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Lühikokkuvõte   
 

Antud töö käsitleb 9 seltsi putukaid - kiletiivalised, kahetiivalised, nokalised, kiililised, 

ämblikulised, sihktiivalised, sarnastiivalised, mardikalised ning liblikalised.  

Uurimustöö eesmärgiks on koguda kokku saadavalolevad andmed Eesti soodes leiduvate 

putuka- ja ämblikuliikide kohta ning selgitada välja, kui palju putukaid leidub madalsoodes, 

siirdesoodes ning rabades. 

Käesoleva töö teema on oluline, kuna Eesti soode entomofauna tänapäevased andmed on 

vananenud ning puudub ühtne kokkuvõte antud teemast.  

Uurimustöö käigus vaadeldi kokku 922 erinevat putuka liigi esinemist Eesti soodes. Töö 

tulemusena selgus, et  kõige liigirikkam kooslusetüüp on madalsoo, seejärel raba ning 

siirdesoo.  

 

Abstract 

The aim of this thesis is to gather available literary sources about about the abundace and 

presence of  insects and araneida in Estonian fens, transitional mires and bogs. 

This research is focused on nine types of insects - Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, 

Odonata, Araneae, Orthoptera, Homoptera,Coleoptera and Lepidoptera. 

Current data regarding the entomofauna of Estonian wetlands is outdated, which makes the 

topic of this study important and necessary. 

This study views the presence of 922 types of insects in total. The results show that the 

habibtat with the highest abundance are fens, followed by bogs and transition mires. 
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SISSEJUHATUS 

 

Sooks saame nimetada ala, mis on liigniiske ning hapnikuvaene. Tänu sellele tekib turvas. 

Sookooslused katavad Eesti pindalast ligi 10%.  Kõige ürgsemad kooslused Eestis on rabad, 

mille soostumine algas umbes 6600 aastat tagasi. Eesti on soodne keskkond soode 

tekkimiseks tänu tasasele reljeefile, kuna sademete hulk ületab aurumise ja vee väljavoolu 

hulga. Sood on olulised bioloogilise mitmekesisuse tagajad, veevaru talletajad ning 

elupaigaks paljudele kaitsealustele liikidele.  

Eesti soodes on mitmekesine entomofauna. Antud töös antakse kirjanduse põhjal ülevaade, 

milliseid putuka- ja ämblikuliike Eesti madalsoodes, siirdesoodes ning rabades. Uurimustöö 

teema on oluline, kuna Eesti soode entomofauna andmed on vananenud ja puudulikud ning 

puudub ühtne kokkuvõte vastavast teemast.  

Uurimustöö eesmärgiks on koguda kokku saadavalolevad andmed Eesti soodes leiduvate 

putuka- ja ämblikuliikide kohta. 

Antud töö on keskendunud järgmistele uurimisküsimustele: 

 Kui palju elab rabades, siirde- ja madalsoodes eri liiki putukaid ja ämblikke? 

 Kuidas jagunevad putukad ja ämblikud soo tüüpide kaupa? 

Erinevate allikate analüüsi põhjal on püstitatud käesolevas töös järgmised hüpoteesid: 

 Eesti soode entomofaunat ei ole piisavalt uuritud 

 Kättesaadavad andmed on väga ebaühtlased 

 Putukate liigiline koosseis on madalsoodes suurem kui siirdesoodes ja rabades  

 

 

Tänan oma juhendajat Kadri Kaske igakülgse abi, nõuannete ning lisaks motiveeriva 

suhtumise eest. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1 Eesti sood 

 

Sooks võime nimetada ala, mida iseloomustab hapnikuvaegsus ning liigniiskus mullas, tänu 

millele tekib turvas, kuna osa orgaanilist ainet jääb lagunemata. Võib arvata, et pooled sood 

Eestis on tekkinud tänu veekogude kinnikasvamisele (Valk 1988). Seda saab kindlaks teha, 

võttes turbalasundi põhjast järvesetete proovi, mis näitab sapropeeli ja järvelubja esinemist 

või puudumist (Valk 2005). 

