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Millal algab kevad?

“Talv lõpeb siis
kui algab märts
ja rahvas kõnnib
plärts ja plärts!” 
(Hando Runnel). 

… kevad saabub Tartusse siis, 
kui Pirogovil saab püsti tõusmata 
kasti õlut ära juua (J. Aaviksoo, 
Tartu PM, 26.04.05)

(Hando Runnel). 

Astronoomiline kevad algab kevadisel pööripäeval
põhjapoolkeral ja sügisesel pööripäeval lõunapoolkeral.

Kevadisel ja sügisesel pööripäeval tõuseb päike täpselt idas ja loojub
täpselt läänes. Öö ja päev on ühepikkused



Kevadisel pööripäeval 20. märtsil (harva 21. 
märtsil), on päike seniidis ekvaatori kohal. 
Põhjapooluse lähedal lõpeb polaaröö ja 
algab polaarpäev.

http://et.
wikipedia
.org/wiki/
Pilt:Earth-
lighting-
equinox_
EN.png



Kevad

• Klimatoloogiline kevadtalv ehk eelkevad. 
Domineerivad sulailmad. See aastaaeg 
algab klimatoloog Jaak Jaaguse andmeil 
Eestis keskmiselt 2. märtsil ning kestab 33 Eestis keskmiselt 2. märtsil ning kestab 33 
päeva. 

• Rahvas eristab varakevadet. See algab 
pärast lumikatte lõplikku kadumist. 



Kevad

• Soome: Meteoroloogiline kevad algab, kui 7 päeva on 
ööpäeva keskmine temperatuur olnud üle nulli.

• Eestis käsitletakse meteoroloogilise kevadena märtsi, 
aprilli ja maid-

• Kevad (kitsamas mõttes) saabub koos taimede• Kevad (kitsamas mõttes) saabub koos taimede
vegetatsiooniperioodi algusega. Selleks loetakse
kuupäeva, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur
tõuseb püsivalt üle +5°. (Ain Kallis).



Kevad

• Varaseim kevad on alanud 31. märtsil 1948 Viljandis, 
hiliseim 18. mail 1965 Lääne-Eestis. (Ain Kallis).

• Kevad lõpeb ja suvi algab, kui ööpäeva keskmine• Kevad lõpeb ja suvi algab, kui ööpäeva keskmine
püsivalt ületab +12°. 

• 1993. a jõudis kevad kesta vaid kolm päeva, kui järsku
saabus suvesoojus. 1974. a kestis kevad üle kolme kuu. 
(Ain Kallis).



Märts

• Jääkate on tavaliselt kõige paksem

• Saabuvad esimesed rändlinnud

• Kakud häälitsevad 

• Puude mahl hakkab liikuma, pungad • Puude mahl hakkab liikuma, pungad 
paisuvad

• Päike sulatab lund



Mida toob lume sulamine 
kaasa?

• Valgusrežiimi muutus - pimedast 
valgesse

• Temperatuurirežiimi muutus – ühtlasest 
kõikuvakskõikuvaks

• Niiskusrežiimi muutus – 100% niiskusest 
kuivemaks

• Lume alla kogunenud CO2 jt gaaside 
haihtumine

Lume sulamine võib kaasa tuua 
üleujutused.



Riskantne kevad

• Varakevadel ja lume all on riskantne kasvu 
alustada, kuigi tingimused on head. 

• Mõned taimed siiski fotosünteesivad ja 
paisutavad mõningal määral pungi (n. paisutavad mõningal määral pungi (n. 
mustikas) 

• Enamik taimi alustab kasvuperioodi 
aegamööda, esimeste soojade ilmadega ei 
muutu veel midagi (n. mänd). 



Riskantne kevad

Öökülmad ja pärast sooje päevi 
esinevad külmaperioodid 
kahjustavad nii taimi kui loomi.

HukkubHukkub

- rändlinde

- Pesitseda jõudnud liikide poegi



Riskantne kevad

• Osa rändlindudest suundub 
külmaperioodidel tagasi lõuna poole

• Veest toitu otsivad linnud 
külmaperioode ei karda.külmaperioode ei karda.



