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Eessõna

“Loodusmälestised võivad püsida aastatuhandeid, kuid 

võivad ka looduskatastroofi s mõne hetkega hävida. Muu-

tumine on nende loomuses, kuid see toimub tavaliselt 

sellisel ajaskaalal, mida inimene kui lühiajaline olevus ei 

arvesta, ja seetõttu võib neid pidada “igavesteks”. Kuna 

loodusmälestised näisid inimestele igikestvana, siis ei 

osatud kaua aega mõista nende kaitse vajadust. Ometi 

võib inimene oma tehniliste vahenditega loodust tuge-

vasti muuta /---/ ja nii kahandada loodusmälestiste väär-

tust või muuta selle hoopis olematuks.” (Masing 1997).

Sageli küsitakse, et kas inimene siis ei olegi osake loodu-

sest ja kas looduskaitse poolt piirangute seadmine tema 

tegevusele pole hoopiski vastuoluline – loodus ühes ini-

mesega on ju pidevas muutumises. Kuid kui vaatame kas-

või pealiskaudselt enda ümbrust, leiame kindlasti jälgi ja 

märke, milledest mõned viitavad rohkem justkui looduse 

ja teised inimeste tegemistele – olgu see siis kopratamm, 

metsakuivenduskraav, forellile kudemiseks sobilik käres-

tikuline jõesäng või autoteelt kärestikeni viiv kalameeste 

rada. Need märgid ristuvad või kattuvad, kuid kas ja kui 

palju sellest positiivset üksteise suhtes sünnib, sõltub sa-

geli vaatenurgast ning paljuski sellest, mida tahame, tea-

me ja oskame vaadata. 

Mõningaid märke aga oskame leida vaid väga asjatund-

liku vaatluse käigus – näiteks millises seisus ja kas on 

säilinud metsajõgede elustik – põhjapinnases elutsevad 

karbid ja putukate vastsed, kes on nende veekogude toi-

EESSÕNA

duahela keskseks lüliks. Või vaatleme metsade juurdekas-

vu ja prognoosime potentsiaalset metsamüügist laekuvat 

tulu ning võimalusi selle suurendamiseks kuivendussüs-

teemide rajamise abil. Need kaks näidet võivad tunduda 

kui kaks erinevat ooperit, milles asjaosalised inimesed 

oma kostüümid ja mõtted vastavalt rollidele – metsakas-

vataja ja looduskaitsja – välja vahetavad.

Üks võimalus on siiski need spektaaklid ühendada ja 

tuua kõik osapooled ühele mängulavale kokku, et leida 

viis, kus erinevate rollide kandjad mõistavad erinevate 

mängust osasaajate väärtusi ja tagamõtteid, ning tegutse-

da edaspidi üksteist arvestaval viisil. Kui erinevad spek-

taaklid jätkuvad omasoodu, siis hoolimata sellest, et need 

on suhteliselt lühikesed võrreldes kogu mängulava (loo-

duskeskkonna) kujunemisega, suudavad need anda siiski 

nii üksteisele kui ka mängulava enda konstruktsioonile 

nõndavõrd suuri tagasilööke, et mõlema tegevusest jääb 

vaid halb maik man.

Siinne ülevaade sai koostatud, et niinimetatud spektaakel 

kuivenduse ja looduskaitse vahel saaks ühisema käsikir-

ja, mille põhjal edaspidi looduse „mängulaval“ toimeta-

da ning üksteise tegemisi ja väärtusi võimalikult rohkem 

toestada ning paremini teostada.

Täname kaasamõtlemise eest meie ühise mängulava 

hoidmisel!

Jüri-Ott Salm

ELFi juhatuse esimees

Heikki Luhamaa
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METSAKUIVENDUSE 
AJALUGU

Juba 19. sajandi keskel oli metsade kuivendus tootlikkuse 

tõstmise eesmärgil Skandinaavias ja Venemaal levinud 

metsamajandamispraktika. Suurbritannias tehti esime-

sed katsetused liigniiskeid piirkondi metsastada juba 

1730-ndatel aastatel. Soomes alustati nn metsaparanduse 

riiklike toetusvõimaluste jagamisega eramaadele 1928. 

aasta seadusega (Laine jt. 1995). Tootmisele orienteeri-

tud metsamajandusega kaasnev kuivendus ongi olnud 

boreaalseid sooalasid üheks enim mõjutavaks faktoriks. 

Metsanduse jaoks on maailmas kuivendatud umbes 15 

miljonit hektarit turba- ja muid märgalasid. Neist roh-

kem kui 90% Põhjamaades ja Venemaal (Päivänen ja Paa-

vilainen 1995).

Eestis kuivendati ja aletati 19. sajandi algul soid laialdaselt 

põllumajanduslikel eesmärkidel (Valk 1988). On teada, 

et aastatel 1918–1940 melioreeriti Eestis valdavalt põllu-

majanduslikuks otstarbeks rohkem kui 350 000 ha maid 

(Ratt 1985). Metsastamisele läks tol ajal kogu kuivenda-

tud alast vähem kui 5%. Pärast 1947. a. võeti kasutuse-

le võimsamad masinad ja soode kuivendamine hakkas 

kiiresti laienema. 1970-ndatel aastatel kuivendati Eestis 

igal aastal metsamajanduslikul eesmärgil 15 000–20 000 

ha (Kollist 1988; Valk 1998). Valgu (1988) andmetel oli 

1980. aastate alguseks Eestis põllumajanduslikuks otstar-

beks kuivendatud kokku 897 400 ha sooalasid, seejuures 

604 800 ha drenaažiga. Ligikaudu 120 000 hektaril ehk 

20%-l kuivendatud aladest oli turbakihi tüsedus suurem 

kui 40 cm. Madalsoode servaalasid, kus turbakihi paksus 

oli alla 40 cm ning mis moodustasid madalsoode kogu-

pindalast 20–25%, ei peetud “päris” soodeks ja nende 

mulda nimetati turvastunud mullaks. Seetõttu võib kui-

vendatud madalsoode pindalale liita veel 25 000–30 000 

ha (Paal 2007). Eestis kestis intensiivne metsakuivendus 

kuni 1980-ndate aastate lõpuni, varem ehitatud süsteeme 

veel ei rekonstrueeritud (Torim ja Sults 2005). Kaheksa-

kümnendate aastate lõpuks oli Eestis maaparandusega 

hõlmatud kokku 1 006 300 ha, sealhulgas 338 400 met-

samaad (Ratt 1985). Teistel andmetel (Pikk 1997) oli kui-

vendatud metsamaade kogupindala Eestis ligikaudu 560 

000 ha (ka 550 000 ha Torim ja Sults 2005 järgi), millest 

ca 60 000 ha moodustas endiste põllumajandite metsa-

kuivendus (Paal 2007).

Metsakuivenduse peamisteks majanduslikeks eesmär-

kideks on ligipääsu (sh. kandvate teede) loomine raske 

või puuduva ligipääsuga liigniisketesse puistutesse ning 

puistute juurdekasvu parandamine juurestiku aeratsioo-

ni- ja niiskustingimuste parandamise läbi. Loodetud on 

ka puidu tugevusomaduste paranemist kuivenduse mõ-

jul (Pikk 2005, Lode 2007).

Kaupo Kohv
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Metsakuivenduse ajalugu

METSAKUIVENDUSE MÕJU 
METSA PRODUKTIIVSUSELE 

Kuivendussüsteemi mõju puistu kasvule sõltub väga pal-

judest faktoritest, millest osa on teadmata või väga raskes-

ti välja selgitatavad, näiteks puistut ja metsa kasvukoha-

tüüpi iseloomustavad andmed enne esimest kuivendust 

(Padari & Kiviste 2005). Metsakuivendusega alandatakse 

vähelagunenud turvasmuldades (siirdesoo- ja rabamul-

lad) veetase turba pinnast vähemalt 35 cm sügavuseni, 

hästilagunenud turvasmuldades (madal- ja siirdesoo) 

aga vähemalt 55 cm sügavuseni, boreaalsetes soometsa-

des 20-60 cm sügavuseni (Laiho jt. 1999, Päivänen 1984, 

Päivänen ja Paavilainen 1995). Mida kaugemal kraavist, 

seda aeglasem on taimestiku reageerimine kuivendusele 

ja väiksem juurdekasvu kiirenemine. Põhjavesi langeb ta-

valiselt järsult kraavi vahetus läheduses, kuid juba 10–20 

m kaugusel muutub kuivenduse mõju vähemärgatavaks 

(Tomberg 1992). Kõrguse juurdekasv väheneb kraavist 

eemaldudes üsna kiiresti. Maksimum saabub keskmiselt 

10–15 aastat peale kuivendamist ning hakkab seejärel 

langema. Seejuures intensiivselt kuivendatud aladel on 

iseloomulik puude kõrguse juurdekasvu kiire langus pä-

rast juurdekasvu kulminatsiooni ületamist (Hainla 1975, 

vt. ka Padar 2004).

Alekand (1982) jagab kasvukohatüübid kuivenduse efek-

tiivsuse järgi järgmiselt:

1. Lodumetsad, madalsoometsad, siirdesoometsad – 

juurdekasv kuni 4–5 tm/ha aastas, seejuures kõige 

efektiivsem on kuivendus madalsoodes. Kollist 

(1976) nimetab neid kõrge kuivendusefektiivsu-

sega kasvukohatüüpideks, madal- ja siirdesoodes 

tõuseb puistu boniteet kuivenduse järgselt 2-3 

klassi.

2. Siirdesoo- ja rabametsad – juurdekasv suureneb 

kuni 2–3 tm/ha aastas,

3. Angervaksa, soostuva sõnajala, karusambla, osja-

tarna, tarnaluite, rabastuva kanarbiku ja rabastuva 

mustika kasvukohatüübid – juurdekasvu suurene-

mine 0,5–1,0 tm/ha aastas.

 Kollisti (1976) järgi vajavad lodu, tarna, osja ja 

siirderaba kasvukohatüübid kuivenduse seisuko-

halt eraldi ökonoomsusuuringuid – boniteedi kasv 

jääb 0,2–0,7 piiridesse, efektiivsus on suhteliselt 

tagasihoidlik, kuid siiski märgatav. Angervaksa, 

karusambla ja sinika kasvukohatüüpe peab Kollist 

minimaalse kuivendusefektiivsusega tüüpideks, 

kus boniteedi tõus on 0,1–0,2 klassi (mõnes kas-

vukohatüübis mõne puuliigi puhul puudub see 

üldse). 

4. Kidura männiga rabad –juba 1960. aastate lõpus 

tõdeti, et rabade kuivendamine ja metsastamine 

on ebamajanduslik ning selliste alade kuivenda-

mist enam ei rahastatud (Pikk 1997). Rabas on 

toiteelementide eriti lämmastiku ja fosfori sisal-

dus turbas väike, mistõttu kuivendamisega kaas-

nev turba niiskusrežiimi parandamine suurendab 

puude juurdekasvu üsna vähe. Rabades on puude 

juurdekasvu olulise suurendamise eelduseks tihe 

kuivendusvõrk ja puude mineraalse toitumise kar-

dinaalne parandamine intensiivse väetamise abil, 

mis teeb küllaldase tootlikkusega puistute kasvata-

mise kalliks (Kollist 1998, vt. Paal 2000).

5. Kõdusoo – puidu juurdekasv saavutatakse olemas-

oleva kuivendusvõrgu hea korrashoiuga.

Uudo Timm
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Kuivendamine nagu iga teine maaparandusvõte ja loo-

duse muutmise viis mõjutab mitte ainult vahetult kraa-

vitatud ala, vaid ka selle ümbrust. Põhjaveetaseme alan-

damine ja mulla veemahutavuse muutmine mõjutavad 

ümbritsevate alade veerežiimi ning mikrokliimat, elu-

paikade omadusi, taimestikku ja loomastikku. Mõju ula-

tus sõltub kuivendusobjekti asukohast, ala suurusest ja 

ala algsest tüübist (kas madalsoo või raba). Kuivenduse 

mõju väikesele soole on suurem kui ulatuslikumale soo-

massiivile ja mõju madalsoole on suurem kui rabale. Paa-

li (2007) hinnangul moodustab kuivenduse kaudse mõju 

ala 20–150% kuivendusobjekti pindalast.

Mulla tihedus

Kuivendatud turbakiht tiheneb oma raskuse, niiskusesi-

salduse vähenemisest tingitud mahu vähenemise, kapil-

laar- ja molekulaarjõudude suurenemise ning soo kasuta-

misega paratamatult kaasneva mehaanilise tihendamise 

mõjul (Tomberg 1992). Turbakihi tüseduse muutumine 

kuivendamisel sõltub kõduneva materjali kogusest – 

mida paksem on turbakiht, seda rohkem on orgaanilist 

materjali, mis niiskusrežiimi muutumisel kuivemaks 

hakkab lagunema. Mida rohkem aga turvast laguneb, 

seda kiiremini turbahorisont õheneb (Lukkala, 1948; 

1949). Turba vajumine on suurim (kuivendussüsteemi-

de) ehitamise ajal ja vahetult pärast seda. Aja jooksul 

seoses põhjaveetaseme ja koormuse stabiliseerumisega 

muutub turba tihenemine pidevalt väiksemaks (Tom-

berg 1992). Pikk andmeil (2003) vähenes näiteks süga-

vasse (2,1–2,3 m) meso-oligotroofsesse turbasse kaeva-

tud kraavide mõjul turba tüsedus peamiselt kraaviäärsel, 

kuni 30 m laiusel ribal, kuid kuivenduskraavist kaugemal 

on vähenemine olnud 46 aastaga minimaalne. Turbakihi 

põhiline vajumine toimub esimesel neljal aastal, edasistel 

aastatel on vajumine stabiilsem ja toimub suhteliselt üht-

lase intensiivsusega (nn turba kulumine). Seejuures mõ-

lemal perioodil vähem lagunenud turvas vajub rohkem, 

kui paremini lagunenud turvas (Tomberg 1992). 