Soode tekkimist Eestis on põhjustanud mitmed tegurid, millest olulisemaks võib pidada 

kliimat. Klimaatilised tingimused on olnud soodsad peaaegu kogu jääajajärgsel ajajärgul 

(Valk 1988). Viimase 10 000 aasta vältel on umbes 70% Eesti muldadest gleistunud ehk 

soostunud või soostumas ning üle poole metsamaast on püsivalt või ajutiselt liigniisked. 

Viimased 1700 aastat on olnud kõige soodsamad turba juurdekasvuks (Valk 2005). Ühed 

vanemad Eesti sood on Kuiksilla soo, mis asub Väike-Emajõe keskjooksul, tekkis umbes 

9350±250 aastat tagasi ning Linnusaare raba Endla soostikus, mis tekkis 9360±80 aasta eest 

(Valk 1988). 

Teine tegur, mis on mõjutanud Eesti soode teket, on pinnamood. Kõigepealt soostuvad 

madala reljeefiga alad, sest vee äravool on aeglane ning vesi koguneb väikeste tõkete taha. 

Seiskunud vesi muutub hapnikuvaegseks, mille tulemusena ladestub muda ning hiljem turvas 

(Paal 2011). Väga sageli võib soostumine alguse saada ka veelahkmetest (Valk 1988). 

Soostumiseks võib nimetada looduslikku mullatekke protsessi, mis leiab aset liigniiskes 

keskkonnas, milles horisonid, mis sisaldavad orgaanilist ainet turvastuvad ning mineraalsed 

gleistuvad (Valk 2005). Soode tekkele võib veel kaasa aidata metsa hävimine aga ka 

rannavallid, mis takistavad pinnavee liikumist, samuti tasane vettpidav aluspõhi. Selliseid soid 

võime leida Lääne-Eesti sisemaal ja Edela-Eestist, põhiliselt Võrtsjärve ja Peipsi nõos, mille 

soostumus on umbes 50% (Valk 1988, 2005). Lisaks võib kõrgustike jalameil leiduda soid, 

mis on tekkinud survelisele põhjaveele, näiteks Endla soostik (Valk 2005).  

Soode teke on seotud ka niiskust vajava taimkattega. Kuna esineb liigniiskust ning õhu 

juurdepääs on takistatud, siis taime surnud osakesed moodustavad turba. Kogu taimekooslus 
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on osa võtnud turba tekkest, kuid peamised turba moodustajad on turbasamblad ehk 

sfagnumid, mida Eestis leidub 37 liiki (Valk 1988). Sfagnumid on vähenõudlikud juuretud 

taimed, mis on kõdunemisele üpriski vastupidavad. Kuna nad koguvad sajuvett, siis 

turbasammal on 10-14 korda raskem tema kuivaine massist. Turbamoodustajateks on veel 

pilliroog, tarnad, villpea ning puudest mänd. Taimed, mis on kasvanud liigniiskel mullal 

ladestub turbana 5-15 % lagunenud ainest. Rabaturvas looduslikus olekus koosneb 85-95% 

veest. Orgaanilistest ühenditest leidub kõige rohkem hapnikku ja süsinikku, vähem vesinikku 

ning lämmastikku. Turvasmullaks võib nimetada mulda, mille pindmises turbakihis (30 cm) 

leidub orgaanilist ainet üle 50%. Mis tähendab seda, et põletatud turba substraadi 

absoluutkuivast massist peab tekkima poole vähem tuhka (Valk 2005).  

