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� 200 aastat tagasi elas linnades vaid 3% 
inimestest. 

� Tänapäeval elab linnades ca 50% 
inimestest

� Eestis on linnades elavate inimeste hulk 
umbes 70 %

LinnadLinnad



Tänapäeval on 
linnas väga 

levinud lindudeks 
kujunenud 

hõbekajakad. 
Veel ca 60 aastat 
tagasi elasid nad 

Loodus linnasLoodus linnas

tagasi elasid nad 
Eestis ainult 
üksukutel 
rabadel



Linnas võib elada nii 
hõbekajakas kui 
naerukajakas. Need 
mõlemad kajakaliigid on 
Eesti mereäärsetes 
linnades üpris tavalised.
Hõbekajakad on tihti 
tunglemas ka turgudel, 
sest sealt on kerge toitu 

Hõbekajakas Hõbekajakas Larus argentatus Larus argentatus 

sest sealt on kerge toitu 
leida. Suveks lähevad 
naerukajakad linnadest 
ära. Hõbekajakas jääb 
viimastel aastkümnetel 
linna ka pesitsema.



Hõbekajakas 
teeb taimedest 
pesa, mis 
mõneti 
meenutab 
rohuhunnikut ja 
muneb sellesse 
3 muna. 
Pojad on 

HõbekajakasHõbekajakas

Pojad on 
pesahülgajad. 



Naerukajakas 
toimetab linnades 
varakevadeti 
enne 
pesitsusperioodi 
algust.

Naerukajakas Naerukajakas Larus ridibundusLarus ridibundus



Kalakajakas Larus canusKalakajakas Larus canus

Kalakajakad eksivad 
linnadesse harvemini.



Ka tõmmukajakat 
võib aeg-ajalt 
linnades kohata, kuid 
siiski eelistab ta 
enam linnakärast 
eemal olla.

TõmmukajakasTõmmukajakas



� Linna ökosüsteemis on on vähe 
orgaanilise aine tootjaid: taimi.

� Ka lagundajaid on vähe kuna taimsed 
jäägid (puude lehed, oksad jms.) 
korjatakse kokku ja veetakse ära

� Tarbijad (loomad) toituvad enamasti 
inmtegevuse jääkidest olles nagu kogu 

Linnade ökosüstemLinnade ökosüstem

inmtegevuse jääkidest olles nagu kogu 
linnaökosüsteem sõltuv inimese 
tegevusest



Pargid näevad 
välja nagu  
metsad,  kuid 
neis puudub 
rindelisus ning 
tihedus.

Pargid on linnade tootjate Pargid on linnade tootjate 
elupaigadelupaigad



� Linnades on tulnukliikide osakaal väga 
suur

� Liikide arv on tihti tänu rohelistele 
aedlinnadele suur, kuid populatsioonid 
on väikesd ja üksteisest eraldi.

� Mitmed loomaliigid tulevad linnadesse 
kuna toitu on siin hõlbus leida ja 
toidukonkurente on vähe. Näiteks linde 

Linnade ökosüsteemLinnade ökosüsteem

toidukonkurente on vähe. Näiteks linde 
meelitab linna inimese tegevusest 
tulenev jääksoojus ning suur toidu 
hulk. Piiravaks teguriks võib neile olla 
turvaliste pesapaikade vähesus.



Sirel on 
meile 
toodud 
1797.a .
Ta on  
aeglase 
leviga, 

Harilik sirel Harilik sirel Syringa vulgarisSyringa vulgaris

leviga, 
paljuneb 
enamasti 
vegetatiiv-
selt, harva 
seemnetega



Keukenhof (Holland)Keukenhof (Holland)



Kiviktaimlad ja 
lilleklumbid on 
linnades ja 
parkides 
inimese 
silmailuks, kuid 

KiviktaimlaKiviktaimla

silmailuks, kuid 
elupaiga 
võimalusi 
pakuvad nad 
väga vähestele 
liikidele.



� Linn on akumulatiivne (talletav) ökosüsteem. 
Aineringe positiivne bilanss ("sissevedu" suurem 
"väljaveost") tingib seda, et alati jääb osa aineid 
kohale, ei lagune täielikult, langeb ringlusest 
välja, ladestub mullas või vees. 

�

Looduslikku mulda katab vanades linnades paks 
kultuurkiht. See on tulekahjude ning 
sõjapurustuste tukid ja tuhk, lubi ja tellised, luud 

LinnaökosüsteemiLinnaökosüsteemi erijoonierijooni

sõjapurustuste tukid ja tuhk, lubi ja tellised, luud 
ja potikillud, uuemal ajal üha mitmekesistuv ja 
visamalt lagunev jäätmete lade, segunenud 
tolmu ja mullaga. 