Mikrokliima

Kollisti (1953) mõõtmised Sõmerpalu kuivendusalal näi-

tavad, et maapinnapealsete miinimumtemperatuuride 

keskmised ja absoluutväärtused olid tugevasti kuivenda-

tud raiesmikel märgatavalt madalamad kui nõrgalt kui-

vendatud raiesmikel. Samal ajal maksimumtemperatuu-

rid (nii keskmised kui absoluutväärtused) olid tugevasti 

kuivendatud aladel kõrgemad. Seega on kuivendatud ala-

del temperatuuriamplituudid suuremad. Erinevused 

esinesid ka öökülmadega päevade arvus ja temperatuuri 

maksimumides. Tugevasti kuivendatud aladel esines öö-

külmasid tihedamalt ning miinimumtemperatuurid olid 

madalamad, samuti kestsid öökülmad kauem. Minkki-

nen ja teiste uurimus (1999) kinnitab, et kuivendusaladel 

maapinnatemperatuurid langevad (vt. ka Heikurainen 

ja Seppälä 1963, Rothewell 1991), mis mõjub negatiiv-

selt mikroobide aktiivsusele. Temperatuuride erinevused 

ulatusid nende uuringute järgi kuni 50 cm sügavuseni, 

kus temperatuur oli aastaringi üle 5º C keskmiselt kuu 

aega vähem, kui kuivendamata aladel. Sellised ilmingud 

pidurdavad lagunemisprotsesse.

KUIVENDUSE MÕJU 
KESKKONNATINGIMUSTELE

Uudo Timm
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Kuivenduse mõju keskkonnatingimustele

Mulla happelisus

Pealmise turbakihi aeratsiooni kasvades vabastatakse or-

gaaniliste ning anorgaaniliste (Fe, S ja Al) oksüdatsioo-

niprotsesside mõjul süsteemi prootoneid, mille tulemusel 

kasvab keskkonna happelisus (Laiho ja Laine 1990, Lai-

ne jt. 2006, Minkkinen jt. 1999, De Vries ja Breeuwsma 

1987). Kuivendamata minerotroofsetel sooaladel neutra-

liseeritakse laguprotsesside ja taimestiku poolt tekitatud 

happelisus efektiivselt aluseliste katioonide sissevoolu 

poolt põhjaveega. Kuivendusjärgselt on põhjavee sisse-

vool kraavidega aga rikutud ja selle neutraliseeriv mõju 

väheneb. Ka kasvava puistu poolt üha enam seotavad ka-

tioonid ning toitainete pikemaaegsem sidumine kasva-

tavad ilmselt tulevikus pinnase happelisust veelgi (Laiho 

jt. 1999). Laiho ja Laine on leidnud (1990), et keskmine 

pH taseme langeb ligikaudu 0,5 ühikut (3,5 ... 3,0) mesot-

roofsetel aladel ning alla 0,2 ühiku (3,0 ... 2,8) oligotroof-

setel aladel (vt. ka Laine jt. 2006).

Kasvuhoonegaasid (CO
2
, CH

4
)

Kuivendusjärgsed samaaegsed muutused taimestikus 

ning laguprotsessides mõjutavad süsinikuringe dünaa-

mikat (Moore ja Dalva 1993, Silvola jt. 1996, Minkkinen 

jt. 1999). Looduslikud turbaalad akumuleerivad õhus lei-

duvat süsinikku ja lämmastikku. Süsinikku emiteeritak-

se teatud määral metaani kujul, mis tekkib anaeroobses 

keskkonnas toimuvate laguprotsesside tulemusel, samuti 

väljub osa süsinikku vees lahustunud orgaanilise süsini-

ku kujul alalt välja voolava vee kaudu. (Laine jt. 2006)

Sooala pindmise kihi aeratsioon suureneb tänu kuiven-

damisele ja vastavalt suureneb ka seal tegutsevate aeroob-

sete lagundajate populatsioon, mis aga tähendab seda, 

et orgaanilise aine lagundamine suureneb ja suureneb 

oksüdatsioonil eralduva CO
2
 hulk, samas väheneb ena-

masti CH
4
 hulk (Martikainen jt. 1995, Nykänen jt. 1998, 

Komulainen jt. 1998). Soome turbaaladel on CO
2
 emis-

sioonid suurenenud keskmiselt 50%, sõltudes tugevalt 

ala iseloomust ja kuivenduse intensiivsusest (Silvola jt. 

1996). Lahustunud orgaanilise süsisniku väljaleostumi-

ne on kõige intensiivsem kohe peale kraavide kaevamist. 

Kuna kraavitamise tagajärjel üldiselt väheneb turbaalast 

läbi voolava vee kogus, siis pikemas perspektiivis on leos-

tumise suurenemine väike, jäädes 10% juurde (Päivänen 

ja Paavilainen 1995). Metaani emissioonid kuivendamise 

järel selgelt langevad, vähenedes Soome näitel 30-100% 

võrreldes loodusliku olukorraga (Nykänen jt. 1998). Vä-

henemine oli väikseim toitainetevaesemates sookooslus-

tes ja suurem toitainete rikkamates madalsoo kooslutes. 

Samas on täheldatud, et metaani emissioonid võivad olla 

märkimisväärsed kuivenduskraavides, kui need kasvavad 

kinni või tammitatakse nt. kopra poolt. Soomes on siiski 

leitud, et kraavidest lähtuv metaani emmissioon on sa-

mas suurusjärgus loodulikelt aladelt lähtuvaga ja seega 

on tema kogumõju kuivendusjärgsele metaani emissioo-

nile väike (Minkkinen jt. 1997)

Kuivendamise mõjul suureneb puistute produktiivsus 

ja kasvavad puistud hakkavad rohkem süsinikku sidu-

ma (Cannell jt. 1993, Laine jt. 1995). Enamikul juhtudel 

biomassi tootmine suureneb (Reinikainen 1981, Reinikai-

nen jt. 1984, Laiho ja Finer 1996, Laiho ja Laine 1997) nii 

maapealse kui maa-aluse biomassi puhul (Laiho ja Finér 

1996; Laiho jt. 2003). Kõige rohkem suureneb biomass 

puistute arvel (Laiho 1996, Laiho ja Laine 1997, Mink-

kinen 1999). Andmed süsiniku varude muutuste kohta 

kuivendatud aladel on erinevad (Sakovets ja Germano-

va 1992, vt. ka Faubert 2004). On näiteid, et paari aasta-

kümne pärast peale kuivendamist muutub kuivendatud 

turbaala süsiniku emiteerijast süsiniku sidujaks (Faubert 

2004). Samas näitavad Hargreaves ja ta kolleegid (2003), 

et kuigi 9-19 aastat pärast kuivendust toimib metsaga tur-

baala C sidujana, siis peale seda hakkab ökosüsteem taas 

toimima süsiniku allikana. Soomes läbi viidud uuringu 

Jüri-Ott Salm
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tulemused näitavad, et 60 aasta jooksul on kuivendatud 

aladel süsiniku varud hoopis suurenenud ja seda suuresti 

tänu puistute arengule (Minkkinen ja Laine 1998).

Seega sõltub kuivendatud sooala kasvuhoonegaaside bi-

lanss sellest, kas täiendavalt taimestiku poolt seotav sü-

siniku kogus on suurem, kui kiirenenud laguprotsesside 

tulemusel mullast emiteeritav süsiniku kogus. Lõplik 

bilanss sõltub klimaatilistest tingimustest (vegetatsioo-

niperioodi pikkus jne), soo looduslikust algupärast (ma-

dalsoo, siirdesoo, raba jne) ning kuivenduse intensiivsu-

sest. Kõige suuremad mullasüsiniku kaod  (võimalik, et 

ka kogu ökossüteemi kontekstis) on toitaineterikkamates 

soodes, kus veetase on viidud tugevalt alla ja kuivenduse 

intensiivsus on kõrge. Nendel aladel ei suuda suurene-

nud produktiivsus kompenseerida mulla orgaanika lagu-

nemisel toimuvat süsiniku kadu. Samas võib madalama 

troofsusega soode kuivendamisel, kus veetaset alanda-

takse mõõdukalt ja kuivenduse intensiivsus on keskmine, 

jätkuda ning isegi suureneda süsiniku sidumine. Viimane 

on võimalik, kuna puistu juurdekasvu ning suurenenud 

varise hulk kompenseerib mulla orgaanika lagunemisest 

põhjustatud süsiniku kao (Minkkinen jt. 2008).

Kasvuhoonegaaside bilanss Eesti ra-
bades ja siirdesoodes

Rootsis, Soomes ja Põhja-Ameerikas läbiviidud kasvu-

hoonegaaside emiteerimist käsitlevate uurimistulemuste-

le tuginevalt võib järeldada, et Eestis on rabade ja siirde-

soode kasvuhoonegaaside CO
2
, CH

4
 ja N

2
O summaarne 

emissioon CO
2
 ekvivalentidesse ümberarvutatuna 419 

- 676 x 103 CO
2 
ekv a-1 kuivendatud aladelt ja 141 - 380 

x 103 CO
2
 ekv a- 1 kuivendamata aladelt (Salm jt. 2009). 

Süsiniku kadu kõigilt aladelt kokku on 38 kuni 86 x 103   t 

C a-1. Siinkohal on arvestatud ka puude poolt seotava sü-

siniku hulka, võttes aluseks juurdekasvu hinnangud.

Kuivendatud rabadest ja siirdesoodest lähtuvate kasvu-

hoonegaasidest moodustab CO
2
 ja CH

4
 vastavalt 22-44% 

ja 53-73% (CO
2
 ekvivalentidesse arvutatuna). Samas, 

looduslikelt aladel lähtuvatest kasvuhoonegaasidest 

moodustab CH
4
. 93–97% Võrreldes kuivendatud (52 000 

ha) ja toimiva kuivenduseta ja/või looduslike alade (287 

000 ha) osakaalu pindalaliselt – vastavalt 15% ja 85%, 

kasvuhoonegaaside emissiooniga CO
2
 ekvivalentides, on 

emissioon kuivendatud aladelt 1.8 kuni 3.9 korda suu-

rem. Järelikult on kuivenduse tõttu rabad ja siirdesood 

muutunud süsiniku sidujast ja akumuleerijast emiteeri-

jaks.

Alates 2008. aasta oktoobrist viiakse Tartu Ülikoo-

li Geograafi a Instituudi poolt läbi kasvuhoonegaaside 

emissiooni mõõtmisi Soomaa rahvuspargis – Valgera-

bas ja Kuresoos ning turbakaevandusaladel Ida-Viru-

maal (Salm jt. avaldamata). Esialgsed andmed (10 kuu 

keskmine) kinnitavad, et metaani emissioon on oluliselt 

suurem looduslikes siirdesoodes võrreldes kuivendatud 

siirdesoometsaga. Võrreldes metsanduslikel eesmärkidel 

kuivendatud raba (metsa kasv pole suurenenud) loodus-

liku referentsalaga, siis on metaani vood samas suurus-

järgus. Samas on CO
2
 vood kolmandiku võrra suuremad 

kuivendatud rabas; varieeruvus on väike kuivendatud ja 

loodusliku siirdesoo vahel. Turbakaevandusaladelt kogu-

tud proovide esialgse analüüsi põhjal on suurimad CO
2
 

emiteerijad tootmisest kõrvale jäetud taastamata alad ja 

ka aktiivsed kaevandusväljad, CH
4
 roll on seal suurusjär-

gu võrra väiksem.
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Kuivenduse mõju keskkonnatingimustele

Aineringed

Oluline aspekt kuivenduse mõju käsitlemisel erinevate 

toitainete dünaamikale on mõju ulatuse sõltuvus ala alg-

sest tüübist. Mida rikkam on ala toitainete poolest, seda 

suuremad on muutused. Mitmete autorite tööd näitavad, 

et kuivenduse mõju on suurim minerotroofsetes madal- 

ja siirdesoodes ning väiksem ombrotroofsetes rabades 

(Ilomets jt. 2004, Laiho jt. 1994, Laiho jt. 1995, Laiho jt. 

1999, Minkkinen jt. 1999).

Metsa produktiivsuse parandamise eesmärgil toimunud 

kuivendamise mõjul kasvab turbaaladel primaarpro-

duktsioon (Paavilainen ja Päivänen 1995; Prévost jt. 

2001, vt. Faubert 2004). Seda eelkõige seetõttu, et kuiven-

dusjärgselt kasvab pealmiste turbakihtide aeratsioon, mis 

suurendab mikroobset aktiivsust, parandab juurte õhus-

tatust ning kokkuvõttes toimub toitainete mineralisat-

sioon. Mineraliseerunud toitained, kas paigutatakse öko-

süsteemis ümber või leostuvad need veekogudesse ning 

viiakse kuivendusvetega soost välja (Seuna 1988). Kuna 

toitainete omastatavus paraneb, muutub kasvav puistu 

kuivendusjärgselt küllalt pikaks ajaks oluliseks toitainete 

neelajaks (Laiho jt. 1999). Samas vajub kuivenduse mõjul 

turbapinnas kokku (esialgu veetaseme alanemise tõttu 

ning seejärel juba orgaanilise aine lagunemise mõjul) va-

bastades seega taimedele alumistes kihtides salvestatud 

orgaanilist ainest ning sellega seoses ka toitaineid. Laiho 

koos kolleegidega (2003) näitasid, et enne kuivendust oli 

suurem osa aastasest toitainete ringest (mõõdetud toitai-

nete tagastamisega varise näol) pärit kõrrelistest ja sam-

maldest. Puittaimede arvele langes vähem kui 25% aasta-

sest lämmastiku (N) ringest ja vähem kui 10% kaaliumi 

(K) ringest. Pärast 20 aastat kuivendust olid puittaimed 

omandanud märkimisväärse rolli aastases toitainetetsük-

lis – 90-98% N ja K ringest ning 60-90% kogu toitainerin-

gest (Laiho jt. 2003).

