olemasolu, muus osas on tingimused suuresti samad – vaja on 

piisavaid nektariressursse, võimalikult väikest erinevatest teguritest põhjustatud 

suremusriski ja nende eesmärkide saavutamist toetavat majandamisrežiimi. Seega võivad 

mõne liigi jaoks vaid head levimiskoridorid olla teiste liikide jaoks ka sobivad elupaigad.  



23 

 

Habeli et al. (2020) uuringu järgi on koridori kvaliteedi osas nõudlikud eeskätt 

spetsialistliigid – kehvematest ehk vähemate nektaritaimedega koridoridest lahkusid liblikad 

maatriksisse sagedamini, tagasi tulid nad aga pigem kvaliteetsetesse ehk rohkete 

nektaritaimedega koridoridesse. Madalakvaliteedilised koridorid ei täitnud spetsialistide 

jaoks seega ei elupaiga ega efektiivse levimiskoridori funktsiooni. Sealjuures generalistide 

kohta selliseid mustreid ei leitud (Habel et al., 2020). Samas on näidatud, et keskmise 

kvaliteediga, s.t keskmise nektaritaimede hulgaga koridorid võivad põhielupaikade vahel 

liikumiseks isegi paremini sobida. Haddad ja Tewksbury (2005) ning Söderström ja 

Hedblom (2007) on leidnud, et kui koridoris on vähem nektaritaimi valmikutele, läbivad 

liblikad selle ala kiiremini, lühikese koridori võivad liblikad edukalt läbida ka toitumata. 

Seega kiirendavad keskmise kvaliteediga koridorid isendite liikumist ja geenivoolu 

elupaikade vahel. See eeldab aga, et koridor on piisavalt lühike, et liblikad suudaksid selle 

valmikuea jooksul läbida (Haddad & Tewksbury, 2005; Söderström & Hedblom, 2007). 

Siingi on tähtis arvestada, et koridori kvaliteedi määravad erinevate liikide jaoks erinevad 

tingimused, mis maastiku tasemel eeldab mitmekesist majandamist. 

5.3. Barjäär 

Negatiivse poole pealt võivad mõned joonelemendid, peamiselt maanteed, olla 

päevaliblikate jaoks erineval määral liikumisbarjääriks (Munguira & Thomas, 1992; 

Valtonen & Saarinen, 2005; Polic et al., 2014; Remon et al., 2018; Grill et al., 2020). 

Tõmmusilmikute (Erebia spp.) ja kesasilmiku (Maniola jurtina) puhul on näidatud 

maanteede tugevat barjääriefekti liblikate liikumisele, s.t on leitud, et valmikutel ei ole lihtne 

neid joonelemente ületada (Polic et al., 2014; Remon et al., 2018; Grill et al., 2020). 

Peamiselt ohustab ja takistab liblikaid teeületamisel liiklus, seda eelkõige kokkupõrgete 

pärast (Munguira & Thomas, 1992; Skórka et al., 2013; Remon et al., 2018). Oluliseks 

põhjuseks võib olla ka see, et tee kohal on liblikate jaoks ebasobivad keskkonnatingimused: 

liiklusest tingitud õhuturbulents, kõrgem õhutemperatuur asfaldi kohal, puuduvad 

toiduressursid ja varjumisvõimalused röövloomade eest (Grill et al., 2020). Liblikad võivad 

seetõttu teed tunnetada kui eluks sobimatut maatriksit ja vältida sinna lendamist. Selle 

hüpoteesi näitena on liblikaid vaadeldud tee kohale lendamas ja siis teeservale tagasi 

pöördumas (Munguira & Thomas, 1992). Barjääriefekt on ilmnenud ka raudteede puhul, 

kuid palju nõrgemalt (Remon et al., 2018). Seda ilmselt seetõttu, et need on kitsamad ja 

madalama liiklustihedusega kui maanteed, mistõttu kokkupõrkerisk on oluliselt väiksem. 