Terp  on 
Friisimaal 
pinnasest ja 
jäätmetest 
tekitatud 
kunstlik 
kõrgendik, 
millele ehitati 
hooneid või 

Jäätmete kogemus HollandistJäätmete kogemus Hollandist

hooneid või 
koguni terveid 
külasid –
keskele kirik, 
selle ümber 
ringis kõrgete 
viilkatustega 
majad



Napoli ja selle 
ümbruse 
prügimatmiskohad 
on täis ning 
probleemide 
leevendamiseks 
rajatav põletusahi 
pole veel valmis, 
kuigi pidi 
tegutsema 
hakkama juba 
möödunud aasta 
lõpus.
Lisaks on prügiäriga 

Prügi on linnas suureks Prügi on linnas suureks 
probleemiksprobleemiks

Lisaks on prügiäriga 
seotud illegaalselt 
ladestamisteenust 
pakkuv kohalik 
maffia. 
(Postimees 
09.01.2008)



� Hooned ja tänavasillutis matavad suure osa 
muldkattest ning selles ei saa toimuda 
normaalset vee- ja gaasivahetust. Teedel ja 
elamute ümbruses on muld sõitmise ja 
tallamisega tihendatud ning kaotanud taimkatte.

� Esmane muld on kultuurkihtide alla maetud ja 
sageda ümberkaevamisega korduvalt läbi 
segatud. Linnades kannatab mulla elustik ja 

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas

segatud. Linnades kannatab mulla elustik ja 
huumuse normaalne teke on takistatud. Mõned 
meie linnamullad sarnanevad laialehiste 
metsade, metsastepi ja isegi sooldunud 
stepimuldadega.



� Hoonestik ja muud rajatised, mis inimese 
arvates annavadki linnale ilme, pakuvad 
taimedele asustuskõlblikku substraati alles 
teatavas vananemisjärgus. Loomad aga 
leiavad siit peagi varje-, ööbimis- ja 
pesapaiku. Katvate värvide kestendamine, 
puidu pehkimine, müüride murenemine ja 
kõdu kogunemine lõhedesse suurendavad 

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas

kõdu kogunemine lõhedesse suurendavad 
eluvõimalusi ehitistel ja biotoobid 
võimaldavad väga erinevate  eluvormide 
eksisteerimist



Berlin Potzdamer PlatzBerlin Potzdamer Platz



� Linnade õhus on palju enam heitgaase kui 
väljaspool linna. Heitgaasid on  tuntavad 
bussijaamades ja suurte teede ääres. 
Tuulise ilmaga olukord paraneb: linna 
suitsusaba levib kaugemale.

� Nii linna taimed kui ka loomad võivad olla 
õhusaastatuse indikaatoreiks: näiteks 

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas

õhusaastatuse indikaatoreiks: näiteks 
tuvid Philadelphia tänavail sisaldasid 
tinaühendeid kaks kuni viis korda rohkem 
kui maal, koertel sagenes kopsuvähk.



� Sõidukite heitgaasidest mürgistatud õhk 
ohustab eelkõige madalal maapinnal 
liikuvaid loomi. Tasapisi muutuvad õhu 
omadused linnas loodusliku valiku 
tegureiks.

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas



Oxford Street LondonOxford Street London



Sudu Kairos...Sudu Kairos...
... ja tänavaõhk Tallinnas... ja tänavaõhk Tallinnas



Lombard street, San FranciscoLombard street, San Francisco
http://www.visitingdc.com/san-francisco/lombard-street-picture.asp



� Kliima on linna eri osades väga erinev, 
kusjuures suvel suurte haljasalade 
jahedus ja tihedalt hoonestatud kvartalite 
palavus eksisteerivad lausa kõrvuti.

� Kõrgemad temperatuurid koos päeva 
pikenemisega tänavavalgustuse tõttu 

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas

pikenemisega tänavavalgustuse tõttu 
mõjustavad ka linde: laulu- ja 
pesitsusperiood algab varem ning kestab 
hilise sügiseni.



� Kõrgemad õhutemperatuurid köetavates 
elamurajoonides ja soojatrasside kohal 
tingivad efektiivsete temperatuuride 
summa tunduva suurenemise ja 
vegetatsiooniperioodi pikenemise. 
Õitsemise alguse ja lõpu nihkumise tõttu 
nädala võrra varasemale ajale ei vaheta 
linnapopulatsioonid õietolmu 

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas

linnapopulatsioonid õietolmu 
linnaümbruse omadega, seega elavad 
linnataimed pidevas isolatsioonis.