Lämmastik ja fosfor 

Kuivendusjärgsed muutused mulla lämmastiku (N) ja 

fosfori (P) bilansis sõltusid Laiho ja Laine (1994) järgi 

kuivendusala looduslikust iseloomust. Meso-oligotroof-

setel aladel kasvas näiteks N kontsentratsioon kahes üle-

mises mullakihis (0-10 ja 10-20cm) kuni 20-30 aastat pä-

rast kuivendust. Fosfori kohta kehtis sama vaid ülemises 

(0-10cm) kihis. Oligo-ombrotroofsetel aladel kasvasid N 

ja P kontsentratsioonid koos kuivendusjärgse vanusega 

isegi 25-35cm sügavuseni. Kuivendusjärgselt seotakse 

kasvav hulk N ja P arenevatesse puistute poolt (peami-

selt võrades). Samas tunnistavad Laiho ja Laine (1994), et 

lämmastiku ja fosfori kontsentratsioonid sõltuvad eelkõi-

ge ala iseloomust (toitaineterikkusest), puistu vanusest 

(vanemad puud seovad toitaineid rohkem) ning muudest 

teguritest (puistu kasvukiirus jms). Huvitav on, et uurijad 

ei täheldanud N ja P kontsentratsiooni vähenemist peal-

mises mullakihis, hoolimata selle kasvust ümbritsevas 

biomassis. Seda seletatakse kompensatsioonimehhanis-

miga, mis tekib turba kuivendusjärgsel kokkusurumisel 

ning seega sügavamate kihtide toitainete vabanemisel.

Eestis on toitainete muutusi kuivendusaladel kirjeldanud 

Kollist ja seda peamiselt siirdesoode kohta. Kuivendusest 

tulenevad muutused on Sõmerpalu katsealal registreeri-

tud 21 aastase vahega (1958 ja 1979). Muutused esinesid 

esmajoones pealmises 0-20 cm turbakihis. Suurenenud 

oli tuhasus, lämmastiku ja kaltsiumi kogused. Muutused 

olid põhjustatud osaliselt kuivendamisega kaasnevast pa-

remast aeratsioonist turba pealmises kihis, mis soodustas 

turba lagunemist. Kuid tõenäoliselt veelgi suuremat rolli 

mängisid muutused varise koostises (Kollist 1965, Kollist 

1967). Eriti suurenes seetõttu kaltsiumi, mõnevõrra vä-

hem teiste elementide (P, N) varu mullas, kuid vähenes 

kaaliumi varu. Samuti oli turba pealmine kiht muutunud 

happelisemaks (Kollist 1968).

Kaupo Kohv
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Kaltsium, kaalium ja magneesium

Tänu leostumise suurenemisele kantakse kuivendatud 

aladelt välja märkimisväärne kogus kaltsiumi, magneesi-

umi ja kaaliumi (Sallantaus 1992). Mg ja Ca leostusid 

suhteliselt kiiremini kui K, mida seotakse rohkem kas-

vava biomassi poolt (Laiho jt. 1999). Samas on andmeid 

(Seuna 1981), et kasvava puistu mõjul (sh. transpirat-

siooni suurenedes) võib leostumine väheneda ning jõu-

da kuivenduseelsele tasemele või isegi alla seda (Laine jt 

2006).

Aluseliste katioonide kadu võib põhjustada pikemaajalisi 

probleeme kuivendatud ala edasises talitluses. Näiteks, 

kuna K koguvaru pinnases on suhteliselt väike, siis võivad 

uued häiringud bioloogilises tsüklis, näiteks raied, K-ga 

varustatuses tõsiseid muutusi põhjustada. Lisaks suure-

neb K leostumine pärast raiet oluliselt, kuna raiejäätmed, 

milles K suhteliselt suures koguses sisaldub, vabastavad 

selle kiiresti, aga samal ajal on taimse biomassi sidumis-

võime ajutiselt raie tõttu pärsitud. Tulemuseks võib olla 

K vähenemine sellisele tasemele, et järgmine puudepõlv-

kond ei saa seda enam piisavalt omastada. Mitmed uuri-

jad on väitnud, et mitmete elementide, eeskätt K varud 

võivad ammenduda esimese puisturingi lõpuks või teise 

puisturingi jooksul (Kaunisto ja Paavilainen 1988, Finer 

1989, vt. Laiho ja Laine 1995).

Metsanduse jätkusuutlikkusega seotud uuringud on kes-

kendunud otsese puidueemaldamisega seotud toitainete 

väljaveo arvutamisele. Kuna põhiliste katioonide leostu-

mine võib viia ala toitainetebilansi tõsisele kahjustumi-

sele, on selge vajadus edasisteks uuringuteks selles vallas 

(Laiho jt. 1999).
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Mõju vooluveekogude keskkonnatingimustele

MÕJU VOOLUVEEKOGUDE 
KESKKONNATINGIMUSTELE

Looduslike turbaalade mõju vooluveekogude vee kvali-

teedile seisneb anorgaaniliste toiteelementide kinnipüüd-

mises ja osalises akumulatsioonis. Seega vähendavad nad 

vooluvete või sademetega transporditud toiteelementide 

leostumispotentsiaali. Samas vastupidiselt anorgaanilise-

le ainesele, toimivad turbaalad olulise lahustunud orgaa-

nilise ainese allikana vooluvete jaoks. Turbaalade anae-

roobsed tingimused ning happeline keskkond soodustab 

selliste orgaaniliste elementide leostumist, mille lahustu-

mine on nende tingimustega otseselt seotud. Kuivendus-

objektide ümber rajatud kraavid takistavad aga ümbrit-

sevalt valgalalt mineraalainete jõudmist märgalale. Seega 

kaotab märgala kuivenduse tagajärjel oma funktsiooni 

toimida toitainete akumulaatorina ning selle asemel, et 

veega kantavad toitained turbasse fi ltreeritaks, liiguvad 

toiteelemendid kraavidevõrgustiku kaudu alast möö-

da. Lisaks rikub kuivendus varasemalt välja kujunenud 

tasakaalu, kus alale juurdekantavad ning vabastatavad 

toitained olid tasakaalus. Kuivenduse järgselt jätkab soo-

ala toitelementide väljastamist äravoolu ja kiirenenud 

lagunemisprotsessid suurendavad toitainete leostumist 

veelgi. Seega, kui looduslikus seisundis turbaala toimib 

toitelementide kogujana, siis kuivendusjärgselt muutub 

see toiteelementide allikaks (Laine jt. 1995).

Märgade metsade veerežiimi ning kuivendusobjektidega 

seotud veekogusid mõjutatakse metsakuivenduse poolt 

oluliselt. Kuivenduse tõttu muutuvad kogu piirkonna 

hüdroloogilised tingimused, sest süvendatakse loodus-

likke vee valgumise ja äravoolu sänge, avatakse sulg-

lohud ja niisked lombid, mis põhjustab suuri muutusi 

kogu elupaigas ja selle elustikus (Laanetu 2005). Samuti 

on oluline mõista, et kuivendussüsteemide rajamisega ja 

olemasolevate süsteemide käigus hoidmisega kaasnevad 

mõjud kanduvad vooluveekogusid mööda oluliselt kau-

gemale süsteemi enda algsest asukohast, ulatudes sageli 

Eesti puhul nt Läänemereni.

Kuivendamise võimalikud mõjud vooluveekogudele on 

järgmised (Laanetu 2005):

1. Hüdroloogilise režiimi ebastabiilsuse suurenemi-

ne – veetaseme kiired muutused (üleujutused ja 

kuivamine, äravoolu suurenemine);

2. Pinnase erosiooni ja setete koormuse suurenemi-

ne; 

3. Veekogude eriilmelisuse ja geomorfoloogilise sta-

biilsuse vähenemine;

4. Põhjavee avamine ja selle äravoolu suurenemine;

5. Mulla mineralisatsiooni- ja leostusprotsesside kii-

renemine;

6. Veeökosüsteemi stabiilsuse vähenemine ja isepu-

hastusvõime langus;

7. Vee-elupaikade ning elustiku liigilise mitmekesi-

suse vähenemine.

Äravool

kirjanduses leidub kuivenduse mõjust märgalade ära-

voolule vastukäivaid andmeid. See on seletatav sooalade 

suure varieeruvusega. Siiski valitseb üldine arusaam, et 

kuivenduse tagajärjel suureneb koguäravool (Laine jt. 

Heikki Luhamaa
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1995). Verry (1988) võtab võimalikud mõjud summaar-

sele äravoolule kokku järgmiselt:

1. Summaaarne äravool suureneb ajutiselt. Veetase-

me alandamine viib välja vee, mis asus enne veega 

küllastunud mullakihis, see efekt on aga ajutine 

ning on märkimisväärne vahetult pärast kuiven-

damist. 

2. Püsivvoolu suurenemine. Olenevalt kraavi süga-

vusest võib moodustuda täiendav vooluallikas, kui 

kraavi põhi ulatub ülemise põhjaveekihini. Suure-

nenud püsivooluhulk võib kesta aastaid. Selle tule-

musena võib suureneda kogu äravool.

3. Äravoolu vähenemine. Kahanenud aurumine tänu 

pealmise turbakihi kuivamisele suurendab samuti 

äravoolusid. Aurumise suhteline vähenemine ula-

tub 50% kui veetase alaneb üle 40 cm sügavuseni.

Samas kestab suurenenud äravool aurumise arvelt vaid 

senikaua, kuni kasvavate puude transpiratsioon hakkab 

seda kompenseerima (on leitud, et Soome tingimustes 

võtab see aega u. 20 aastat kui algsituatsioon oli peaaegu 

puudeta ala. On registreeritud ka juhtumeid, kus kasvava 

puistu mõjul on koguäravool koguni vähenenud (Seuna 

1981).

Hüdroloogilise režiimi ebastabiilsuse kasvu kirjeldavad 

näiteks Sirin jt. 1991. a uurimused Loode-Venemaa kui-

vendatud alade kohta. Lääne-Dvinaa uurimisjaamast saa-

dud andmed näitasid, et maksimaalsed suvised vooluhul-

gad kuivendusalal asuval jões võivad erineda kaks ja tihti 

enamgi korda kuivendamata alal asuval jõel määratust 

(Sirin jt. 1991). Soomes tehtud uuringu baasil (Mustonen 

1971) saab väita, et suvised vooluhulgad võivad suurene-

da isegi 50%, olenevalt valgalal tehtud muudatustest. Tal-

vised maksimaalsed vooluhulgad võivad erineda 100% 

kuivendusest mõjutatud jõgede kasuks. Talvised keskmi-

sed vooluhulgad on kuivendusvett saavates jõgedes 30% 

suuremad. Kuivendatud aladel tõuseb reeglina jõgede 

talvine ja suvine vooluhulk. Aastane vooluhulk jääb aga 

samaks või suureneb. Sirin oma kolleegidega (1991) on 

rõhutanud, et metsakuivenduse tagajärgi analüüsides ei 

piisa ainult jõgede ja ojade vooluhulga vaatlemisest, vaid 

arvesse tuleb võtta ka jõevee keemilise koostise ja tempe-

ratuuri muutuseid.

Kogu äravoolu mõjutavad oluliselt ka raied. Nii on näi-

teks Heikurainen ja Päivänen (1970) leidsid, et suhteline 

äravool (mõõtmised toimusid proovialadel, mitte valgala 

põhiliselt) suurenes 40% väljaraie puhul 24,5% ja lageraie 

korral 111,2%. Seejuures on oluline mainida, et tegemist 

oli suhteliselt väheviljaka alaga, kus puistu tagavara oli 

90m3/ha. Soomes on vaadatud raiete mõju ka ühes uu-

ringus kogu valgala tasemel. Seal leiti, et 3-4 aastat peale 

lageraieid (56-58% valgalast) oli äravool 15-20% kõrgem 

raie-eelsest äravoolust (Seuna 1988). Soomes on ka teis-

tes uuringutes leitud, et umbes 10m3 puidu eemaldamine 

puistust suurendab äravoolu ca 8 mm. Lageraiete järgselt 

on täheldatud ka maksimaalsete kevadiste vooluhulkade 

suurenemist 29-37% ja suviste miinimum vooluhulkade 

vähenemist (Seuna 1988). Üldiselt on täheldatud, et lage-

raie tõttu suurenenud äravool kestab 20-30 aastat (Paavi-

lainen ja Päivänen 1995).

Hõljum

Paavilainen ja Päivänen (1995) väidavad, et kõige kah-

julikum metsakuivendusest tulenev veekvaliteeti mõ-

jutav tegur on hõljumi kasv. Hõljumi all mõeldakse nii 

orgaanilist kui ka anorgaanilist ainest, mis esineb vees 

lahustunud kujul või osakestena. Tahke orgaaniline aines 

hägustab veekogu rohkem kui anorgaaniline aines. Liiati 

on orgaaniline aines bioloogiliselt aktiivne, tarbides la-

gunemisel veekogu hapnikuressursse. Kuivenduse mõju 

seostatakse otseselt hõljumi kasvuga (tabel 1).
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Tabel 1. Hõljumi lisandumine kuivenduse mõjul 
(info koondanud Sallantaus 1986).

Publikatsioon
Hõljumi kasv 
(kg/ha)

Kuivendusjärgne 
periood

Seuna (1982) 980 2 aastat

Seuna (1982) 2300 kevadel

Hynninen ja Sepponen (1983) 4500 3 aastat

Lundin (1984) <200 1 aasta

Berquist jt. (1984) <240 kevadel

Ka kraavide puhastamise tagajärjel võib hõljumi hulk 

äravoolus suureneda. Ahti ja ta kolleegide poolt (1993, 

Paavilainen ja Päivänen 1995 järgi)  uuritud alal oli tah-

kete osakeste kontsentratsioon äravoolus 1,7mg/l ja veel 

teisel aastal peale puhastamist oli see 28,3 mg/l.

Kui kuivenduse rajamine on seotud lageraietega ja sellele 

järgneva maapinna ettevalmistusega, siis on registreeri-

tud tahkete osakeste leostumise suurenemist 4 kg/ha/a 

kuni 1010 kg/ha/a. Seejuures oli ka 5-8 aastat peale tööde 

lõpetamist tahkete osakeste väljakanne 60 kg/ha/a. Samas 

uuringus toodi esile veekogu kaitseks jäetud puhverpuis-

tute keskne roll veekvaliteedi hoidjana, kuna aladel, kus 

puhverpuistu oli kasvama jäetud oli mõju veekvaliteedile 

väike (Päivänen ja Paavilainen 1995).