Valtonen ja Saarinen (2005) on rohusilmikute (Aphantopus hyperantus) puhul välja toonud, 

et kuigi teedevõrgustik võib liigi liikuvust piirata, ei mõjuta see elupaikadevahelist 
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geenivoolu negatiivselt. Ka Munguira ja Thomas (1992) leidsid, et tiheda liiklusega teed ei 

piiranud ühegi uuritud liigi geenivoolu. Seega võib üksikute isendite füüsiline liikumine 

teede poolt küll piiratud olla, aga on lootust, et populatsioonide tasemel ei ole barjääriefekt 

ehk liiga suure mõjuga ega kahanda oluliselt tee- ja raudteeservade väärtust liblikate 

elupaikadena. Selle kinnitamiseks on vaja aga täiendavaid uuringuid teha. 
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6. Arutelu 

6.1. Olulisemad mõjutegurid ja nende seotus ökoloogiliste funktsioonidega 

Joonelementide omadusi, mis potentsiaalselt mõjutavad nende sobivust päevaliblikate 

elupaikadeks, on palju. Käesolevas töös käsitleti erinevate biootiliste ja abiootiliste tegurite, 

elupaigaparameetrite ja majandamise mõju. Nagu mujalgi, on joonelementides liblikate 

jaoks lokaalsel tasemel kõige määravama tähtsusega taimestiku koosseis. Taimestik sõltub 

omakorda mullastikust, joonelemendi laiusest, valgustingimustest, majandamisest jt 

teguritest. Röövikute toidutaimede ja nektaritaimede olemasolust sõltub enim, kas 

joonelement saab liblikate jaoks olla elupaik ja/või levimiskoridor. Röövikute toidutaimede 

liigirikkus ja ohtrus määrab kõige olulisema tegurina joonelemendi sobivuse 

täisväärtuslikuks elupaigaks ehk kas liblikad saavad seal läbida terve elutsükli. Valmikute 

toidutaimede liigirikkus ja ohtrus piiravad liblikaid elupaiga tasemel mõnevõrra vähem, sest 

valmikud on mobiilsed ja saavad toitumas käia ka muudel aladel, kuid maastiku tasemel on 

ka see ressurss kriitiliselt tähtis. 

Kohalikul tasandil kuuluvad päevaliblikate jaoks olulisemate joonelementide mõjutegurite 

hulka lisaks taimestikule ka mikrokliima, joonelemendi laius ja majandamine ning võimalik, 

et ka tavalisest suurem kisklussurve. Kõik nimetatud karakteristikud on olulised nii 

elupaikade kui levimiskoridoride puhul, sest mõjutavad kaudselt või otseselt kõiki liblikate 

arengujärke. Maanteede ääres võib teatud tingimustel olulist rolli mängida ka 

liiklussuremus, mis võib lisaks elupaikade ja levimiskoridoride kvaliteedi langetamisele 

toimida ka ökoloogilise barjäärina. Erinevad karakteristikud on omavahel sageli tugevalt 

seotud, kas tulenedes üksteisest, võimendades või vähendades üksteise mõju. Näiteks 

mikrokliima sõltub ala avatusest ning seega ühtlasi majandamisrežiimist, lisaks 

joonelemendi laiusest ja paiknemisest maastikus. Lindude ja röövtoiduliste putukate mõju 

kohta on tehtud väga vähe uurimusi, aga olemasolevad (nt Cornell et al., 1998; Laiolo et al., 

2004) vihjavad sellele, et joonelementides võib kisklussurve teatud tingimustel 

poollooduslike rohumaadega võrreldes suurem olla. 

Maastikulisel tasemel on tähtsad ka ümbritsevad kooslused. Lähedalasuvad rohumaad 

võivad olla läteteks ja toetada liblikapopulatsioone aegadel, mil joonelemendid on 

elamiskõlbmatud, näiteks pärast niitmist. Ümbritsev mets tõstab enamasti joonelemendi 

liblikate liigirikkust, seda peamiselt metsaliblikate arvelt, kuid ka sobivama mikrokliima 

soodustajana. Rohumaad ja metsad ei tõsta enamasti joonelemendi otsest kvaliteeti, kuid kui 

maastikus on piisavalt liblikatele sobivaid elupaiku, ei pea joonelemendid tingimata väga 
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kõrge kvaliteediga olema, et maastikusse midagi juurde anda. Sel juhul piisab ka sellest, kui 

need funktsioneerivad vaid valmikute toitumisaladena või levimiskoridoridena. 

Joonelementides tehtud liblikaloendused võivad seega näidata populatsioonide toimimist 

pigem maastiku tasemel kui konkreetse ala elupaigakvaliteeti. 