Ümmarguselt 17% Eesti pindalast on kaetud soostuvate rohumaade ja metsadega, 

kõdusookooslustega, soometsade ning teiste degradeerunud elupaikadega, lisaks 

kaevandamisest ammendunud turbaaladega. Eesti soode viimase inventuuri põhjal katavad 

sood territooriumist 5% ehk 227 000 hektarit (Paal ja Leibak 2013). Ka praegusel ajal leiab 

aset soode laienemine. Tänu soodsale kliimale ning soost mineraalmaale valguvale veele 

levivad niiskust armastavad taimed sooserva aladelt mineraalmaa suunas iga aastaga üha 

kaugemale. Põhjustatdes soo pindala laienemist kaugemale levinud taimedele arvelt, näiteks 

turbasamblad, mis pidurdavad puude kasvu (Valk 2005).   

1.2  Soode tüübid ja nende seisund 

 

Soid saab jagada erinevate kriteeriumite või omaduste alusel sõltuvalt klassifikatsiooni 

eesmärgist. Kõige laialdasemalt on tuntud C. Weberi (1902, 1908; Paal ja Leibak 2013 kaudu) 

arengustaadiumil ning morfoloogial põhinev jaotus, kus sood jagatakse kolmeks tüübiks: 

1. madalsood; 

2. siirdesood; 

3. rabad ehk kõrgsood. 

Sellisel klassifikatsioonil põhineb ka antud töö.  
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Lisaks sellele saab soid jaotada ka veerežiimi ning valitsevate hüdrokeemiliste tingimuste 

alusel, mida on teinud Masing 1975. aastal (Paal, Leibak 2013):  

1. minerotoofsed sood, mis saavad oma vee nii sademete- kui põhjaveest; 

1.1 soligeensed sood (allikasood) on valdavalt allikalise toitumisega; 

1.2 topogeensed sood (nõosood) – valdavalt põhjaveeline toitumine; 

1.3 limnogeensed sood (öötsiksood, lammisood), kujunevad veekogude 

kinnikasvamisel või on iseloomulik perioodiline üleujutus tulvavetega; 

2. ombrotroofsed sood, mis toituvad ainult sademete veest. 

 

Soid saab eristada ka taimkatte alusel (tabel 1).  

Tabel 1. Soo põhitüüpide võrdlus troofuse ja taimkatte alusel (Laasimer, Masing 1955) 

Tunnus Soo tüüp   

 Madalsoo Siirdesoo Raba 

Veerežiim ja 

sellest tulenev 

toitumus 

Sademed, põhja-, pinna- ja 

tulvaveed; eutroofsus 

Sademed, vähem 

põhja- ja tulvaveed; 

mesotroofsus 

Ainult sademed; 

oligotroofsus 

Pinnareljeef Tasane või nõgus tasane kumer 

Mikroreljeef Tasane või tarnamätastega Kõrge sambla- ja 

villpeamätastega 

Vahelduv; mättad, 

peenrad, älved 

Puurinne Sookask, kohati sanglepp ja 

kuusk, harvem mänd 

Ainult sookask ja mänd Mänd, harva sookask 

Põõsarinne Madal kask, porss, pajud, 

paakspuu 

Madal kask (harva), 

pross (Lääne-Eestis) 

puudub 

Puhmarinne puudub Kanarbik, sookail, 

küüvits,  jõhvikas, 

sinikas, kukermari, 

hanevits 

Rohurinne Liigirohke (angervaksa jt. 

rohunditega) või liigivaene 

(tarnadega) 

Lohkudes 

madalsootaimed, 

mätastel rabataimed 

Liigivaene: tupp-

villpea, murakas, valge 

nokkhein, rabakas, 

mudatarn 

Samblarinne Valdavalt pruunsamblad Mitmekesine, mätastel 

turbasamblad 

Valdavalt 

turbasamblad 

Turvas Valdavalt puitu sisaldavad 

turbad 

Valdavalt tarna- ja 

sfagnumiturvas 

Ainult sfagnumiturvas 

 

Tabelist 1 selgub, et madalsoo ja raba taimkate erineb suuresti, kuid siirdesoo taimkate 

sarnaneb suurel määral rabaga. Näiteks raba ja siirdesoo puhmrarinne on ühine, kuid 

madalsoos puudub see üldse. 
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1.2.1 Madalsood 

Liigivaesed madalsood  

Liigivaeseid madalsoid leidub nõgudes, kus on väike äravool, lisaks ka vähese kallakuga 

veelahkmetel või madalatel tasandikel. Esineb üle Eesti, kuid rohkem leidub neid Eesti 

idaosas. Juhul, kui on kuiv periood, siis taimede juured ulatuvad ikkagi põhjaveeni ning 

saavad toitaineid (Paal jt 1999). 