Orgaanilise hõljumi välja leostumine on kindlasti suurim 

kohe peale kraavituse rajamist, kuid ka siin tõuseb kont-

sentratsioon märkimisväärselt peale lageraieid. Rootsis 

registreeriti veel 3 aastat peale lageraiet orgaanilist hõl-

jumit 170% võrrelduna raie-eelse perioodiga. Selle põh-

juseks peeti eelkõige seda, et raiejärgne veetaseme tõus 

põhjustas paljude peenikeste juurte suremise ja samuti 

seeneniidistike hukkumise, mis olidki peamised hõljumi 

allikad (Grip 1982). Orgaanilise hõljumi hulga kahekor-

distumist peale raieid on täheldatud ka Soomes. Üldtea-

da on see, et raiejärgselt suureneb orgaanilise aine leos-

tumine rohkem turvasmuldadel kasvavate metsade kui 

mineraalmuldadel kasvavate metsade puhul (Paavilainen 

ja Päivänen 1995).

Vee PH

Metsakuivenduse mõju vee reaktsioonile peetakse eel-

kõige happesust suurendavaks. Sallantaus (1986, Paavi-

lainen ja Päivänen 1995 järgi) näeb siin kolme erinevat 

võimalust, sõltuvalt sooala looduslikust algupärast.

1. Vähetoitelised paksu turbakihiga alad – toimub 

ajutine pH väärtuste vähenemine;

2. Happelise pealmise turbakihiga alad, kus kraavid 

ulatuvad sügavamal paiknevasse tarnaturbasse või 

mineraalmaani – toimub pH tõus, eriti väikese 

äravooluga perioodidel;

3. Rohketoitelised sood, samuti sulfaatiderikkad 

rannikumullad – toimub oluline pH vähenemine, 

eriti suure äravooluga perioodidel, mis on järgne-

nud põuale.

Seega võib metsakuivendus sõltuvalt keskkonnatingi-

mustest põhjustada ka vooluveekogude vee suuremat 

neutraalsust.

Eutrofeerumine 

Fosfor

Metsakuivendus suurendab fosfori kontsentratsiooni 

äravoolus, kui kuivendusega kaasneb erosioon. Näiteks 
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on Soome uurijad registreerinud fosfori kontsentratsioo-

ni suurenemist äravoolus aasta peale kraavide rajamist 

21-lt kuni 58 μg/l ja on mõõdetud isegi 280 μg/l suuru-

seid kontsentratsioone (Paavilainen ja Päivänen 1995). 

Samas on täheldatud, et vanade kuivendussüteemidega 

aladelt on fosfori leostumien samas suurusjärgus loodus-

like sooaladega.

Kui kuivendatud aladel tehtud raiete järgselt on registree-

ritud vähetoiteliste soode puhul fosfori kontsentratsiooni 

suurenemist 0,5kg/ha ja 2,5 kg/ha rohketoiteliste soode 

puhul. Huvitav on ka see,e t kui vähetoteliste soode pu-

hul langes fosfori väljakanne samale tasemele loodusliku 

fooniga, siis rohketoiteliste soode puhul oli see kõrge veel 

6 aastat peale raiet. Arvatake ka, et suur osa raiejärgsest 

fosforist pärineb tegelikult raiejäätmetest (Paavilainen ja 

Päivänen 1995). Äravoolu sattunud fosfor põhjustab eut-

rofeerumist ja suurendab looduslikes veekogudes vetika-

te produktiivsust.

Lämmastik

Enamus sooaladelt leostuvast lämmastikust on orgaa-

nilisel kujul. Kuivenduse tõttu suureneb nii orgaanilise 

kui anorgaanilise lämmastiku leostumine. Soomlased on 

leidnud, et kuivenduse tulemusel suureneb aastane or-

gaanilise lämmastiku väljakanne 10kg/ha ja anorgaanilise 

lämmastiku puhul on see alla 1 kg/ha. Nitraatlämmasti-

ku leostumise risk on kõrge peale lageraiet (Kubin 1992). 

Enamus kuivenduse tagajärjel vabanenud lämmastikust 

seotakse taimestiku pool. 

Raiete puhul on reaalne oht lämmastiku leostumiseks, 

kuna raiejäätmed ise sisaldavad lämamstikku juba reeg-

lina üle 100 kg/ha. Riski võib omakorda suurenda see, et 

raiejärgselt tõuseb mulla pealmiste kihtide temperatuur, 

mis soodustab turba lagunemist (Paavilainen ja Päivänen 

1995).
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KUIVENDUSE MÕJU 
ELUPAIKADELE JA LIIKIDELE

Mitmetel põhjustel on kuivenduse mõju elurikkusele 

peetud enamasti negatiivseks. Bioloogilisele mitmeke-

sisusele mõjub kuivendamine peamiselt vaesustavalt ja 

seda kahel põhjusel. Esiteks hävib kuivenduse tagajär-

jel suur osa senistest liikidest, sh. ka nn spetsialistliigid, 

kelle ellujäämien sõltub otseselt sooelupaikade olemas-

olust. Teiseks, kuigi kuivenduse tulemusel võib liikide 

arv konkreetses punktis suureneda, siis ei tähendada see 

alati suuremat mitmekesisust maastiku tasandil (Külvik 

ja Palo 2000). Pigem kaasneb kuivendusest tuleneva kas-

vukohatingimuste ühtlustumisega ökosüsteemide degra-

deerumine liikide, koosluste ja ka maastike tasemel (Paal 

2007). Eestis, kus veerand metsamaast on tänapäevaks 

kuivendatud, on kuivenduse mõju enamasti maastikku 

ühtlustav (Külvik ja Palo 2000). 

Vee-elupaigad

Vooluveekogude õgvendamise ja kraavitamise käigus 

rajatakse voolusängid, millel puuduvad looduslikule 

voolusängile omased kalda- ja põhjastruktuurid, mis on 

vajalikud erosiooni tõkestamiseks ja tagavad voolusängi 

eriilmelisuse, põhjastruktuuride rikkuse ja stabiilsuse. 

Voolusängi struktuurid ja setted mõjutavad tugevasti 

veekogude elustikku. Setted võivad kilomeetrite ulatuses 

katta voolusängi põhja, täites selle lohud ja süvikud. Kui 

looduslikud veekogud paigutavad setteid ümber ja lades-

tavad neid suurvee ajal luhtadele, siis kraavides ning ka-

nalites ei tõuse vesi üle kaldavallide isegi kõrge veetaseme 

korral. Nii vähenevad paljude liikide sh jõevähi varjevõi-

malused ja vee-elustiku ellujäämise võimalused põua-

perioodidel. Kergesti liikuvad liivased setted matavad 

enda alla jõepõhja elustiku nt. karpide kolooniad, eriti 

tugevasti on selletõttu kahanenud Eestis paksukojalise 

jõekarbi (Unio crassus) populatsioonid (Laanetu 2005). 

Hävivad lõhilaste jaoks olulised kivise põhjaga kudemis-

alad. Samuti häirib pidev setete liikumine putukate vast-

sete arengut ja elujõulisust (Vuori ja Joensuu 1996). Vuori 

oma kolleegidega (1998) jõudis Lääne-Soomes asuva Iso-

joki jõe seisundit uurides järgmistele tulemustele: suurte 

selgrootute organismide paiknemine ja arvukus sõltus 

kuivenduse intensiivsusest, sambla katvusest ja alumii-

niumi ja raua kontsentratsioonist vees. Väga selgelt tuli 

uuringus välja põhjaelustiku liigirikkuse negatiivne seos 

liivase jõepõhja osakaaluga kogu jõepõhjast ja positiivne 

seos põhjataimestiku katvusega.

Kuivendamistööde käigus hävivad sageli kaldapuistud. 

See soodustab veekogude eutrofeerumist, kuna veeko-

gusse jõuab rohkem toitaineid ja vee temperatuur tõuseb. 

Näiteks leiti Soomes, et kaldapuistu raiumise tagajärjel 

muutus oluliselt veekogu taimestiku koosseis ja suurenes 

vetikate produktiivsus. Produktiivsus püsis kõrgel veel 

kolm aastat peale raiet (Holopainen ja Huttunen 1992). 

Õgvendamise ja süvendamise käigus enamasti eemaldak-

se vooluveekogudest suured kivid ja surnud puit. Kõik 

need on aga vooluveekogude loomulikud elemendid, mis 

pakuvad kaladele varjetingimusi ja on kaladele toiduks 

olevate putukate arengujärkude toidubaasiks. Nii näiteks 

on Degermann oma kolleegidega (2004) veenvalt näida-

nud, et forelli arvukus Skandinaavia jõgedes on tugevalt 

seotud suureläbimõõduliste surnud puude hulgaga jõge-

des. Vee-elupaikade struktuuriline vaesumine mõjutab 

otseselt paljude liikide sh kalaliikide ja jõevähi arvukust 

Eesti jõgedes.
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Sooelupaigad

Loodusliku soo-ökosüsteemi tähtsaim funktsionaalne 

iseärasus on turba tekkimine ja ladestumine. Loodus-

likku rabaökosüsteemi iseloomustab keskosas väikese 

languga älve-, lauka või rohupuhmavööndeid ümbritsev 

järsema nõlvaga servaala, kus tavaliselt levivad puiskoos-

lused ja rabamännik. Raba nõlvale ja/või nõlva alla kae-

vatud piirdekraavidega rikutakse raba looduslik veere-

žiim ja muutub raba nõlvaala puis- ja lagerabakoosluste 

struktuur ning talitlus. Servakuivendus võib soodustada 

lageda rabalava metsastumist. Viimase poolsajandi jook-

sul on Eestis toimunud märgatav lagerabade metsas-

tumine, millega halveneb kaitsekorralduslikult oluliste 

avasooliikide elupaikade kvaliteet. Täielikult hävinevad 

raba ümbritsevad nõlvaalused märekooslused,1 mis ena-

masti asenduvad pajuvõsaga või mitmesuguste niiskete 

kasvukohtade vähetootlike metsakooslustega (Ilomets 

jt. 2006). Kui turba moodustumine ja akumuleerumine 

kuivendamise tagajärjel lakkab, on sooökosüsteem teise-

nenud millekski muuks (Paal 2007). 

Meie kõige ohustatumateks sootüüpideks on minerot-

roofsed sood, eriti allikasood, liigirikkad madalsood ja 

siirdesoometsad (tabel 2). Truu ja tema kolleegide (1964) 

andmetel hõlmasid enne ekstensiivse soodekuivendamise 

algust Eestis kõige suurema pindala madalsood – 515 000 

ha ehk 57% soode kogupinnast; siirdesoid leidus 114 000 

ha (12%) ja rabasid 278 000 ha (31%). Ehkki liigirikkaid 

madalsookooslusi on Eestis säilinud pea igas maakonnas, 

on enamasti tegemist väikesepindalaliste fragmentidega, 

mis hõlmavad kokku 5 000–8 000 ha (Ilomets ja Pajula 

2004). Liigivaestest lage- ja puismadalsoodest on hinnan-

guliselt säilinud 16 000–17 000 ha, maksimaalselt 20 000 

ha, sh Emajõe-Suursoos vähemalt 5 000 ha. Hüdroloogia 

seisukohast on neist rahuldavas looduslikus seisundis vä-

hem kui 10%. Kuivendamata on jäänud enamasti kaitse-

aladel paiknevad madalsood (näit. Avaste, Emajõe-Suur-

soo, Nehatu) või metsamajandite territooriumil asuvate 

suurte rabade vahele jäävad madalsooniidud. Parem on 

rabade (ombrotroofsete soode) olukord ja seda eeskätt 

1970. aastatel rakendatud looduskaitseliste meetmete 

tõttu. Ligikaudu 60–65% Eesti rabadest on suhteliselt 

heas looduslikus seisundis (Ilomets ja Pajula 2004).

Tabel 2. Inimtegevuse poolt oluliselt mõjutamata soode pindala Eestis 
(Ilomets ja Pajula, 2004).

Soo tüüp Hinnanguline pindala, ha 

Liigirikkad madalsood u 5000, kuid mitte üle 8000 

Liigivaesed madalsood 16 000–17 000, max 20 000 

Siirde- ja õõtsiksood 17 000–18 000 

Fennoskandia soostunud metsad 
ja soolehtmetsad 

12 000–18 000 

Siirdesoo- ja rabametsad 38 000–50 000 

Allikasood 250–500 

Looduslikus seisundis rabad 156 000 

Inimtegevusest rikutud, ent 
taastumisvõimelised rabad 

56 500 

Kokku ca 325 000 

Soostunud metsad ja soometsad

Ehkki erinevat tüüpi soostunud metsade pindala erineb 

andmeallikates tunduvalt, pakub Ilomets (2005), et loo-

duslikke siirdesoometsi on säilinud vaid 8000-10 000 

hektaril. Ka kuivendamata või kuivendusest mõjutamata 

madalsoometsi paikneb enamasti vaid suuremates soosti-

kes ning nende kogupindala võib hinnanguliselt olla kuni 

10 000 ha. Ilomets järeldab, et seega on Eestis kuivenda-

tud praktiliselt kõik soostunud metsad. Kuivendamise 

ajaloolist ulatust fokusseerimist madalsoodele kirjeldab 

mõnevõrra ka see, et väga suur osa täna haruldaseks loe-

tavaid metsakooslusi seostub eelkõige veekogude lammi-
1  Märe on märg maismaakoht, kus vesi on mingi ajaperioodi (enamasti vähemalt mitu kuud) 

maapinna tasemel. Märesid esineb näiteks soode servadel (servamäre)
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dega ja soostunud aladega (vt. tabel 3). Lammimetsade 

kadumise üheks peamiseks põhjuseks nende maade põl-

lumajanduslikku kasutusse võtmise kõrval on kindlasti 

kuivendus. Kuivenduse käigus kraavitati lammialad, msi 

võimaldas veel lammivallide taguselt alalt kiirest tagasi 

jõkke voolata ja väiksemate ojade õgvendamisel, süven-

damisel ja kaldavallide loomisega kaotati vooluveekogu-

de orgaaniline seotus kaldaalade e. lammidega. 