Taimed kevadel

•Paiseleht
•Karvane piiphein
•Paju
•Lepp, sarapuu, kask •Lepp, sarapuu, kask 
ja teised 
tuultolmlejad





Kust saada energiat?

• Probleem nii taimedel kui loomadel. 
• Sammaldel, samblikel, okaspuudel ja mõnedel 

puhmastel on klorofüll säilinud, osa rohttaimi peab 
kogu fotosünteesiks vajaliku keha uuesti üles 
ehitama. ehitama. 

• Enamikul taimedest on energiavarud maasisestes 
osades. Maa sees on suur osa taimest, näiteks 
mustikal 2/3 kehast. Põhjamaades kasvavatel 
taimedel on maasisest massi rohkem. 
Fotosünteesivad vaid maapealsed osad. 



Kasvuperiood

• Algab enamikule taimedest, kui 
ööpäevane keskmine temperatuur on 
kõrgem kui +5°. 

• Taimed kasvavad väga hästi ajal kui • Taimed kasvavad väga hästi ajal kui 
õhutemperatuur pole veel kõrge, kuid 
päev on pikk – siis pole hingamine liiga 
intensiivne ning fotosüntees on 
maksimaalne. 



Õitsemine

• Hall lepp (Alnus incana) ja pajud (Salix) õitsevad 
kohe pärast lume sulamist, samuti tupp-villpea, 
karvane piiphein jpt., kelle õiepungad on 
moodustunud juba sügisel. 

• Okasmetsas pole kevadlillede merd, sest • Okasmetsas pole kevadlillede merd, sest 
valgusrežiim on läbi aasta sama. Kevadlilled 
õitsevad lehtpuumetsades. Õitsemiseks on vaja 
valgust.



Kevadseened
• Verev karikseen

• Kevadkogrits

• Kurrel

• Mürkel • Mürkel 
- Ümarmürkel, 

- Kuhikmürkel jt 

ilma kupatamata väga 
mürgine

Verev karikseen

http://et.wikipedia.org/wiki/Kevadkogrits

Kurrel
Mürkel

http://jucjaco.blogspot.com/



Kevadseened

• Näitust vt Eesti Loodusmuuseumi 
kodulehel

http://www.loodusmuuseum.ee/naituse
d/kevadseened/kevadseened_g.htmd/kevadseened/kevadseened_g.htm



Kevadlilled
• Varakevadik

• Kevadik

• Paiseleht

• Sinilill 

• Võsaülane

• Kollane ülane

• Kevadine 

seahernes

• Kuldtäht

• Lepiklill

• Pääsusilm

• Varsakabi• Kollane ülane

• Kanakoole

• Võilill

• Lõokannus

• Kullerkupp

• Nurmenukk

• Varsakabi

• Katkujuur

• Näsiniin

• Käopäkk

• Kannike

Varakevadik

plant-identification.co.uk

Kevadik

http://www.plant-
identification.co.uk/skye/cruciferae/draba-incana.htm



Putukad

• Sääsevastsed loikudes ja kraavides on 
koorunud eelmisel aastal veekogude 
äärde munetud munadest.

• Talvituspaikadest (puuõõned, keldrid ja • Talvituspaikadest (puuõõned, keldrid ja 
muud varjualused) ilmuvad emased 
hallasääsed ning asuvad toituma. 5-7 
päeva pärast munetakse vette 
munad.



Putukad

• Sääsevastsed kooruvad munadest 
olenevalt ümbritseva õhu 
temperatuurist kuni paari nädala 
jooksul.

• Hallasääse vastsed on horisontaalselt 
veepinna lähedal. Metsasääse ja 
laulusääse vastsed ripuvad pindkile 
küljes, pea allapoole



Putukad

• Pärast jää sulamist veekogudelt 
alustavad tegutsemist ujurid ja 
vesilutikad. Põhjas toimetavad kiilide ja 
ehmestiivaliste vastsed.ehmestiivaliste vastsed.

