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Projekti eesmärk:
Turbaalade (looduslikus seisundis ja rikutud 
soode) looduskaitseliste väärtuste inventuur

- Varasemate andmestike ühildamine ning 
seni inventeerimata, kuid potentsiaalset 
väärtust omavate soode inventeerimine

- Tööga luuakse baas Eesti turbaalade 
loodussäästlikuks ja jätkusuutlikuks 
majandamiseks

- Projekti I (käesolevas) etapis koondatakse 
varasemad andmed, valmistatakse ette 
inventuuriks vajalikud kaardimaterjalid ja sobiv 
metoodika ning keskendutakse soometsade 
inventeerimisele.



  

Praktiline e “tööeesmärk” – leida kasutada oleva 
finants- aja- ja inimressurssiga võimalikult suurem hulk 
võimalikult väärtuslikumaid (paremas looduslikus 
seisundis) soometsa-alasid

Inventuur toimub ainult väljaspool kaitsealasid ja seni 
inventeerimata aladel

Kuidas leida õiged alad?



  

Inventuuri alade (eel)valik

- Eesti põhikaardi joon-objektid
- Eesti põhikaardi tekstid 
- Eesti mullakaart vektorkujul 
- Eesti ortofoto (ecw formaat) 
- EELIS andmebaasi looduskaitselised infokihid
- elupaigatüüpide kaardikihid
- varasemate inventuuride andmeid sisaldavad kaardikihid
- metsaregistri soometsade, soostuvate metsade ja 
kõdusoometsade kihid

Koostati workspace’id Regio atlase kaardilehtede süsteemis

Kaardiväljad omakorda jaotati ida-lääne suunaliste joontega
ca 5 km laiusteks ribadeks

Inventeeritavate alade valiku metoodika

Kaardianalüüsil olid kasutusel järgmised infokihid:



  

Huvipakkuvate alade puhul vähendati kaardiakent vajadusel 
kuni aerofoto lahutuse piirini (kaardiakna laius ca 1 km) 

Alade otsimisel liiguti kaardiaknaga (ligikaudu 5x8 km) 
süstemaatiliselt piki kaardi ribasid nii, et kaardileht saaks 
otsinguga täielikult kaetud 

Otsiti võimalikult suuri kraavivõrguta (kuivenduseta) vähemalt 
keskmise sügavusega soomuldadel paiknevaid metsaga alasid.

Eeldati, et looduslikkuse määr (seisund) ja ala suurus on omavahel 
seoses (välja arvatud liigendatud reljeefiga piirkondades)

Oluliseks kriteeriumiks kujunes “eksperdi kõhutunne”

Inventeeritavate alade valiku metoodika



  

Ühtlase kvaliteediga tulemuste saamiseks ning vigade 
kontrolliks kaeti suur osa kaardilehtedest mitmekordse 
otsinguga. 

Eelvalikuga kaardistati ligi 2300 
potentsiaalset soometsaala. 

Huvipakkuvate alade (eelvalikualade) salvestamiseks 
kasutati kahte moodust: 

- kui ala oli kaardil kergelt piiritletav siis 
digitaliseeriti ala ümber polügon 

- kui ala oli vahelduva mullastikuga ja keeruka 
kujuga siis kopeeriti sobival metsaalal paiknevad 
soomuldade polygonid või metsaregistri 
soometsade eraldised eelvalikualade kihti 

Inventeeritavate alade valiku metoodika



  



  

Alade teisesel valikul kasutati vähemväärtuslike alade 
elimineerimise meetodit 

Lisaks suurusele arvestati, oletatavat kuivenduse mõju, metsa 
kasvukohatüüpi, vanust, tihedust ja seisundit (raieid). aga ka 
paiknemist teiste alade suhtes, samuti regionaalset paiknemist

Väiksemate alade puhul eelistati neid mis paiknesid teiste 
soometsaalade või lagesooalade läheduses. 