Tabel 3. Kaitset vajavad soometsade ja soostuvate metsade kooslused 
(Kalda ja Paal 1997).

Kooslus Kaitsevajadus Levik, kasvukoht

Lammimetsad
Humala-
jalaka(künnapuu)-
saare-pärna või tamme 
segamets 

Haruldane, väga 
piiratud levikuga

Fragmentidena 
jõelammidel, 
enamasti Lõuna- ja 
Kesk-Eestis, harvem 
Kirde-Eestis

Luhttarna-kaasik Haruldane, väga 
piiratud levikuga

Suuremate 
jõgede lammidel, 
fragmentidena

Luhttarna-sanglepik Haruldane, piiratud 
levikuga

Suuremate 
jõgede lammidel, 
fragmentidena

Luhttarna-saarik Haruldane, väga 
piiratud levikuga

Suuremate 
jõgede lammidel, 
fragmentidena

Soostunud metsad
Sõnajala-sanglepik Piiratud levikuga Fragmentaalselt, 

enamasti vooluvete 
kaldail

Sõnajala-saarik Piiratud levikuga Fragmentaalselt 
üksikute puistutena

Sõnajala-tammik Väga haruldane Pärnumaal

Lodumetsad
Soovõha-sanglepik Haruldane, piiratud 

levikuga
Enamasti Kirde- ja 
Edela-Eestis

Soovõha-kaasik Haruldane, piiratud 
levikuga

Enamasti Kirde- ja 
Edela-Eestis

(Ranniku) lodu 
sanglepik

Haruldane, piiratud 
levikuga

Paiguti põhjarannikul

Taimestik

Kuivenduse tagajärjel toimuvad muutused märgalade 

mulla veerežiimis ja mulla õhutatuses ning toitainete 

režiimis avalduvad kuivendatud ala taimestiku liigilises 

koosseisus. Suktsessioon on peamiselt suunatud muutus-

tega mullastikus ja puurindes (Kollist 1953). Harilikult 

väheneb sooaladele omane taimestik ning suureneb met-

sataimede osatähtsus. Kõige kiiremini vahelduvad liigid 

niiskel toitaineterikkal alal, kus algselt domineerisid ro-

hundid ja tarnad, kõige aeglasemalt reageerivad ombrot-

roofsed toitainetevaesed rabad (Laine jt. 1995). 

Masingu (1952) järgi on puisrabade ja rabametsade 

tingimustes headeks kuivenduse indikaatoriteks turba-

samblad, tupp-villpea, harilik jõhvikas, palusammal ja 

kaksikhamba liigid jt. Neist turbasamblad, tuppvillpea 

ja harilik jõhvikas reageerivad kuivendusele ohtruse lan-

gusega kuna seevastu palusammal ja kaksikhamba liigid 

reageerivad kuivendusele ohtruse tõusuga. Kuivendami-

ne vähendab turbasammalde kasvukiirust 30-50% võrra, 

lisaks sellele mõjutab turbasambla kadu turba pealispinna 

töötlemine (tööriistad, põletamine) ning puistute liituse 

suurenemine (Kollist 1953). Turbasammal, ehkki pikaea-

line püsik, kaob kuivenduse järel esimesena, tehes ruu-

mi teistele brüofüütidele – eelkõige metsaliikidele (Du-

ring 1979, Laine jt. 1995b). Samuti kaovad väga kiiresti 

tarnad. Sellele järgneb soole iseloomuliku puhmarinde 

(vaevakask, sookail) asendumine metsaliikidega (harilik 

mustikas, harilik pohl). Mustikas kui aeglane levija jõuab 

reeglina alale kõige hiljem – saavutades suurema ohtruse 

alles 50 a. pärast kuivendust. Liigiline arvukus kuiven-

datud alal on tavaliselt suurim mõni aeg peale kuiven-

dust (5-30 aastat, olenevalt pinnase viljakusest), kui koos 

elunevad antud alal sooliigid, ruderaalsed liigid ja metsa-

liigid (Vasander 1987a, 1987b; Laine jt. 1995, Whittaker 

1972).
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Kuivendusjärgsed muutused soode taimkattes toimu-

vad suhteliselt aeglaselt ning need toimuvad paralleelselt 

metsastumise protsessiga. Seitse aastat pärast kuivendust 

oli (Sõmerpalu katsemetskonnas) sool kuivenduseelne 

taimkate liigilise kloosseisu poolest põhiliselt säilinud. 

Rohurindes esinesid tupp-villpea, jõhvikas, tarnad jne. 

Samblarindes katsid turbasamblad peaaegu kogu maa-

pinna, kuid seejuures 85% turbasammaldest olid juba 

“surnud”. Samal ajal oli puistu juba enamvähem liitunud. 

Seevastu intensiivselt kuivendatud aladel, kus kuiven-

dus oli kestnud juba pikemat aega (30-70 a), puudusid 

kuivenduseelse taimkatte tüüpilised esindajad peaaegu 

täiesti või esines neid märgatavalt vähem kui kuivenda-

mata sool (Kollist 1953). Alustaimestikust oli 11-ne kui-

vendusjärgse aastaga kadunud 11 liiki (esialgu loendatud 

82st), 21 aastaga 41 liiki, nende seas küüvits (Andromeda 

poliofolia), hanevits (Chamaedaphne calyculata), ümara-

lehine huulhein (Drosera rotundifolia), konnaosi (Equise-

tum fl uviatile), ussilill (Lysimachia thyrsifl ora), sookäpp 

(Hammarbya paludosa), raba karusammal (Polytrichum 

strictum) jt. Asemele olid tulnud 32 liiki, sealhulgas 

metsmaasikas (Fragaria vesca), palderjan (Valeriana of-

fi cinalis), harilik kuldvits (Solidago virgaurea), jänesesalat 

(Mycelis muralis), harakkuljus (Linnaea borealis), harilik 

kolmissõnajalg (Gymnocarpium dryopteris), lapik nur-

mikas (Poa trivialis), hobumadar (Galium verum), mägi 

pajulill (Epilobium montanum) jt. Märkimisväärsed olid 

ka muutused eri taimeliikide katvuses. Eriti tähelepanu-

väärsed olid muutused samblarindes. Turbasammalde 

katvus vähenes ligi kakskümmend korda. Samal ajal oli 

suurenenud tüüpiliste metsasammalde: hariliku laaniku 

(Hylocomium proliferum) ja palusambla (Pleurozium sc-

herberi) katvus üle nelja korra (Kollist 1987). 

Kõige enam mõjutab rohu- ja puhmarinde liikide katvust 

puurinde liitus. Puurinde liituse mõju enamuse rabalii-

kide katvusele on negatiivne. Liituse mõju on positiivne 

tuppvillpea (Eriophorum vaginatum) ja rabamuraka (Ru-

bus chamaemorus) katvusele. Veetaseme langemise mõju 

on negatiivne rohurinde liikidele nagu tuppvillpea, valge 

nokkhein (Rhynchospora alba) ja rabamurakas. Pinna-

langu mõju kanarbiku (Calluna vulgaris) ja rabajänes-

villa (Trichophorum caespitosum) katvusele on osutunud 

positiivseks, harilikule kukemarjale (Empetrum nigrum) 

aga negatiivseks. Samblarinde liikidest mõjutab puu-

rinde liituse kasv positiivselt soovildiku (Aulacomnium 

palustre), raba-kaksikhamba (Dicranum bergeri) ja hari-

liku palusambla (Pleurozium schreberi) ning kitsalehise 

ja teravalehise turbasambla katvusele. Turbasammalde 

üldkatvusele on suurenenud puurinde liituvuse, veetase-

me languse ja puhmarinde üldkatvuse suurenemise mõju 

negatiivne, kuid pinnalangu mõju osutus positiivseks 

(Ilomets jt. 2006).

Kuivendamise tõttu on hävinud Eesti ainus teadaolev 

Ångstroemi turbasambla (Sphagnum aongstroemii) 

leiukoht Käsmu poolsaarel (Lilleleht, 1998). Loigu-tur-

basammal Sphagnum inundatum on intensiivse soo-

kuivenduse tagajärjel muutunud mitmes piirkonnas 

haruldaseks ning võetud kaitse alla. Eestis on antud lii-

gil teada vaid kuus leiukohta, neist kolm on suhteliselt 

vanad leiud. Seega on liik Eestis haruldane (Ingerpuu jt. 

1998). Väheste leiude arvu tõttu ja kasvukohatingimus-

te suhtes nõudliku liigina on loigu-turbasammal arva-

tud Eestis looduskaitsealuste liikide hulka (Nagel 2006). 

Viierealine turbasammal (Sphagnum quinquefarium) on 

märgade metsade asukas, eelistades kasvada rabastuvates 

ja soostuvates okasmetsades (Ingerpuu jt. 1998). Kasvu-

koha tingimuste suhtes nõudlik, kasvab toitaineterikka-

mas, pika metsajärjepidevusega okasmetsades ning on 

tundlik nii kuivenduse kui metsaraie suhtes (Ulvinen, 

et. al. 2002). Wulfi  turbasammal (Sphagnum wulfi anum) 

kasvab varjulistes, küllalt kuivades kohtades rabastunud 

sega- ja okasmetsades, harvem ka soostunud metsades 

(Ingerpuu jt. 1998). Inimpelgliku liigina on ta tundlik nii 

kuivenduse kui ka metsaraie suhtes (Vellak 2004). Kuigi 

Eestis on teada rohkelt vanu leiukohti võib inimtegevu-

se suhtes tundliku märgade metsade asukana antud liik 
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kasvukohtade tingimuste muutumise tõttu kergesti oma 

leiukohtadest kaduda (Nagel 2006).

Samas on ka mitmeid teisi taimeliike, mille puhul on 

kuivendus oluliseks ohuteguriks. Eriti tundlikud kuiven-

duse suhtes on nt allikasoodega seotud liigid nt. koldjas 

selaginell (Selaginella selaginoides), madalsoodes näiteks 

eesti soojumikas (Saussurea alpina esthonica) jne. (Timm 

2006).

Seened

Kuivendamata soodes leidub ca. 10-30 saprofüütset 

ja veel vähem mükoriisset seeneliiki (Salo 1980). Peale 

kuivendamist kasvab tüüpiliste metsaseente liikide arv 

vastavalt ala muutumisele ja puurinde arenemisele. Salo 

järgi (1979, 1981) kasvab peale kuivendamist järgmiste 

seente arvukus: männiriisikas (Lactarius rufus), liivtatik 

(Suillus variegatus), soopilvik (Russula paludosa), tavava-

helik (Paxillus involutus). Saprofüütsetest liikidest: Na-

ematoloma udum, Stropharia hornemannii, Cystoderma 

amianthinum, Omphalina ericetorum, Collybia dryop-

hila. Kuivendatud turbaaladel (eriti rabamännikutes) 

on palju mitmekülgsem makroseente koosseis, kui on 

seda vastavatel kuivendamata aladel (Salo 1993). Seen-

te saagikus kuivendatud turbaladel võib küündida kuni 

2 t/ha, millest enamiku moodustab männiriiskas (Lacta-

rius rufus) (Veijalainen 1974). Kuivendamine võib ohus-

tada spetsialiseerunud seeneliike nagu näiteks: Hohen-

buehelia longipes, Bivista paludosa, Lycoperdon caudatum 

ja Melanoleuca brevispora (Rassi jt. 1985).

Mullafauna

Mullafauna mängib olulist rolli ökosüsteemide toitai-

nete ringes. Niiöelda “eelseedides” suure osa lagunevast 

biomassist valmistavad nad selle ette mullamikroobide 

jaoks (Standen 1978). Turbaaladel sõltub mullafauna 

hulk ja koostis peamiselt veetasemest – mida kõrgem on 

veetase, seda vähemarvukam ja vaesem on mullafauna.

Silvan koos kolleegidega uurisid (1998) mullaselgrootute 

muutuseid kuivenduse mõjul erineva vanusega kuiven-

dusobjektidel (12, 26 ning 60 aastat pärast kuivendust 

ning 60 aastane kuivendusala, mis oli taastatud, so kui-

vendusobjektid lõhutud kaks aastat tagasi). Kogu mulla-

fauna arvukus oli kuivendusjärgselt kasvanud, vanematel 

aladel keskmiselt kümnekordseks, hooghännaliste puhul 

(Collembola) ligi sajakordseks. Ala taastamisjärgselt ka-

hanes selgrootute arvukus järsult jäädes tulemustelt kui-

vendamata ning noorimate kuivendatud alade näitajate 

vahele. Proportsionaalselt oli looduslikel aladel kõrgeim 

pinnaselestade (Oribatida) arvukus, umbes 60%, kui-

vendusjärgselt see proportsioon kahanes mõnevõrra. 

Ka valgeliimuklasete (Enchytraeidae) proportsionaalne 

arvukus kahanes kuivendusjärgselt, seevastu hooghän-

naliste oma kasvas selgelt. Samas on valgeliimuklased 

turbaalade ökosüsteemis tähelepanuväärne perekond 

taimejäänuste lagundajatena. Cognettia sphagnetorum 

on näiteks üks vähestest selgrootutest, kes suudab toi-

tuda turbasamblajäänustest. Enamik mullafaunast paik-

nes pealmises kihis: 60-80% asetses ülemises 4 cm kihis. 

Kuivendusjärgse suktsessiooni käigus muutub mullafau-

na koosluse struktuur sarnaseks kuivadel aladel asuvate 

sarnaste metsakasvukohatüüpide omaga. Mullafauna pu-
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hul kehtib reegel – mida toitainetevaesem on keskkond 

kuivenduseelselt, seda väiksemad on kuivenduse nähta-

vad mõjud elustikule (Markkula 1982, Vilkamaa 1981, 

vt. Silvan jt. 1998). Kuivenduse järgselt kaovad mullast 

turbaaladele tüüpiline mullafauna ning nende koha hõi-

vavad elupaigageneralistid ja kuivematele aladele omased 

liigid (Markkula 1986). 