• Talvitumispaikadest väljuvad 
emaskimalased ja emasherilased, kes 
asuvad pesapaiku otsima.



Putukad

• Liblikad võivad talvituda nii valmiku kui 
rööviku kui nukuna.

• Kevadel ilmuvad esimestena 
valmikuna talvitunud liigid valmikuna talvitunud liigid 
(lapsuliblikas, väike-kärbtiib, 
koerliblikas, päevapaabusilm)

• Kevadel ilmub nõgeseliblika musta 
punasekirju generatsioon.



Putukad

• Enne sipelgate aktiivse tegutsemise algust 
lahkuvad sipelgapesadest seal talvitunud 
“kaasüürnikud” lühitiiblased,jooksiklased ja 
mõned ämblikud.

• Sipelgad alustavad tegutsemist kui päike pesa • Sipelgad alustavad tegutsemist kui päike pesa 
piisavalt soojendab. Alguses toimetatakse pesas 
ja selle vahetus ümbruses. Hiljem ka kaugemal



Putukad

• Lepatriinu talvitub valmikuna.

• Kohata võib jooksiklasi, lühitiiblasi jt 
mardikaid

• Putukaliikide ja isendite arvukus oleneb 
temperatuurist – mida soojem, seda 
rohkem koorub valmikuid



Ussid ja hulkjalgsed

• Vihmauss on veetnud talve limaga 
kaetult, kerra tõmbunult. Maa sulades 
ärkab talvetardumusest.

• Tuhatjalad ja sadajalad talvituvad • Tuhatjalad ja sadajalad talvituvad 
valmikuna



Kalad

• Pärast jääminekut, aprillis,  algab 
haugide kudemisaeg. Haug koeb 
roostikus jm veetaimede vahel. Noored 
haugid koevad varem kui vanad.haugid koevad varem kui vanad.

• Ahven alustab kudemist samuti pärast 
jääminekut. Noored koevad varem. 
Vanad võivad kudeda veel 
jaanipäeva paiku.



Kahepaiksed

• Talvitumispaikadest väljunud 
kahepaiksed rändavad 
kudemisveekogudesse. Meie 
tavalisemad kahepaiksed on rohu- ja tavalisemad kahepaiksed on rohu- ja 
rabakonn, harilik kärnkonn, harilik 
vesilik.

• Lõuna-Eesti tiikides ja väiksemates 
järvedes võib kohata rohelisi konni.



Kahepaiksed

• Kudemine toimub tavaliselt aprilli 
viimasel kümmepäevakul.

• Suur osa kudust ja kullestest on teistele 
liikidele toiduksliikidele toiduks



Kahepaiksed

• Kahepaiksete arvukuse kiire 
vähenemine nõuab kiiresti uusi 
kaitsemeetmeid

• Kaitsemeetmeteks on teedealuste • Kaitsemeetmeteks on teedealuste 
tunnelite rajamine, tiikide kaevamine, 
veekogude reostuse vähendamine, 
ümberasustamine, paljundamine 
tehistingimustes ja säilinud elupaikade 
range kaitse.



Roomajad

• Roomajad ilmuvad kui ööpäevased 
temperatuurid on plusskraadides.

• Eestis elab viis liiki roomajaid: arusisalik, 
kivisisalik, vaskuss, nastik ja rästik.kivisisalik, vaskuss, nastik ja rästik.

• Kivisisalik ja nastik munevad

• Arusisalik, vaskuss ja rästik sünnitavad 
elusaid poegi 

Kõik Eesti roomajad ja kahepaiksed on 
looduskaitse all



Roomajad

• Rästikuid võib vahel kohata juba 
märtsis, enamasti aprillis.

• Sisalikud ärkavad pisut hiljem. Aprilli 
lõpus  tulevad päikese kätte lõpus  tulevad päikese kätte 
soojendama. Paarituvad paar nädalat 
pärast talveunest ärkamist, pojad 
sünnivad suvel. 