6.2. Joonelemenditüüpide analüüs ja soovitused majandamiseks 

Joonelemenditüübid on oma põhiomadustelt suuresti erinevad, seega pole võimalik ega 

mõistlik püüda luua ühte päevaliblikate jaoks „ideaalset“ joonelemendi mudelit. Arvestama 

peab, et teeservad, raudteeservad, elektriliinikoridorid jt on juba maastikus olemas ja et neid 

looduskaitselistel eesmärkidel kasutada, tuleb paratamatult arvestada mõningate 

piirangutega. Lisaks, kui mõnel juhul ei ole võimalik joonelemente teatud liikide 

täisväärtuslikeks elupaikadeks kujundada, võivad üldiselt elustikusõbralikud koridorid 

aidata siiski kaasa nende levimisele ja liikumisele põhielupaikade vahel. Ka see funktsioon 

on juba suure väärtusega, eriti väikeste ja spetsialistliikide jaoks, kelle levimisvõime 

maatriksis võib olla võrdlemisi kehv (Söderström & Hedblom, 2007; Buhk et al., 2018; 

Habel et al., 2018). Küll aga saab välja tuua iga joonelemenditüübi plussid ja miinused ning 

omadused, millele rõhku pöörates saaks nende elupaikade kvaliteeti tõsta. 

Lokaalsel tasemel võib teeservadel olla rohkem negatiivseid kui positiivseid omadusi. 

Paljusid teeservi iseloomustavad väike laius ja intensiivne majandamine, teed ise ohustavad 

liblikaid suure liiklustiheduse korral. Maastiku tasemel annab teede laiaulatuslik võrgustik 

ja suur pindala neile väga suure looduskaitselise potentsiaali, seda nii võimalike elupaikade 

kui levimiskoridoridena. Näiteks Soomes hinnati 2005. aastal majandatavate teeservade 

kogupindalaks ligi 140 000 ha, mida oli seitse korda rohkem kui seal säilinud 

poollooduslikke rohumaid (Vainio et al., 2001, viidatud Saarineni et al., 2005 järgi; Saarinen 

et al., 2005). Selle potentsiaali realiseerimiseks oleks aga vaja eeltoodud negatiivsed mõjud 

minimeerida, eeskätt teeservasid laiendades ja neid harvem niites. Eesti kontekstis oleks 

mõistlik esimese sammuna siduda niitmise sagedus lahti konkreetsetest seadustega määratud 

lubatud taimestiku kõrguse vahemikest. Eeskuju võiks võtta näiteks Rootsist, kus kõiki 

maanteeservi niidetakse vaid kord aastas (Maanteeamet, 2019). Lisaks tuleb kasuks 

võimalikult mitmekesiste kohalike niidutaimede külvamine teeservadesse (Munguira & 

Thomas, 1992; Skórka et al., 2013; Moroń et al., 2014). 

Raudteeservade üks peamistest positiivsetest omadustest lokaalsel tasemel võib olla sobiv 

mikrokliima. Päikesele avatud raudteetammi nõlvad saavad rohkelt päikesekiirgust ja on 

samal ajal tuulevarjus. Soodsa mikrokliima kujunemisele saavad kaasa aidata ka optimaalne 
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hooldamistsükkel ning puistuga piiratus. Raudteetammide omapäraks on lisaks see, et nende 

üla- ja alaosa niiskusrežiimid erinevad oluliselt, mis võib omakorda luua mitmekesisemad 

kooslused. Negatiivse poole pealt võivad mõned raudteekoridorid olla võrdlemisi kitsad ja 

Põhja-Euroopa metsases maastikus seepärast ikkagi päikesevalgusest ilma jääda. Raudteede 

liblikasõbralikkust saab sarnaselt teeservadega suurendada kohaliku liigirikka 

niidutaimestiku külvamisega servadesse ja võimalusel servade – eriti päikesele avatute – 

laiendamisega. Ka majandamist saab muuta elustikule sobivamaks, peaasjalikult loobuda 

pestitsiidide kasutamisest ja niita servasid varieeruvalt, et suurendada elupaikade 

mitmekesisust. 

Elektriliinikoridoride peamine positiivne omadus võrreldes teiste joonelementidega on 

nende üldiselt suurem laius, mistõttu on elupaiga pindala suurem ja servaefekti mõju 

väiksem. Samuti tõstavad elektriliinialuste väärtust tihti metsaga ümbritsetus ja üldiselt 

väiksem inimmõju, sh saasteainete ning taimemürkide madal kontsentratsioon või 

puudumine. Samas on elektriliinialuste negatiivseks küljeks sageli liiga harv majandamine, 

keskmiselt iga 3–8 aasta järel (Komonen et al., 2013; Berg et al., 2016; Gardiner et al., 

2018), mille tõttu need alad kipuvad võsastuma ega pruugi olla püsivad avamaastikuribad. 