Vihmaussidele (Lumbricidae) peetakse sooalasid ena-

masti liiga niiskeks ja happeliseks (Edwards ja Loft y 

1972). Kui sooaladel vihmausse leidub, siis kahaneb nen-

de liikide arv ja isendite arvukus ning biomass kuivendu-

se mõjul juba esimeste kuivendusjärgsete aastate jooksul. 

Poolas läbi viidud uurimuse kohaselt kahanes 1-5 aastat 

peale kuivendust vihmausside tihedus tarna-samblasoos 

nelja- kuni viiekordselt ning tarnasoodes rohkem kui 15-

kordselt (Makulec 1991).

Päeva- ja ööliblikad

Floristiliselt vaesed rabamännikud metsa ja soo piiriala-

del seostuvad iseloomuliku ja mitmekülgse liblikafau-

naga (Väisänen 1992). Soomes peetakse ombrotroofsete 

rabade ekstreemset mikrokliimat põhjuseks, miks paljud 

põhjapoolsed liigid (Clossiana freija, Clossiana frigga, 

Pyrgus centaureae) elavad lõunapoolsetel aladel ainult ra-

bades. Neist põhja-kannikesetäpiku vähenemist on seos-

tatud otseselt kuivenduse mõjudega (Marttila jt. 1991, 

Sjöberg ja Erikson 1997). Seda liiki on leitud ka Eestis, 

kuid mitte viimase 50 aasta jooksul, ehkki otsimas on 

käidud korduvalt. 1920-ndate aastate alguses oli ta Lää-

ne-Virumaal veel tavaline (Aare Lindt, suulised andmed 

Virumaa Teataja 05.08.2008 Nadezhda Widder)

Seega kuivendus harilikult kahandab sooaladele sept-

sialiseerunud liblikate arvukust, samal ajal suureneb 

metsaliikide arvukus (Mikkola 1976, Marttila jt. 1990). 

Täheldatud on, et liblikate vähenemine toimub kiiremi-

ni kui nende toidubaasiks olevate taimeliikide (eelkõige 

sookail ja rabamurakas) oma ning peetakse võimalikuks, 

et liblikad on väga tundlikud väikeste mikroklimaatiliste 

muutuste suhtes (Mikkola 1976).

Ämblikud

Ämblikele on sooalad erilisteks elupaikadeks, kus põhja- 

ja lõunapoolsed liigid võivad kohtuda. Kuivendus muu-

dab kogu ämblikufaunat: soode spetsialistliigid kaovad 

(nt. rabade rohurinde peamine dominantliik Dictyna 

arundinacea, samblarindes Tapinocyba pallens, Pardosa 

sphagnicola) ja metsaliikide või eurütoopsete (laia öko-

loogilise amplituudiga) sooliikide arvukus tõuseb (Vil-

baste 1980). Kuivendusejärgselt on täheldatud selget 

põhjapoolsete ämblikuliikide arvukuse vähenemist lõu-

napoolsetes soodes (Koponen 1985). Lagerabas on ämb-

like arvukus väga madal, seal on dominandiks Pardosa 

hyperborea, keda on leitud ainult soodest ja kes on tõe-

näoliselt jääaja relikt. Samas madalsoode kuivendamisel 

ämblike liigirikkus kasvab peamiselt mineraalmaa liikide 

sissetungi tõttu. Pikka aega pärast kuivendamist ei moo-

dustu stabiilset kooslust, samblarinde kooslus muutub 

kuivendamisjärgselt kõige enam, rohu- ja puhmarinde 

liigirikkus ei muutu oluliselt veel mõned aastad pärast 

kuivendamist. Kuivendamisest võitvaid liike on ilmselt 

rohkem kui sellest kaotajaid, kannatavad aga rabade 

spetsiifi lised liigid (Mart Meriste, suulised andmed). 

Linnud

Sooelupaigad on tõenäoliselt ainus biotoop, kus linnu-

liikide ja -isendite arvukus kasvab põhja suunas, kuna 

paljude kahlajate elupaigad – niisked aapasood – suure-
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nevad põhjas (Järvinen ja Sammalisto 1976, Järvinen jt. 

1987). Eesti rabadel pesitseb E. Kumari (1972) andmetel 

31 linnuliiki, neist kuus meie tingimustes ainult rabadel: 

rabapüü (Lagopus lagopus), rabapistrik (Falco peregrinus), 

rüüt (Pluvialis apricaria), hallõgija (Lanius excubitor), 

väikekoovitaja (Numenius phaeopus) ja punakurk-kaur 

(Gavia stellata) (NB! rabapistriku ja punakurk-kauri pe-

sitsemist pole Eestis aastakümneid enam registreeritud)). 

Nii rabas, siirde- ja madalsoos pesitsevaid linnuliike on 

Eestis seitse: teder (Tetrao tetrix), sookurg (Grus grus), 

sookiur (Anthus pratensis), mudatilder (Tringa glareola), 

kiivitaja (Vanellus vanellus), suurkoovitaja (Numenius 

arquata) ja heletilder (Tringa nebularia) (Kumari 1965). 

Otseselt rabaga sh. lagerabaga seotud liikide väikesear-

vuliseks muutumist põhjendatakse just kuivenduse mõ-

juga (Peterson 1987).

Üldist metsakuivenduse mõju linnustikule on uuritud 

Soomes, kuid seal on seda peetud suhteliselt väikeseks, 

kuna suured põhjapoolsed sooalad on enamasti kuiven-

dusest välja jäänud. Ka on sooalasid asustavad linnud 

enamasti rändajad, kes kasutavad soid pesitsuseks ja see-

ga võivad muutused nende arvukuses olla seotud ka tal-

vitumisalade keskkonna- või kliimamuutustega. Siiski on 

leitud, et teatud kahlajate arvukus, nt hele- ja tumetilder 

(Tringa nebularia ja T. erythropus) ja veetallaja (Phalaro-

pus lobatus) on Soomes kahanenud just tänu kuivendusele 

(Laine jt. 1995). Sama on täheldatud Šotimaal (vt. Stroud 

jt. 1987) – kuivendus ning metsastamine on kahandanud 

heletildri, soorüdi (Calidris alpina) ja rüüda (Pluvialis 

apricaria) arvukust. Kahlajate arvukuse vähenemise mõ-

jusid on täheldatud vähemalt 500m kaugusel istutatud 

metsaalast (Stroud ja Reed 1986). Kui kuivendusobjek-

tiks on niit, avaldub kuivenduse mõju mullaselgrootute 

biomassi ja kättesaadavuses kahanemises niidulindude-

le. Samuti väheneb niidu heterogeensus, kusjuures eriti 

kiiresti kaovad lombid, mis on niidurislale (Calidris al-

pina schinzii) oluliseks elupaiga komponendiks (Th orup 

1998). Niidurisla kaitsekorralduskavas peetakse kuiven-

duse mõju keskmise tugevusega ohuteguriks (Kuresoo jt. 

2003). Metstilder (Tringa ochropus) on tõenäoliselt ainus 

kahlajatest, kes võib kuivendusest kasu saada, kuna pesit-

semiseks sobivad tingimused – vaba veega kraavid ning 

puistud kraaviservades – paranevad (Solonen 1983). 

Muutused puistu liigilises kooseisus ja biomassis mõju-

tavad ka värvulisi. Puudevaba ala kahanemine vähendab 

hänilase (Motacilla fl ava), kadakatäksi (Saxicola rubetra) 

ja põldlõokese (Alauda arvensis) arvukust (Väisänen & 

Rauhala 1983, Kouki jt. 1992). Metskiur (Anthus trivia-

lis) ja hall-kärbsenäpp (Muscicapa striata), kes pesitsevad 

hõredate metsadega sooaladel võivad küll esialgu arvu-

kuse poolest kasvada, kuid hiljem, kui mets muutuvad 

liiga tihedaks, kindlasti kahanevad (Väisänen ja Rauhala 

1983). 

Pesitsuspaaride arvukus kasvab harilikult paralleelselt 

metsa kasvamisega, eriti juhul, kui puistu koosneb nii 

okas- kui ka lehtpuudest. Generalistliigid nagu metsvint 

(Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), 

rootsiitsitaja (Emberiza schoeniclus) ja vainurästas (Tur-

dus iliacus), kes on enamasti juba niigi arvukad, saa-

vad võimaluse populatsioonide kasvuks sõltuvalt metsa 

struktuurist. Kuuse-domineerimisega soometsad on lii-

girikkamad ja pesitsuspaaridelt arvukamad, kui männi-

domineerimisega soometsad (Raitasuo 1973). 

Metsakuivendus mõjutab negatiivselt kanaliste arvukust 

ja liigilist struktuuri. Soome uurijad on toonud välja, et 

kuivenduse mõjul on vähenenud näiteks toidubaas pu-

tukate arvukuse languse tõttu, samas on tõusnud kisk-

luse surve ning huvitava otsese mõjuna on välja toodud 

tibude uppumine kuivenduskraavides (Ludwig jt. 2008). 

Liikide puhul, kes sõltuvad talvesööda näol lehtpuudest, 

nagu teder (Tetrao tetrix), on täheldatud ka arvukuse 

kasvu (Karsisto 1974, Sabo 1974). Rabapüü (Lagopus la-

gopus) arvukuse kasvu on täheldatud neil kuivendatud 

aladel, kus vaevakase (Betula nana) ladvad ulatuvad üle 
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lumikatte (Rajala ja Linden 1982). Kuigi toidubaas võib 

kuivendatud aladel kasvada ja seeläbi mõjutada positiiv-

selt täiskasvanud metsislaste (Tetraonidae) arvukust tal-

veperioodil, kipuvad pesakonnad edaspidi kuivendatud 

alasid vältima, eriti kuivenduse mõjude arenedes. Noor-

linnud võivad kõrgesse taimestikku “ära uppuda” ning 

toit muutub neile raskesti kättesaadavaks (Hissa jt. 1982, 

Rajala ja Linden 1982). Eestis peetakse metsise puhul 

metsakuivendust üheks olulisemaks ohuteguriks, kuna 

kuivendussüsteeme on rajatud metsise jaoks olulisteks 

mängupaikadeks olevatesse rabastuvatesse metsadesse ja 

rabamännikutesse. Nendel aladel tuleb kuivenduse pöör-

dumatu negatiivne mõju esile siis kui kuivendusjärgselt 

hakkavad metsad tihedamaks muutuma, sest alusmetsas 

hästi kasvama hakanud kuusk ja kask muudavad metsa 

metsise jaoks liiga tihedaks (Viht ja Randla 2001) .

Eestis peetakse kuivendust oluliseks ohuteguriks ka 

mitmete kõige enam ohustatud linnuliikide puhul. 

Must- toonekure (Ciconia nigra) kaitsekorralduskava 

(Must-toonekure... 2009) järgi on suure tähtsusega ohu-

tegur toitumisalade degradeerumine, mis koosneb kahest 

osast: looduslike toitumisalade kuivendamine 1958-1975 

ja olemasolevate toitumisalade kvaliteedi langus. Loo-

duslike toitumisalade kuivendamine võis alguses anda 

isegi positiivse efekti, kuna kraavide kogupikkuse suure-

nedes suurenes ka kurgede toidubaas. Samas juhib tihe 

kraavivõrgustik vee kiiresti ära ja poegade toitmise ajaks 

kahaneb toidubaas võrreldes looduslikult mitmekesise 

maastikuga tunduvalt. Must- toonekurg on pikaealine 

liik, kelle arvukuse langus 1980-ndatel võis olla seotud 

10-20 aasta taguse kuivendusvõrgustike rajamisest tingi-

tud keskkonnamuutustega. On võimalik, et intensiivne 

kuivendus toimis musta toonekure jaoks ökoloogilise 

lõksuna, kus mingite tunnuste alusel eelistasid linnud 

arvukalt uusi pesitsuspaiku vanade asemel, kuid suvise 

toidupuuduse tõttu pesitsemine ebaõnnestus. Teatud osa 

paaridest pöördus tagasi traditsioonilistesse pesitsuspai-

kadesse, teised aga hääbusid.

Lisaks on ornitoloogid toonud kuivenduse kui ohuteguri 

esile ka näiteks suur-konnakotka (Aquila clanga) ja kala-

kotka (Pandion haliaetus) pesitsusalade säilimisele, kuna 

suur-konnakotkas eelistab pesitseda vanas soises met-

sas ning kalakotkas üle teiste puude kõrguval rabamän-

nil. Nende liikide elupaikades läbiviidav kuivendamine 

muudaks puistu struktuuri liigile ebasobivaks. Seetõttu 

soovitatakse pesapaikade ümbruses hoiduda kuivenduse 

rajamisest (Juhised… 2008). 

Imetajad

Sooalade kuivendamine võib suurendada imetajate arvu 

kahe tähtsaima faktori kaudu: varjupaik ja söök (Miller 

ja Getz 1977). Eelkõige on täheldatud pisiimetajate (nt 

soo-uruhiir Microtus oeconomus) arvukuse kasvu. Soo-

uruhiir on üks suuremaid metsakahjureid antud aladel, 

kuna ta võib talvel toidukitsikuses mändidelt koort näri-

da, tekitades nii jäädava kahjustuse (Korhonen jt. 1983). 

Kahjustuste ulatus on suurim kõrgema viljakusega kui-

vendatud aladel (Siitonen ja Nikula 1990).

Eestis elavatest nahkhiirtest on metsaga seotud eelkõige 

tõmmulendlane (Myotis brandtii). Elupaigana eelistab 

ta just niiskemaid kasvukohatüüpe (lodud sanglepikud 

jms.). Metsakuivenduse mõju antud liigile ei ole eraldi 

uuritud, kuid eeldatavasti on igasugune metsa mitmeke-

sisuse vähenemine (mis kuivendusega enamasti kaasneb) 

nahkhiirte asurkonnale negatiivse mõjuga (Lauri Lutsar 

suuline info). 