Liigivaeste madalsoode kogupindala ulatub 18 000 hektarini. Suurima tihedusega liigivaeseid 

madalsoid, mis on väikse pindalaga leidub Lõuna- Eesti kõrgustikel. Kõige vähem leidub neid 

Vahe- Eestis kui ka Kirde- Eestis. Saaremaale kinnikasvanud merelahtede äärde on kujunenud 

üksikud suuremad sood (Paal ja Leibak 2013). 

1950. aastatel oli liigivaeste madalsoode pindala 152 300 ha. Võrreldes praeguse tulemusega 

järeldub, et 88% on neist inimetegevuse poolt rikutud või pika aja jooksul allogeense 

suktsessiooni tulemusel transformeenunud. Viimasest soode inventeerimisest võib järeldada, 

et liigivaeste madalsoode seisund on hea 68% ulatuses ning kaitse all on 48% (8453 ha) (Paal 

ja Leibak 2013). 

Liigirikkad madalsood 

Liigirikkad madalsood asuvad madalatel tasandikel, kus on karbonaatne aluspõhi, lubjarikka 

põhjaveega alad Saaremaal, mandri lääne-ja loodeosas ning nõlvadel või veelahkmealadel 

(Paal jt 1999, Paal ja Leibak 2013). Nagu liigivaestes madalsoodes ulatuvad taimede juured 

põua ajal põhjaveeni ning saavad kätte vajalikud totaineid (Paal ja Leibak 2013).  

Ka liigirikaste madalsoode pindala on ligikaudu 18 000 ha. Kõige enam leidub Lääne- ja 

Põhja- Eestis, kus lubjakivid rikastavad mulda karbonaatidega. Loode-ja lääneosas leidub 

75%, Saaremal aga 19 % ehk 3439 ha (Paal ja Leibak 2013). Avaste soo on üks paremini ja 

terviklikumalt säilinud liigirikkas madalsoo (Kohv ja Salm 2012). 

Inventeeritud liigirikka madalsoode seisund 88% ulatuses on ülihea või hea. Kuivendamise 

tõttu on paljud sood rikutud. Võrreldes aastaga 1950 on liigirikkad madalsood vähenenud 

76%, sest pärast põllumajandusliku majandamise lõppemist on hakanud sood metsastuma. 

Kogupindalast on liigirikkad madalsood kaitse all 65% ulatuses ehk 11 512 ha (Paal ja Leibak 

2013).  
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Õõtsik- madalsood 

Õõtsik-siirdesood tekivad peamiselt rabade servaaladele sinna, kuhu valguvad rabaveed 

(Laasimer 1965). Kõige soodsamad tingimused õõtsiku tekkeks on madala pH-ga veekogud 

(Ott ja Kõiv 1999). Õõtsik sisaldab  taimejuuri, samblaid, risoomi ja turvast. Õõtsiku 

pealeastumisel pind õõtsub, kuna õõtsakamara ja veekogu põhja vahele jääb sapropeel või vee 

kiht (Paal ja Leibak 2013).  

Õõtsik-madalsoode pindala on eeltavasti 2200 ha. Kõige rohkem leidub neid Kagu- Eesti 

kõrgustike piirkonnas, Vahe- Eesti põhjaosa ning kohati ka Hiiumaal. Lääne-, Edela- ja 

Kirde- Eestis suurtel aladel need sood puuduvad (Paal ja Leibak 2013). 