Kui pärast hoolduskorda jäetakse võsa samasse maha, takistab ka see omakorda 

niidukoosluste taastumist (Olsson & Staaf, 1995; Korpela et al., 2015). Olukorra 

parandamiseks oleks hea lühendada hooldamistsüklite pikkust paari aastani (Komonen et al., 

2013; Lampinen et al., 2018) ja eelistada valikulist puittaimede eemaldamist ja niitmist, et 

luua võimalikult mitmekesised kooslused (Berg et al., 2013). 

Põldude õiterikaste ribade peamine positiivne omadus on nende eesmärgipärane 

nektaririkkus. Ribade väärtust kahandavad aga eeskätt röövikute toidutaimede vähesus ja 

lühiajaline majandamine, s.t ribad küntakse iga paari aasta järel üles. Avatud aladele 

iseloomuliku tuulisuse tõttu võib õiteribade puhul ka mikrokliima pigem ebasobiv olla. 

Sellest tulenevalt toimivad õiteribad eelkõige valmikute toitumisaladena, vähem 

täisväärtuslike elupaikadena. Seda saaks teatud määral parandada, kui arvestada ribades 

rohkem röövikute toidutaimedega ning kui majandada neid pikemaajaliselt (Haaland & 

Bersier, 2011; Buhk et al., 2018). 

6.3. Soovitused edaspidisteks uurimusteks 

Joonelementidele kui niiduliikide võimalikele alternatiivsetele elupaikadele on hakatud 

intensiivsemalt tähelepanu pöörama alles viimastel aastakümnetel. Sealhulgas ilmub järjest 

enam artikleid ka päevaliblikate ja teiste putukate väljavaadete kohta neis 
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maastikuelementides, kuid paljude rakenduslikult oluliste küsimuste osas on informatsioon 

endiselt napp. Nagu eelpool mainitud, on mõned olulisemad teemad, mida edaspidi uurida, 

liblikate järelkasvu edukus joonelementides ja läte-mülgas süsteemide toimimine 

poollooduslike rohumaade ja joonelementide vahel. Enamasti on rõhutatud, et 

joonelementide liblikakoosluste toimimiseks on poollooduslike rohumaade säilitamine 

kriitiliselt oluline (nt Lensu et al., 2011; Skórka et al., 2013), kuid reaalseid uurimusi, mis 

hindaks joonelementide toimimist lätete või mülgastena, praktiliselt pole. 

Lisaks on tähtis ka võimaliku tugeva kisklussurve hüpoteesi kontrollimine. On teada, et 

päevaliblikate nagu paljude teistegi putukate populatsioonidele on looduslike vaenlaste, s.t 

neist toitujate ja parasitoidide mõju väga oluline (Cornell et al., 1998). Et suurem 

puittaimestiku katvus loob elupaiku putuktoidulistele lindudele (Laiolo et al., 2004) ja 

metsadega piirnevates joonelementides on ka röövtoidulised putukad liigirikkamad (Plewa 

et al., 2020), võib metsamaastikuga piirnevates või metsamaastikku läbivates 

joonelementides olla kiskluse mõju märgatavalt suurem kui avatud rohumaadel. Sel juhul on 

oht, et need alad võivad toimida hoopis ökolõksudena, kus muus osas sobivate elutingimuste 

juures ületab suremus märgatavalt liblikapopulatsioonide juurdekasvu. Vähe tähelepanu on 

pööratud ka parasitoidide põhjustatud suremusele joonelementides. Seetõttu oleks edaspidi 

tarvis võrrelda liblikate suremust erinevates joonelementides ja poollooduslikel niitudel, 

selle peamiseid põhjuseid erinevates elupaikades ja mõju kogu liblikakooslusele. 