Valgejänese (Lepidus timidus) populatsioonid on mõnin-

gate uurimuste (Rajala & Linden 1982) põhjal peale kui-

vendamist suurenenud. Põhjuseks loetakse jänese talvise 

põhitoiduse – lehtpuude biomassi suurenemist. 
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Kopra (Castor fi ber, Castor canadensis) arvukus on tea-

tud maailma piirkondades kuivenduse tulemusena väga 

järsult tõusnud. Koprad eelistavad elupaigana keskmise 

suurusega jõgesid, mille kaldad on pehme pinnasega ja 

kus kasvab lehtpuid (Lavsund 1983). Niikaua kui kop-

ral jagub selliseid elupaiku, siis kuivendusaladele nad ei 

liigu. Arvukuse tõusuga kaasneb aga uuete elupaikade 

hõivamine kuivendusaladel, kus tammitatakse kraave ja 

truupe. Sarnaselt Eestile on ka Põhja-Ameerikas nende 

arvukus tõusnud tasemele, kus nad põhjustavad peavalu 

metsade majandajatele (Larson ja Gunson 1983; Hill ja 

Novakowski 1984). 

Kuivendatud sooalad on põtradele (Alces alces) sobivateks 

talvitumiskohtadeks (Peltonen 1986; Heikkilä ja Härko-

nen 1993). Kuivendatud aladel kasvavad noored metsad 

on põtradele ilmselgelt heaks talviseks toidulauaks ja nii 

seostatakse kuivendusega ka põtrade arvukuse kasvu.
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METSAKUIVENDAMISE 
HEA TAVA

Kaasamine 

1. Projekteerimisele peab eelnema laiapõhjalise vi-

siooni kujundamine ala tuleviku ja maa kasuta-

mise eesmärkide kohta.

2. Koostatud lähtetingimusi tuleb tutvustada piiri-

naabritele ja vajadusel leida kompromisslahen-

dus.

3. Projekteerimise käigus ja projekti muutmisel ehi-

tustööde käigus tuleb teha koostööd keskkonna-

mõjude hindajaga.

4. Maaomanikke tuleb teavitada kuivendussüstee-

miga kaasnevatest võimalustest, kohustustest ja 

piirangutest

5. Kuivendusega seotud töödest teavitamisel tuleb 

alati juurde lisada info tööde toimumise täpse 

koha ja ulatuse kohta.

Projekteerimine

6. Projekteerimisele peab eelnema alginfo koon-

damine projekti- ning sellega piirneva ala kohta 

mahus, mis on vajalik esmase keskkonnamõjude 

analüüsi tegemiseks.

7. Projekteerimise lähteülesanne peab olema võima-

likult detailne, kirjeldades ka keskkonnaväärtus-

tega seonduvaid aspekte.

8. Planeerimise ja projekteerimise faasis tuleb mak-

simaalselt arvestada keskkonnaväärtuste säilita-

misega ning tagada süsteemiga seotud veekogude 

ökoloogiliste tingimuste säilimine.

9. Projekteerimisel tuleb maksimaalselt ära kasuta-

da looduslike tingimuste poolt pakutavad võima-

lused keskkonnarajatiste tegemiseks (näit. kunst-

lodud või lammid).

10. Projekteerimisel tuleb arvestada kõigi tööde (sh 

ajutiste rajatistega seotud) mõjuga teistele süstee-

midele (nii looduslikele kui tehissüsteemidele).

11. Lähteülesannetele tuleb võimalusel saada eel-

kooskõlastused enne projekteerimise algust.

12. Välitöödel tuleb selgitada ka objekti eripärad, 

mille uurimisi pole projekteerimisnormides sä-

testatud.

13. Erilahenduste andmiseks tuleb arendada koos-

tööd keskkonnamõjude hindajaga või vastava ala 

spetsialistiga.

14. Vastavalt objekti tingimustele tuleb kirjeldada 

projektis nõutavate ehitustööde keskkonnasõbra-

likku ja loodushoidlikku tehnoloogiat.

15. Keskkonnamõjude eelhindamine peaks kindlasti 

toimuma kõigi üle 100 ha suuruste kuivendussüs-

teemide rekonstrueerimise puhul.

16. Uusi (looduses mitte olevaid) kraave üldjuhul ei 

planeerita.

Tööde teostamine

17. Hooldamisel ja rekonstrueerimisel tuleks maksi-

maalselt säilitada voolusängi stabiliseerunud osa.

18. Eesvoolude hooldus- ja rekonstrueerimistööd 

peavad arvestama vajadust suurendada nende 

isepuhastusvõimet. 

19. Hooldus- ja rekonstrueerimistööde planeerimisel 

tuleb lähtuda olemasolevate eesvoolude isepuhas-

tusvõimest.

20. Setete kannet takistavad rajatised (põhjatammid, 

-kärestikud, settetiigig jne) tuleb paigutada kogu 

objekti ulatuses, mitte ainult vahetult enne suubu-

mist eesvoolu.
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21. Hooldamisel ja rekonstrueerimisel tuleb säilitada 

põhjareljeefi  mitmekesisus.

22. Tööde käigus eemaldatud kivid tuleb võimalusel 

panna veekogusse tagasi.

23. Tööde käigus tuleb maksimaalselt säilitada kal-

dapuistut ning maksimaalselt säilitada pikaealisi 

lehtpuid (saar, sanglepp, vaher, pärn jne.), mis 

aitavad kaasa kalda stabiliseerimisele, loovad elu-

paiku ja vähendav erosiooniohtu.

24. Eesvoolude hooldamisel tuleb võimalusel kujun-

dada kaldapuistu mitmevanuseliseks ja soosida 

pikaealisi puuliike.

25. Eesvoolude hooldamisel tuleb võimalusel voo-

lusängi jätta lamapuitu, eelistades suurema dia-

meetriga ja kõvema puiduga puuliike. 

26. Tööde järjekord peab lähtuma sellest, et kõige-

pealt tuleb alustada tööde teostamise aegset kesk-

konnamõju leevendavate objektide rajamisega 

(näit. settebasseinid), misjärel alustatakse teiste 

töödega.

27. Eelistatult tuleks töid teostada allavoolu liikudes 

väiksematest kraavidest eesvoolu suunas

28. Ehitamisel tuleb hoolikalt valida aega, mis soovi-

tavalt ei ühti kalade kudemisajaga ja ei lange kok-

ku väga intensiivsete vihmasadude perioodiga.

29. Settetiigid ei tohi lõikuda aluspõhjakivimitesse, 

mis tekitab ohu põhjavee saastumiseks pinnase-

veega.

30. Settetiikide, ja teiste setete eemaldamiseks mõel-

dud rajatiste puhul, tuleb tagada nende kontroll ja 

hooldus töödele järgneva 5 aasta jooksul.

31. Kasutada tuleb parimat võimalikku tehnoloogiat 

ja tehnikat. Välistada tuleb keskkonnareostuse 

oht,  tagada projektis ettenähtud nõuete täitmine 

jmt.

32) Projekteerija peaks olema kaasatud tööde järel-

valve teostamisse, mis tagaks algselt planeeritud 

eesmärkide saavutamise ning võimaldab vajaduse 

korral vajalike muudatuste tegemise.
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Märkus: käesolevas lisas on toodud strateegia 

lühendatud versioon, mida toimetas Kaupo 
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sissejuhatus ja lisad. Strateegia täisversioon on 

alla laetav aadressilt: http://www.rmk.ee/teemad/

metsamajandamine/strateegiad-ja-moisted)

1.  METSAKUIVENDUSSÜSTEEMIDE 
RAJAMISE JA REKONSTRUEERIMISE 
EESMÄRGID

Metsakuivendamise põhimõtteliseks sisuks on pinnavee 

ärajuhtimine, perioodiliste üleujutuste mõju vähenda-

mine, metsamulla õhustatuse parandamine ja mullast 

toitainete väljauhtumise vältimine. Sellega kaasneb puu 

ja puistu  kasvukiiruse ja kvaliteedi tõus. Paranevad met-

savarumise tingimused ning suureneb metsamuldade 

vastupanuvõime tallamise negatiivsetele mõjudele. Met-

sakuivendus soodustab metsade uuenemist ja lihtsustab 

metsade majandamist. 

1.1 Metsakuivendussüsteemide rajamise

eesmärgid läbi aegade

1.1.1 Suurendada metsamaal puidu juurdekasvu 

ja selle kvaliteeti. Liigniisketesse metsadesse 

rajati metsakuivendussüsteemid. 

1.1.2 Piirata metsade soostumist ja soode laiene-

mist metsamaale. Metsamaa ja soode piirile, 

soode ümber kaevati soostumise tõkestami-

seks piirikraavid.

1.1.3 Võita juurde soode arvelt tootlikku metsa-

maad. Rajati kuivendussüsteemid soodesse, 

kus ei olnud piisavalt turvast selle kaevanda-

miseks ning eesmärgiks seati metsa kasvata-

mine.

LISA 1. 
RMK VALDUSES OLEVATE 
METSAKUIVENDUSSÜSTEEMIDE 
MAJANDAMISE STRATEEGIA

1.1.4 Tagada ammendatud turbakarjääride metsas-

tamine. Ammendatud turbakarjääridesse jäeti 

alles ja korrastati sinna rajatud kraavivõrgus-

tik, rajati metsakultuurid.

1.1.5 Võimaldada metsateede ehitust, tagada teede 

koormustaluvus ja vähendada teede hoolda-

misega seotud kulusid. Rajati kraavid teede 

servadesse. 

1.1.6 Parandada metsamaterjalide kokkuveotingi-

musi. Rajati kraavivõrgustik metsakvartalite 

sihtidele. 

1.1.7 Tagada riigimetsas või selle naabruses põllu-

majandusliku või muu tootmise (nn. metsa 

kõrvalkasutus) arendamiseks kavandatud ter-

ritooriumil sobiv veerežiim. Rajati kuivendus-

süsteeme mittemetsamaale, mis on nüüdseks 

osaliselt metsastunud. 

1.2. Metsakuivendussüsteemide 

rekonstrueerimise eesmärgid

1.2.1 Säilitada kuivendatud metsamaal kuivenda-

misega saavutatud puistute juurdekasv.

1.2.2 Vältida mittetoimivatest kuivendussüstee-

midest põhjustatud puistute hukkumist, 

kasvukohatüüpide muutumist ja metsamaa 

soostumist.

1.2.3 Tagada metsateede ja metsasihtide koormus-

taluvus ja liigeldavus metsatehnikale. Paran-

dada metsateede ja -sihtide seisundit, mis 

võimaldab majandada metsi ökonoomsemalt 

ja keskkonnasäästlikumalt ja vähendada met-

samuldade kahjustamist metsamajanduslikel 

töödel.
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2. METSAKUIVENDUSSÜSTEEMIDE 
RAJAMISE JA REKONSTRUEERIMISE 
MÕJUD

2.1  Metsakuivendussüsteemide 

rajamise mõjud

2.1.1 Metsakuivendussüsteemid on erinevate 

uurimuste hinnangul  kuivendatud metsa-

maal  läbi puistute juurdekasvu suurenemise 

tootnud igal aastal täiendavalt 0,8-1,0 miljonit 

tihumeetrit puitu. Arvestades, et kasvava met-

sa hind on keskmiselt 300 krooni tihumeetri 

kohta, annavad minevikus ehitatud metsakui-

vendussüsteemid Eesti majandusele igal aastal 

täiendavalt 240 miljoni krooni väärtuses 

taastuvat toorainet. Ülaltoodus ei ole arves-

tatud puistute liigilise koosseisu muutumise 

ja puidu kvaliteedi tõusuga (arvestus toodud 

2005. aasta hindades).

2.1.2 Metsakuivendussüsteemide rajamise tulemu-

sena on riigimetsades olnud võimalik välja 

ehitada metsade majandamiseks, rekreatiiv-

seks kasutamiseks ja riigimetsas igaüheõiguse 

realiseerimiseks vajalik metsateede võrgustik 

ligikaudu 8000 kilomeetri ulatuses.

2.1.3 Metsakuivendus on suurendanud metsa-

de rekreatiivset väärtust. Metsakuivenduse 

majanduslikud aspektid on samas loonud ka 

olulisel määral sotsiaalseid hüvesid. 

2.1.4 Ökoloogilisest aspektist vaadatuna on 

metsakuivendussüsteemide rajamine olulise 

keskkonnamõjuga tegevus, mille tulemusena 

on tõusnud metsade tootlikkus ning ning 

sellega kaasnevalt olulisel määral muutunud 

metsaelustik. 

2.1.5 Muutunud on kuivendatud metsamaa puis-

tute liigiline koosseis ja metsa alustaimestik. 

Kuivenduse tulemusel on kujunenud iseloo-

mulikud kõdusoo kasvukohatüübid.

2.1.6 Kuivendussüsteemide ehitamisel on kandu-

nud looduslikesse veekogudesse hõljumit ja 

kuivendussüsteemide rajamisega on õgven-

datud ja süvendatud looduslikke veekogusid, 

mis kohati on vaesustanud vee-elustikku.

2.1.7  Metsakuivendussüsteemide rajamisega muu-

detud metsakoosluste looduslikkuse taastu-

mine on pikaajaline protsess, samal ajal kui 

süsteemide korrashoiust loobumisega kaasnev 

puistute tootlikkuse langus avaldub kiiresti. 

2.1.8 Otstarbekas on korras hoida olemasolevaid 

kuivendussüsteeme ning metsade looduslikku  

arengut ja algupära kaitsta Eestimaa soode ja 

soostunud metsade esindusliku valimi kaudu. 

2.1.9 Metsakuivendusest ja sellele järgnenud metsa-

de majandamisest hoolimata on  kuivendatud 

tulundusmetsades säilinud teatud loodusväär-

tused, millele viitab ka vääriselupaikade kõrge 

esinemissagedus nendes metsades.