� Rahvastik ja koduloomastik on samuti 
mõõduandev tegur linna taimede ja -loomade 
elus. Varem oli elanike tihedus suurim 
linnasüdameis ja tööliskvartaleis, nüüdisajal 
nihkub rahvastiku tiheduse maksimum 
uutesse kõrgelamurajoonidesse. 

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas

� Linnakeskmes - vanalinnas ja ärilas - alaliste 
elanike arv kahaneb. Elanike tihedusega 
võrdeliselt suureneb transpordi intensiivsus 
kõigi kaasnevate nähtustega.



� Linlaste suhtumine loodusesse väljendub 
aiandusharrastustes, mis mitmekesistavad 
ökosüsteemi, ja koduloomade pidamises, 
mis kajastub peamiselt puiesteede ja 
parkide seisundis. Näiteks Pariisi 
bulvaritele viiakse jalutama üle poole 
miljoni koera, kelle tagant koristamine on 

Elutingimuste iseärasused linnasElutingimuste iseärasused linnas

miljoni koera, kelle tagant koristamine on 
muutunud majanduslikuks ja 
ökoloogiliseks probleemiks.



� Lemmikloomad
� Inimkaaslejad loomad
� Linnastunud metsloomad

Linnas on lisaks inimestele teisigi Linnas on lisaks inimestele teisigi 
elanikkeelanikke



Pesukaru näidePesukaru näide

1934 aastal tõi Luftwaffe komandör 
Herman Göring Saksamaale paar 
pesukaru ning päästis nad loodusesse 
“rikastamaks kolmanda reichi 
loomastikku” Pesukaru on olnud 
olulisemalt edukam kui natsid. 
Tänapäeval elab Saksamaal ca 1 miljon Tänapäeval elab Saksamaal ca 1 miljon 
pesukaru ja nende arv üha kasvab. 
Põhjuseks pesukarude kõigetoidulisus ja 
looduslike vaenlaste puudumine. 
Ainuüksi Kasselis elab 100 pesukaru 
hektaril



Kõige jaoks tuleb leida kohtKõige jaoks tuleb leida koht



� Linna elustiku kujunemist mõjutavad 
aedadesse, parkidesse ning samuti 
transpordivahenditega jaamadesse ja 
sadamatesse tahtmatult sissetoodud suur 
hulk tulnukliike, kes on tõstnud linnafloora 
liikide arvu mitmekordseks kohaliku flooraga 
võrreldes. 

� Rohelised taimed on kõige rikkalikumalt 

Taimede ja loomade Taimede ja loomade 
mitmekesisus linna ökosüsteemismitmekesisus linna ökosüsteemis

� Rohelised taimed on kõige rikkalikumalt 
esindatud rohtsete püsikutega, eriti kõrreliste 
ja korvõieliste sugukonnast. Need taimed on 
hästi kohastunud olema toiduks loomadele.



� Teine edukam eluvorm on lühieataimede 
rühm. Siia kuuluvad umbrohud peamiselt 
ristõieliste, maltsaliste ja nelgiliste hulgast 
- taimed, mis kärmesti asustavad iga 
taimkattest vabanenud maalapi ja kiiresti 
viljuvad.

Taimede ja loomade Taimede ja loomade 
mitmekesisus linna ökosüsteemismitmekesisus linna ökosüsteemis



Päevageko Päevageko PhelsumaPhelsuma
madagascariensismadagascariensis



� Taimi söövad paljud taimtoidulised loomad, 
eeskätt putukad ja linnud. 

� Linnud söövad peamiselt vilju. Umbrohualad 
toidavad ohaka- ja kanepilinde ning hiirlasi.

� Parimas olukorras on kõigetoidulised, kes leiavad 
linnas inimeste toidujäätmete näol aastaringse 
rikkaliku toidu.

Taimede ja loomade mitmekesisus Taimede ja loomade mitmekesisus 
linna ökosüsteemislinna ökosüsteemis

� Siia rühma kuuluvad hakk, varesed, kajakad, 
rotid. Samal toidul on ka osa kiskjaid: koerad ja 
kassid.



� Putuktoiduliste olukord linnas halveneb 
mürkkemikaalide rohkuse tõttu. Seetõttu 
on linnas vähearvukad mutt, siil, 
karihiired, nahkhiired ja kahepaiksed.

Taimede ja loomade mitmekesisus Taimede ja loomade mitmekesisus 
linna ökosüsteemislinna ökosüsteemis



Rändrott Rändrott Rattus norvegicusRattus norvegicus
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