Valiku II etapp – potentsiaalselt inventeeritavate alade valik

Tõenäolist väärtust omavate (looduslikule lähedases 
seisundis olevate) alade selekteerimine

ehk



  

Maakond Alade arv
Harju 62
Hiiu 15
Ida-Viru 66
Jõgeva 35
Järva 45
Lääne 40
Lääne-Viru 56
Põlva 55
Pärnu 50
Rapla 23
Saare 20
Tartu 28
Valga 56
Viljandi 48
Võru 140
Kokku 739

Eelvalikualade 
jaotus



  

740 “head” soometsaala



  

Kehvemini näivaid alasid visati valikust välja.
Alade arvu vähendati ligikaudu 500-ni.

Sisend valitud alade tihendamaks filtreerimiseks 
(selgus et väjas olukord reeglina hullem kui 
kaardilt paistab)

Välitööd algasid paralleelselt alade valikuga 

Välitöö kaartide ettevalmistus



  

500 “parimat” soometsaala



  

Analüüsipunkti koordinaadid

Turbalasundi sondeerimine

Kaitstavad liigid

Puistu rinnaspindala, puude diameeter

Taimkatte analüüs (rohu-puhmarinne ja samblarinne),
 10x10 (2x2) m

Soovee tase

Välitööde metoodika



  

Välitööde käigus täideti ligi 500 ankeeti
ca 350 alal



Muutused turbal kasvavate metsade levikus Eestis ajavahemikul Muutused turbal kasvavate metsade levikus Eestis ajavahemikul 
1950–2000 a (Laasimer 1965, Eesti Metsad 1974, Pikk 1997 ja 1950–2000 a (Laasimer 1965, Eesti Metsad 1974, Pikk 1997 ja 

Viilma jt 2001 järgi)Viilma jt 2001 järgi)
Kasvukohatüübirühm Metsaga 

metsamaa, 
ha

(Laasimer 
1965 järgi)

Metsaga 
metsama
a, ha

(Eesti Metsad 
1974 
järgi)

Riigimetsafond
i metsaga 
metsamaa, 
ha

(Pikk 1997 
järgi)

Metsaga 
metsamaa
, ha

(Viilma jt 
2001 järgi)

Madalsoo sanglepikud 107 000 67 000  59 000 25 700
Madalsoo kaasikud 66 100
Siirdesoomets 151 800 127 000 79 800 89 800
Rabamets 136 000 58 200 27 900 35 200
Lodumets 44 125 11 500

Kokku soometsi 394 800 252 200 178 200 216 800
Kõdusoomets 93 500 95 600 250 700

Soostunud metsad 231 500 317 700 363 500 459 100
Kokku soostunud ja 

soometsi
630 300 663 400 637 300 926 600



Kuivendatud ja kuivendamata soostunud ja soometsade pindalad Kuivendatud ja kuivendamata soostunud ja soometsade pindalad 
(tuh. ha) (Adermann 2008 järgi)(tuh. ha) (Adermann 2008 järgi)

Kasvukohatüüp Kokku, 
ha

Kuivendatu
d

Kuivendamata

Soostunud metsad kokku 415,1 144,7 271,3

Rohusoometsad 63,7 19,5 83,9

Lodu 20,3 6,7 13,6

Madalsoo 43,4 12,8 70,3

Samblasoometsad 119,5 27,8 91,7

Siirdesoo 81,6 16,3 65,3

Raba 37,9 11,5 26,4

Kõdusoometsad 320,8 190,2 130,5
Soometsad kokku 504,0 237,5 306,1

KOKKU soostunud ja 
soometsad

919,1 382,2 577,4



Soostunud metsade, soometsade ja lage- ning puissoode Soostunud metsade, soometsade ja lage- ning puissoode 

pindala Laasimer (1965) ja Adermann (2008) järgipindala Laasimer (1965) ja Adermann (2008) järgi  
Tüüp Laasimer (1965) 

järgi
Adermann (2008) 
järgi

Soostunud metsad 232 000 415 100

Soometsad 394 800 504 000

Lage- ja puissood 638 000 253 000

Kokku 1 264 800 1 208 100



Inventeeritud alade jaotus kasvukohatüüpides, alade arv, Inventeeritud alade jaotus kasvukohatüüpides, alade arv, 
pindalad (minimaalne, maksimaalne, keskmine, üldpindala)pindalad (minimaalne, maksimaalne, keskmine, üldpindala)