Linnud

• Talve üleelamiseks on lindudel erinevad 
strateegiad. Üks osa lindudest lahkub 
pesitsuspaikadest ja rändab soojematesse 
piirkondadesse. Need on rändlinnud.

• Teine osa liigub veidi lõuna poole ja nende • Teine osa liigub veidi lõuna poole ja nende 
asemele saabuvad tihti sama liigi esindajad 
põhjapoolsetelt aladelt. Need on hulgulinnud.



Linnud

• Osa linde jääb paigale ning püüab siin 
talve üle elada. Need on paigalinnud. 

• Kliimatingimuste muutumise tõttu 
võivad ka mõned liigid oma võivad ka mõned liigid oma 
tavapärast käitumist ka muuta. 
(musträstas)



Linnud

• Paigalinnud (ronk, pasknäär, 
rasvatihane, sinitihane, leevike) 
saavad kevade saabumisel teatud 
eelise: neil on võimalik hõivata eelise: neil on võimalik hõivata 
parimad pesitsuspaigad.

• Ka hulgulinnud saabuvad 
pesitsusaladele piisavalt vara.



Linnud

• Rändlindudel õnnestub vältida talvist 
toidupuudust, kuid paigalindudest 
pesapaiga konkurendid hõivavad 
tihipeale paremad paigadtihipeale paremad paigad

• Kevadet ilmestab lindude 
pesitsusalade märkimine: linnulaul



Päevane ränne
• Väiksem osa linde, 

keda nimetatakse 
päevaränduriteks, 
rändavad 
varahommikul

• Näiteks
– Taimtoidulised – Taimtoidulised 

värvulised

– Kullilised

http://www.nigula.ee/foto/thumb/1021_Carfla_cabaret.jpg



Öine ränne

• Suurem osa linde, 
öörändurid, 
lendavad kesköö 
paiku

• Näiteks
– Putuktoidulised – Putuktoidulised 

värvulised

– Kurvitsalised

– Suur osa partlasi

http://www.victorialodging.com/files/images/moon_geese.preview.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Gallinago_gallinago_6_%28Marek_Szcz
epanek%29.jpg



Linnud

• Linnud saabuvad rändelainetena

• Esimeses laines saabuvad 
kiivitaja,lõoke, kuldnokk (märtsi II 
pool)pool)

• Teise lainena saabuvad linavästrik, 
metsvint, punarind, metskurvits jt 
(märtsi lõpp-aprilli algus)

Saabuvatele rändlindudele on tähtsaks 
toiduallikaks lumepinnal olevad 
hooghännalised



Lindude ränne

• Kolmandas laines saabuvad kivitäks,

väike ja metslehelind ,must-
kärbsenäpp, aed-lepalind (aprilli II 
pool)pool)

• Neljandas laines saabuvad kägu, 
ööbik,  suitsu-ja räästapääsuke,hall-
kärbsenäpp (mai I pool)



Imetajad

• Taliuinakust ja talveunest ärkamine 

• Karu on ilmale toonud pojad, kes 
sündisid juba veebruaris.

• Lume all on järglasi andnud mõned • Lume all on järglasi andnud mõned 
uruhiired

• Merejääl paiknevates koobastes 
sündisid talvel hallhülge pojad



Imetajad

• Kevadel algab enamikul imetajatel 
karvavahetus, mille jooksul kohev ja 
õhurikas  talvekarv asendub 
suvekarvastikuga.suvekarvastikuga.

• Paljudel liikidel on talve- ja suvekarv ka 
erinevat  värvi



Imetajad

• Kevadel algab paljudel imetajatel jooksuaeg: 
näiteks jänesed, oravad, karihiired, metskitsed jt

• Poegade kasvatamine vaja ajastada kõige 
toidurikkamale ajale: paljudel liikidel sünnivad 
pojad: tuhkur, metsnugis, kivinugis, kärp, nirk, pojad: tuhkur, metsnugis, kivinugis, kärp, nirk, 
metskits, põder jt.

• Eelmise aasta poegade lahkumine, uute 
territooriumite otsimine



Täname kuulamast!