2.2  Kuivendussüsteemide rekonstrueerimise 

mõjud 

2.2.1 Kuivendussüsteemide rekonstrueerimisega 

kaasnevad negatiivse keskkonnamõjud ja 

ohud:

2.2.1.1 Rekonstrueerimise käigus eemaldatakse kraa-

videst sinna ladestunud setted. Selle tulemusel 

muutuvad kraavi nõlvad uhtumisaltideks ja osa 

pinnasest kandub hõljumina suublatesse, mis 

omakorda võib halvendada suublate vee kvali-

teeti ja looduslikku tasakaalu.

2.2.1.2 Kraavitrasside puhastamisel ja raiumisel muutu-

vad valgustingimused metsa servades ning suu-

reneb metsa liigendatus.

2.2.1.3 Muutuvad niiskustingimused, mille tulemusel 

saavad eelise kuivalembelisemad taimeliigid 

ning nad hakkavad domineerima niiskuslem-

beliste taimede üle.

2.2.1.4 Kaevetööde ja raietööde läbiviimisel tekitatakse 

tehnikaga müra, mis võib häirida ümbruse elu-

stikku.  

2.2.1.5 Suureneb metsade tuleohtlikus.

2.2.1.6 Kuivendussüsteemide toimimise mõjul kiire-

neb pinnavee äravoolamine, mis võib vähenda-

da põhjavette valguva veehulga mahtu. 

2.2.1.7 Suurte kraavikallete korral võib vee liikumise 

kiirus tõusta tasemele, mis põhjustab  kraavi-

kallaste ja –põhja erosiooni. 

2.2.1.8 Rekonstrueerimistööde läbiviimisel masinatega 

on oht kütuste ja õlide lekkeks kuivenduskraa-

videsse.

33



Metsakuivenduse keskkonnamõju | Ülevaade

2.2.2 Kuivendussüsteemide rekonstrueerimise 

positiivsed aspektid:

2.2.2.1 Hoitakse ära kuivenduse tulemusena väljaku-

junenud kasvukohatüüpide ja metsakoosluse 

muutumine või hukkumine ja soostumisprot-

sessi taasteke.

2.2.2.2 Tagatakse uuendusraielankide parem ja kiirem 

raiete järgne metsastumine, suureneb  loodus-

liku uuenduse teke ja paraneb rajatud metsa-

uuenduse kasvamaminek.

2.2.2.3 Kraavide puhastamine võsast ja setetest loob 

täiendavaid võimalusi haruldaste liikide toidu-

baasi mitmekesistamiseks ja liikidele liikumis-

võimaluste loomiseks (must toonekurg, metsis, 

euroopa naarits, suurulukid). 

2.2.2.4 Korrastatud kraavid ja tugevdatud kraavimul-

ded võimaldavad oluliselt parandada puidu 

kokkuvedu metsamuldi kahjustamata, väheneb 

oluliselt pinnasekahjustus metsamaadel. 

2.2.2.5 Suureneb teede, sihtide ja kraavimullete pü-

sikindlus, vähenevad teede ja sihtide korras-

hoiuks vajaminevate ressursside kulu. Pikeneb 

kokku- ja väljaveoperiood.

2.2.2.6 Suureneb metsade rekreatiivse kasutuse või-

malus.

2.2.2.7 Paranevad võimalused metsakustutustööde 

operatiivseks läbiviimiseks. 

2.2.2.8 Kraavide seisundinõue saavutamiseks vajalikud 

kuivendussüsteemide hoiutööd pikendavad ole-

masolevate kuivendussüsteemide toimimisega.

3. UUTE METSAKUIVENDUSSÜSTEE-
MIDE RAJAMISE ERANDJUHUD

3.1 Uute metsakuivendussüsteemide rajamist 

kaalutakse juhul, kui ammendatud karjääride 

rekultiveerimise viisiks on määratud metsa 

istutamine, kuid niiskustingimused ei võimalda 

seda liigniiskuse tõttu tulemuslikult teostada.

3.2 Ammendatud põlevkivi 

allmaakaevandustest lõpetatakse vee 

väljapumpamine, mistõttu esineb juhuseid, kus 

šahtidesse kogunenud vesi tungib maapinnale 

ning leidmata äravoolu võimalusi, ujutab üle 

metsamaa. Tekib oht olemasoleva tulundus- või 

kaitsemetsa hukkumiseks liigvee tõttu.

3.3 Uue metsakuivendussüsteemi ehitamisele 

eelnevalt tehakse uutel metsaaladel 

loodusväärtuste  inventuur ja koostatakse 

keskkonnamõjude analüüs. Samuti tehakse 

eelnevalt keskkonnamõjude hindamine 

vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. 

4. METSAKUIVENDUSSÜSTEEMIDE 
REKONSTRUEERIMISE LÄBIVIIMISE 
ULATUS JA PÕHIMÕTTED

4.1 Metsakuivendussüsteemide 

rekonstrueerimise põhimõtted 

4.1.1 Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise aluseks 

on vastavalt kehtivatele seadusandlikele akti-

dele koostatud projekt.

4.1.2 Kuivendussüsteemi projekteerimisele eelneb 

RMK poolt lähteülesande koostamine, mille 

koosseisu kuulub projekteeritaval alal planee-

ritavate tegevuste keskkonnamõjude analüüs.

4.1.3 Keskkonnamõjude analüüsi kokkuvõte avali-

kustatakse RMK interneti kodulehel ning 

kokkuvõte sisaldab endas rekonstrueeritava 

kuivendussüsteemi asukohta, alternatiivide 

kirjeldust ning parimaks peetud alternatiivi 

põhjendust ja keskkonnamõju leevendavate 

meetmete kirjeldust.

4.1.4 Kuivendusobjekti rekonstrueerimisprojekti 

koostamisel vaadatakse ala üle ning planeeri-

takse tegevused, pidades silmas metsa koos-

seisu ja objektil paiknevaid kasvukohatüüpe, 

metsa tuleohtlikust, metsa kaitseväärtusi ning 

nendest tulenevaid majandamispiiranguid, 

kuivenduskraavide seisukorda ja olemit, met-

samajanduse intensiivsust objekti alal ja selle 

naabruses, kokkuveovõimalusi ja metsasihtide 

seisukorda, väljaveovõimalusi ja metsateede 

seisukorda.
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4.1.5 Kuivendussüsteemi rekonstrueerimisel 

taastatakse kuivendusobjektil olemasolev 

kraavivõrk esialgsel kujul. Juhul, kui vara-

sema süsteemi ehitamisega oli tehtud vigu, 

näiteks kraavidesse kogunev vesi jääb seisma 

ja tekitab mingil metsaosal liigvett / üleuju-

tusi, siis muudetakse olemasolevate kraavide 

parameetreid või kraavide plaanilahendust.

4.1.6 Taastamata jäetakse kvartalisisesed kraavid, 

kui need vastavad kõigile järgmistele tingi-

mustele: 

4.1.6.1 kraavid on asendatavad metsakvartali sihtidel 

paiknevate või rajatavate kraavidega;

4.1.6.2 kraavid ei oma tähtsust kuivendajana;

4.1.6.3 kraavid ei ole kogujakraaviks või eesvooluks.;

4.1.6.4 kui kraavide taastamine eeldab kasvava metsa 

raiet vähemalt 5 meetri laiuselt kraavi servast;

4.1.6.5 kui  kraavid läbivad sõnajala ja lodu kasvukoha-

tüüpe.

4.1.7 Metsakuivenduse objekti rekonstrueerimi-

sel projekteeritakse vajadusel uusi kraave 

metsakvartalite sihtidele, et parandada metsa 

majandamise tingimusi ning vähendada 

koormust metsakvartali sisestele või olemas-

olevatele metsasihtidele.

4.1.8 Uute kraavide projekteerimisel metsasihtidele 

on tingimuseks, et rajatavad kraavid ei mõjuta 

seni olemasolevast kraavivõrgust mõjutamata 

märgade metsade, algselt säilinud looduslikku 

veerežiimi. Uute kraavide keskkonnamõju 

analüüsiks kaasatakse eksperte. Keskkonna-

mõju analüüsi käigus kaalutakse alternatiive.

4.1.9 Metsakvartalite siseselt uusi kraave üldjuhul 

ei projekteerita. Metsakvartalite siseselt võib 

tekkida juba olemasolevate kraavide piken-

damise vajadus juhul, kui sellega on võimalik 

parandada varasema projekti olulisi vigu, 

oluliselt parandada metsa majandamise tingi-

musi ning vältida metsamullastiku kahjustusi 

kokkuveol.

4.1.10 Kvartalisiseste kraavide pikendamisel on 

tingimuseks, et pikendatavate kraavide  uued 

lõigud ei mõjuta seni olemasolevast kraavi-

võrgust mõjutamata märgade metsade algselt 

säilinud looduslikku veerežiimi. Uute kraavi-

lõikude keskkonnamõju analüüsiks kaasatak-

se  eksperte. Keskkonnamõju analüüsi käigus 

kaalutakse alternatiive. 

4.2 Metsakuivendussüsteemide 

rekonstrueerimise ulatus

Metsakuivendussüsteeme rekonstrueeritakse: 

4.2.1 kui hooldamise või uuendamise võtted ei taga 

kuivendussüsteemi toimimist;

4.2.2 üldjuhtudel tulundusmetsades tootlikul met-

samaal, erandjuhtudel vähetootlikul metsa-

maal;

4.2.3 kaitsemetsades tootlikul metsamaal, kui kait-

se-eesmärgist tulenevalt ei ole see keelatud ja 

erandjuhtudel vähetootlikul metsamaal;

4.2.4 maaparandusregistrisse kantud kuivendussüs-

teemi vesikonna piirides; 

4.2.5 hoiumetsades ja piiranguvööndites, kui tege-

mist on eesvoolude ja kogujakraavidega, mis 

on vajalikud kuivendussüsteemi toimimiseks 

tulundus- ja kaitsemetsades

Metsakuivendussüsteeme ei rekonstrueerita:

4.2.6 sihtkaitse- ja piiranguvööndites, kus see on 

keelatud;

4.2.7  olemasolevast kraavivõrgust mõjutamata1 

märgades metsades2.

Seisundist lähtuva pingerea alusel rekonstrueeritakse 

esmajärjekorras:

4.2.8 metsakuivendussüsteemid, kus kraavide kui-

vendusvõime on oluliselt langenud;

4.2.9  metsakuivendussusteemid viljakatel soo-

muldadel, kus kasvavad okaspuuenamusega 

puistud.

4.3 Negatiivsete keskkonnamõjude 

vähendamiseks planeeritavad tegevused

4.3.1 Sihtkaitse- ja piiranguvööndis asuvaid kui-

vendajaid ei rekonstrueerita, kui seda keelab 

kaitse-eeskiri või –korralduskava. 

4.3.2 Piiranguvööndis ja vääriselupaikades paikne-

vaid kogujakraave ja eesvoole rekonstrueeri-

takse, kui see on vajalik kaitsealaga piirneva-

telt aladelt vee ärajuhtimiseks.

4.3.3 Kaitstava loodusobjekti piiril olevad kui-

vendajad rekonstrueeritakse kooskõlastatult  

keskkonnateenistusega.
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4.3.4 Eesvooludele, enne vee suubumist suublates-

se, rajatakse settetiike. Settetiigid rajatakse 

enne kuivendusvõrgu rekonstrueerimise 

alustamist. Settetiike tühjendatakse rekonst-

rueerimistööde käigus perioodiliselt, vastavalt 

setete tekkimisele. 

4.3.5 Suure langusega eesvooludele ja kraavidele 

rajatakse maakividest või muust looduslikust 

materjalist kärestikud, eesmärgiga pidurdada 

vee liikumiskiirust ebastabiilse põhjapinnase-

ga kraavidel. 

4.3.6  Truupide otstesse ja kraavide nõlvadele raja-

takse kaldakindlustused, kus vee liikumine 

võib tekitada kraavi nõlvade uhtumist.

4.3.7 Kraavimulletesse paigutatakse veeviimarid, 

mis väldivad kraavi mulde taha vee kogune-

mist.

4.3.8 Kraavitrassid planeeritakse minimaalse või-

maliku laiusega, et vähendada metsamaastiku 

liigendatust;

4.3.9 Metsa iseloomust ja tuleohtlikkusest sõltuvalt 

rajatakse tuletõrje veevõtukohad. Reeglina 

ühendatakse tiigid  kuivendussüsteemidega 

ülevoolude kaudu. Tiigi metsapoolne serv ku-

jundatakse võimalusel laugena, võimaldamaks 

metsloomadele ja lindudele juurdepääsu.

4.3.10 Metsamuldade kahjustuste ja puude juurte 

vigastamise vähendamiseks rajatakse kuiven-

dusobjekti piirides kokkuveoteed muldega 

kvartalisihtidele. 

4.3.11 Kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel ja 

uuendamisel kasutatav tehnika peab vastama 

RMK kehtestatud tehnika nõuetele. Vastavust 

kehtestatud nõuetele kontrollitakse regulaar-

selt.
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Käesolev trükis on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti “Ülevaade 

kuivenduse mõjust metsaökosüsteemile“ raames. Projekti käigus viidi lisaks käesoleva trükise 

koostamisele läbi kolm kuivenduse mõjusid ja nende leevendamise meetmeid käsitlevat seminari, 

mille ettekanded on internetis allalaetavad aadressilt: www.elfond.ee



Eestimaa Looduse Fond (ELF) on valitsusväli-

ne, nii poliitiliselt kui majanduslikult sõltumatu 

keskkonnakaitseorganisatsioon. ELFi tegevuse 

eesmärk on Eesti looduse ja keskkonna kaits-

mine. Põhirõhk on suunatud looduskaitselis-

tele tegevustele – metsa, mere, märgalade ja 

liigikaitsega seonduvale. ELFi algatusel ja toel 

on loodud rahvusparke, looduskaitsealasid ja 

viidud läbi ulatuslikke inventuure Eesti loodus-

väärtuste kaardistamiseks.

Kaupo Kohv