Looduskaitseline seisund inveneetritud õõtsik- madalsoodest oli hea või ülihea. 60 aasta 

jooksul on nende pindala suurenenud tänu järvede kinnikasvamise tulemusena. Looduslikest 

teguritest tingituna aga ka inimmõju tulemusel arvatavasti nende pindala tulevikus suureneb. 

Kogupindalast on kaitse all 57% ehk 1180 ha õõtsik- madalsoid (Paal ja Leibak 2013). 

Lammisood 

Lammisood jäävad jõgedest kaugemale lammialadele, kus pärast üleujutust on muld 

küllastunud niiskusega ning on kujunenud lammimadalsoomullad (Arold 2005). 

Lammisoid leidub 3277 hektaril, peamiselt aeglase vooluga jõgede ääres Ida- ja Kagu- Eestis. 

Märkimisväärsed lammisood asuvad ka Lõuna-, ja Põhja- Eestis, kuid puudub üldse 

läänesaartel (Paal ja Leibak 2013). 

70% inventeeritud lammisoode seisund oli hea või ülihea. Suurel hulgal lammisoodest on 

kuivendatud või metsastunud. Lammisoode kogupindalast 62% on kaitse all (2022 ha), 

nendest suurem osa on kõrge või ülikõrge looduskaitseväärtusega (Paal ja Leibak 2013). 

Allikasood 

Allikasood asuvad rannaastangute ja oruveerude või klindi jalamil, lisaks kõrgetel nõlvadel 

vettpidavate kihtide lõikumisel maapinnaga (Arold 2005). Pandivere ja Sakala kõrgustiku 

äärealadel, kuid Saaremaal leidub neid kõige rohkem (Paal jt 1999). Ka survelise põhjavee 

toimel on tekkinud mõned allikasood (Arold 2005). Tänu kaltsiumirikkale põhjaveele on 

moodustunud head kasvutingimused haruldastele taimekooslustele (Kiristaja ja Timm 2006). 
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Hiljutise Eesti soode inventeerimise tulemusel (Paal ja Leibak 2013) saadi allikasoode 

pindalaks 752 ha, kuid absoluutne pindala võib hinnanguliselt olla suurem, üle 800 ha. Eestis 

asuvad nad suhteliselt ebaühtlaselt, peaaegu pooled asuvad Saaremaal. Kuid kõige suuremad 

paiknevad Viidumäe looduskaitsealal, kus esineb Eesti üks haruldasem- tömbiõiese loa 

kooslus. 90% inventeeritud allikasoode seisund oli hea või ülihea. Kuid 60. aasta jooksul on 

allaikasoid vähenenud rohkem kui kolmandik, seda tänu maaparandusele. Võrreldes mandriga 

on Saaremaal olukord parem. Ka tulevikus on näha allikasoode vähenemist eriti veel 

väljaspool kaitsealasid. 60% allikasoodest on kaitse all ehk 447 hektarit. Kõrge või ülikõrge 

kaitseväärtusega allikasoid on 93% ulatuses kaitse all. 

1.2.2  Siirdesood 

Rohu- siirdesood 

Rohu- siirdesoid leidub tasastel või madala languga aladel, rabade servas või kehva 

äravooluga nõgudes (Paal ja Leibak 2013). Rohkem leidub neid Lääne- ja Kesk-Eestis 

enamasti kinnikasvavate järvede ümbruses (Paal jt 1999). Eutroofne madalsoo- tarnasturvas 

on turbalasundis, mis kaetud oligotroofse vähelagunenud rabaturbaga. Mõned taimed saavad 

vajalikud toitained kätte põhjaveest, kuid osad sademetega toodavast tolmust (Paal ja Leibak 

2013). 