Kasvukohatüüp N Ala pindala, ha Pindala 
kokku,
ha

minimaal
ne

maksimaa
lne

keskmi
ne

Soostunud mets 25 1.3 252 29 731
lodumets 23 1 84 20 458
madalsoomets 94 4 190 22 2037
siirdesoomets 42 6 230 29 1202
rabamets 85 1.3 125 30 2588
kõdusoomets 73 2.3 285 52 3768
Muu 54 0,5 110 14 711
KOKKU 39

6
0.3 285 29 11 496



Kaitset väärivate soometsade arv ja Kaitset väärivate soometsade arv ja 
suurussuurus

Soometsatüüp Arv Pindala 
kokku, ha

Ala 
keskmine 
pindala, ha

Lodumets 10 192 19
Madalsoomets 15 209 14
Siirdesoomets 12 520 43
Rabamets 30 842 28
Soostuv mets 2 90 45
Lammi-lodumets 1 30 30
Kokku 69 1876 27



säilitamist väärivaid säilitamist väärivaid 
soometsasidsoometsasid 752 ha sh  752 ha sh 

üks soostuv kaasik (252 ha), üks soostuv kaasik (252 ha), 
3 lodumetsa (62 ha), 3 lodumetsa (62 ha), 

6 madalsoometsa (140 ha), 6 madalsoometsa (140 ha), 
4 siirdesoometsa (112 ha), 4 siirdesoometsa (112 ha), 

5 rabametsa (172 ha).5 rabametsa (172 ha).



Noppeid järeldustestNoppeid järeldustest
 1960ndail alanud ekstensiivse metsakuivendamisega 1960ndail alanud ekstensiivse metsakuivendamisega 

hävisid enamus väljaspool tänaseid kaitsealasid olevad hävisid enamus väljaspool tänaseid kaitsealasid olevad 
looduslikud soometsad looduslikud soometsad 

 Inventeeritud soometsadest ligikaudu ¾ piirnevad Inventeeritud soometsadest ligikaudu ¾ piirnevad 
lagesoodega või sisaldavad neidlagesoodega või sisaldavad neid

 II Maailmasõja eelsed kraavid kajastuvad tänasel Eesti II Maailmasõja eelsed kraavid kajastuvad tänasel Eesti 
põhikaardil vaid ca 1/3 juhtudest (va magistraalkraavid)põhikaardil vaid ca 1/3 juhtudest (va magistraalkraavid)

 Väljaspool kaitsealasid paiknevad looduslähedases Väljaspool kaitsealasid paiknevad looduslähedases 
seisundis olevad soometsad on valdavas osas seisundis olevad soometsad on valdavas osas 
kujunenud varem inimtegevuse tulemusel lagedaks kujunenud varem inimtegevuse tulemusel lagedaks 
muudetud madal- ja siirdesoodest   muudetud madal- ja siirdesoodest   



Noppeid järeldustestNoppeid järeldustest
 väljaspool kaitsealasid on kokku soostunud ja väljaspool kaitsealasid on kokku soostunud ja 

soometsi 840 000 ha, neist kaitse- või soometsi 840 000 ha, neist kaitse- või 
säilitamise väärtusega 2630 ha säilitamise väärtusega 2630 ha e. 0.3%e. 0.3%

 kaitse all 38 000 ha soostunud ja soolehtmetsi ning kaitse all 38 000 ha soostunud ja soolehtmetsi ning 
42 000 ha siirdesoo- ja rabametsi, neist 42 000 ha siirdesoo- ja rabametsi, neist 
looduslähedases seisundis mitte looduslähedases seisundis mitte 
rohkem kui 20 – 30%rohkem kui 20 – 30% , sh. lodu-,  , sh. lodu-, 
madalsoo- ja siirdesoometsi alla 10%, madalsoo- ja siirdesoometsi alla 10%, 
enamus rabametsi on sekundaarsed enamus rabametsi on sekundaarsed 
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