Seni on näidatud, et kuigi maanteed võivad liblikate liikumist oluliselt takistada, ei piira need 

barjääridena geenivoolu. Samas on asjakohaseid uuringuid vähe ja rohkemad teadmised 

selles osas oleksid looduskaitseliste meetmete väljatöötamisel vajalikud. Näiteks võiks 

täpsemalt välja selgitada, milline aspekt teede juures põhjustab barjääriefekti kõige rohkem, 

kas liiklustihedus, tee laius või mikroklimaatilised tingimused. Juhul, kui liiklus peaks olema 

suurima mõjuga, võiks vastavalt Skórka et al. (2015) uuringule kindlaks teha, kas 

barjääriefekt ilmneb eelkõige n-ö mustades punktides (blackspots) või on see mingitel 

tingimustel oluline kogu tee ulatuses. 

Edasist selgitamist väärt on ka joonelementide laiuse mõju, seda nii teeservade kui 

metsamaastikus kulgevate elektriliinikoridoride puhul. Elektriliinikoridoride kohta ühtki 

vastavat uurimust selle töö raames ei leitud, kuid on näidatud, et kitsad avamaastikuribad 

metsases maastikus võivad olla teatud juhtudel toimida tuulekoridoridena (Stern et al., 

2018). Metsavaheliste kitsaste koridorideni jõuab ka vähem päikesevalgust. Seega võivad 
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teatud parameetritega elektriliinikoridorid olla liblikate jaoks mikrokliima osas 

vähemsobivad.   

Suurem osa joonelementide uurimustest on tehtud tee- ja raudteeservade, 

elektriliinikoridoride ning õiteribade kohta. Artiklite leidmiseks kasutatud märksõnade 

hulka kuulus ka ditch, mis tähistas kraave. Kraaviseoselisi uurimusi tuli otsingust välja aga 

ainult üks, mis kirjeldas konkreetse liblikaliigi rööviku toidutaime seotust kraavide ja 

asustusega (Lindman et al., 2015). Vähe vastavasisulisi uurimusi on ka teiste 

putukarühmade, nagu mardikate (nt Rolke et al., 2018) ja kiilide (nt Harabiš & Dolnỳ, 2015) 

kohta, kuid neis on näidatud, et kraavid ja kraaviservad saavad olla veeseoseliste liikide 

jaoks väärtuslikud elupaigad. Liblikate seisukohast võiksid kraaviservad luua väikesel maa-

alal mitmekesiste niiskustingimustega alad, mis looks liigirikkama taimekoosluse ja seega 

ka liigirikkama liblikakoosluse. Et kraavid asuvad sageli tee- ja põlluservades, saavad neil 

aladel kokku mõlema joonelemendi omadused – kas vastasmõju on liblikate jaoks pigem 

postiivne (suurem laius, mitmekesisemad elupaigalaigud) või negatiivne 

(põllukuivenduskraavidest pärit väetiste mõjul taimekoosluse homogeniseerumine, rohkem 

keskkonnamürke), võiks olla üheks edaspidiseks uurimisküsimuseks.  
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Kokkuvõte 

Viimase sajandi jooksul on maastikes oluliselt vähenenud poollooduslike rohumaade 

pindala, mis on tinginud niiduliblikate elupaikade kadumise ja killustumise. Võimalike 

asenduselupaikadena nähakse maastiku joonelemente, nagu tee- ja raudteeservasid ning 

elektriliinikoridore. Käesoleva töö eesmärk oli anda hinnang, millised tegurid mõjutavad 

päevaliblikaid joonelementides kõige rohkem ja millised on joonelementide peamised 

funktsioonid päevaliblikate jaoks. Lisaks oli eesmärk anda soovitusi, kuidas majandada 

joonelemente nii, et need toetaksid päevaliblikaid võimalikult efektiivselt. 

Maastiku joonelemendid funktsioneerivad niidupäevaliblikate jaoks peamiselt 

elupaikadena, kuid mõnel juhul ka levimiskoridoride ja barjääridena. Elupaikades on 

eelkõige oluline röövikute toidutaimede ja nektaritaimede olemasolu. Eelnevat mõjutab 

omakorda joonelemendi majandamisrežiimi intensiivsus. Tähtis on ka mikrokliima – 

liblikad eelistavad sooje ja tuulevaikseid alasid, näiteks päikeseküllaseid metsaservi. 

Elupaikadena toimivad paremini laiemad joonelemendid, kus on rohkem toiduressursse ja 

servaefektide, sh kiskluse negatiivne mõju on väiksem. Teede läheduses on oluline aspekt 

ka liblikate liiklussuremus, mis sõltub nii liiklustihedusest kui teeserva kvaliteedist. 

Maastiku tasemel mõjutavad poollooduslikud rohumaad ja metsad joonelementide 

liblikakooslusi positiivselt, olles peaasjalikult liikide läteteks. 

Ilma röövikute toidutaimedeta ei saa joonelemendid toimida liblikate täisväärtuslike 

elupaikadena. Siiski, maastiku tasemel saavad need liblikapopulatsioonide toimimisele 

kasuks tulla levimiskoridoridena. Heades levimiskoridorides on piisavalt nektaritaimi 

valmikutele, sobiv mikrokliima, suhteliselt väike kisklusest või liiklusest põhjustatud 

suremusrisk ning neid tingimusi toetavad majandamisvõtted. Kolmas funktsioon, 

liikumisbarjäär, on omane eeskätt teedele ja raudteedele. Seda võivad põhjustada suur 

liiklussuremus ja liblikate tõrksus ületada teed kui eluks sobimatut maatriksit. 

Peamiste joonelemenditüüpide tavapärased majandamispraktikad ei toeta päevaliblikaid 

oma potentsiaaliga võrreldavalt. Olukorra parandamiseks soovitatakse teeservasid niita 

võimalikult harva, näiteks vaid kord aastas, et toidutaimed oleksid pidevalt olemas. 

Elektriliinikoridore soovitatakse hooldada iga paari aasta järel, ala heterogeensuse 

suurendamiseks oleks veelgi parem sealseid elupaigalappe valikuliselt niita ja võsast 

puhastada. Niitmis- ja raiejäägid tuleks suuremas osas eemaldada, et soodustada liigirikka 

niidutaimestiku taastumist. Põldude õiterikkaid ribasid soovitatakse majandada viieaastaste 

või pikemate tsüklitena. Maastiku tasemel suurima liigirikkuse saavutamiseks on 
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joonelementides vaja keskenduda mitmekesisuse loomisele, näiteks kasutades 

heterogeensust soodustavaid majandamisvõtteid.  
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Summary 

Rights-of-ways from butterflies’ point-of-view: ecological functions and 

main factors affecting their performance 

During the last century, semi-natural grasslands have severely diminished in landscapes, 

causing habitat loss and fragmentation for associated butterfly fauna. Rights-of-ways 

(ROW), like road verges, railway and power line corridors, are seen as possible alternative 

habitats. This study aimed to evaluate what are the main ecological functions of rights-of-

ways for butterflies, and which factors affect them most in such habitats. In addition, the aim 

was also to give recommendations on how to manage rights-of-ways for the benefit of 

butterflies. 

ROWs can function for butterflies as habitats, but they may also act as dispersal corridors or 

barriers. For a ROW to serve as a fully functional habitat for butterflies, it should contain 

their larval and adult food plants. The vegetation structure and composition are, in turn, 

affected by the management practices and intensity. Microclimate is also important: 

butterflies prefer warm and less windy areas, for example, south-facing forest edges. Wider 

corridors function better as habitats, because there are more food resources and negative 

edge effect, including predation, are less pronounced. Traffic mortality, being a function of 

traffic intensity and the quality of the road verges, is another important factor near roads. On 

a landscape scale, semi-natural grasslands and forests have a positive impact on the butterfly 

communities in ROWs. 

A ROW cannot act as a fully functional habitat when larval food plants are missing. 

However, they still can support butterfly well-being at the landscape level as dispersal 

corridors. Good-quality corridors have enough nectar resources for adult butterflies, 

favourable microclimate, relatively low mortality risk caused by predators or traffic, and 

management practices that support these conditions. The third function, barrier, is mostly 

related to roads and railways. It can be caused by a high rate of traffic mortality or by 

butterflies’ reluctance to cross the road as an unsuitable matrix. 

Usual management practices do no support butterfly communities to the extent of their 

potential. To benefit butterflies more, it is suggested that mowing frequency in road verges 

should be kept at minimal, for example, once a year, to maintain food resources throughout 

the season. Selective mowing and removal of woody vegetation in power line corridors every 

few years are recommended to prevent overgrowth and maximise habitat heterogeneity. 
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Mowing and clearance residues should be removed to support the recovery of species-rich 

grassland vegetation. It is recommended to manage flower strips of agricultural landscapes 

in cycles of at least five years. To achieve the highest species richness on landscape scale, it 

is essential to focus on creating diversity in the ROWs, for example by using management 

practices that support heterogeneity.  
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