Rohu- siirdesoode pindala ületab 35 000 ha, neid leidub üle terve Eesti. Suurima (1177 ha) 

pindalaga rohu-ja siirdesoos asub Lääne- Eestis Oidrema soos. Looduskaitseline seisund on 

84% ulatuses hea või ülihea. Võrreldes varasema ajaga on suur osa rohu-ja siirdesoodest 

muutunud kõdusoometsadeks või siirdesoometsadeks. Mingil määral on seda põhjustanud 

kliima soojenemine, kuid suuremal määral soode kuivendustööd. Kaitse all on 83% nende 

kogupindalast ehk 28 683 hektarit. Suurem osa kaitse all olevatest rohu- ja siirdesoodest on 

kõrge kaitseväärtusega (Paal ja Leibak 2013). 

Õõtsik- siirdesood 

Õõtsik- siirdesood on kujunenud madalsoode õõtsikute turvastumisest ja nende 

paksenemisest. Sagedasemad on need kinnikasvanud järvede lähiümbruses või selle kohal. 

Tüüpiline on turbasammalde rohkus, moodustades mõnikord katte (Paal ja Leibak 2013). 

Õõtsik-siirdesood on mesotroofse toitelisusega, kuna toitained saadakse peamiselt sademetest 

(Paal 1997). 
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Viimase soode inventeerimise tulemusel (Paal ja Leibak 2013) on hinnanguliselt õõtsik- 

siirdesoid 5000 hektarit. Need on levinud ebaühtlaselt ning kasvukohatüüpe võib jagada 

kolmeks alatüübiks. Esimeseks on suured õõtsiksood, mida leidub rabamassiivide või soo-

ojade ääres ning on kujunenud endiste mineraalmaade soosutmisel. Kõige rohkem leidub 

Vahe- Eestis ja Alutagusel. Teiseks on väiksed õõtsiksood, mis on tekkinud õõtsik-

madalsoode veekogude kinnikasvamisel. Esineb põhiliselt Kagu-Eestis ning Harjumaal. 

Kolmandaks tüübiks on sekundaarsed õõtsiksood, mis on kujunenud veerežiimi muutumisel. 

Lisaks on need madala või puuduva loodukaitselise väärtusega. Õõtsik-siirdesoodest 91% 

seisund oli hea või ülihea. Läbi aegade on nende pindala suurenenud laugaste või järvede 

kinnikasvamise tulemusel. Mõned õõtsik- siirdesoo alatüübid on tekkinud järvede veetaseme 

alandamisel nt Tõhela, Ermistu ja Parika. Õõtsik- siirdesoodest 81% on kaitse all 

moodustades 3727 hektarit. Peaaegu kõik (99%) kaitseall olevatest õõtsik- siirdesoodest on 

kõrge kaitseväärtusega. Väljaspool kaitsealasid on 413 ha kõrge või ülikõrge 

kaitseväärtusega. Valdav osa paikneb Kagu- Eestis, väiksemal määral Põhja- Eesti keskosas. 

Taimestik 

Madal- ja siirdesoo floora on väga mitmekesine seoses kasvukohatingimuste suure 

erinevusega, mis võimaldab kasvada erinevate nõudlustega taimedel. Lisaks sootaimedele 

leidub niidu, veekogu ja arumetsale omaseid taimi (Valk 1988).  

Madalsoodes esineb palju selliseid samblaid, mis on peamiselt omased soostunud 

mineraalmaaniitudele ning metsadele. Lehtsammaldest leidub: soosammalt, soovildikut, 

keskmist sirbikut ja teravtippu (Valk 1988). Turbasammaldest on madal- ja siirdesoole 

iseloomulikud keerd-, allikasoo-, pehme-, kuldne-, tömp-, sulgjas- ning lodu-turbasamblad 

(Vellak jt 2013).  

Madalsoodes flooras esineb erinevusi vastavalt asukohale. Lääne- Eesti madalsood on 

liigirikkamad kui Saaremaa, kus liikide arvukus väheneb Kagu- Eesti suunas. Saaremaal 

leidub kuni 150 liiki, Kesk- Eestis kuni 100 liiki ning Ida- Eestis kuni 70 liiki taimi. Mõned 

liigid näiteks raba-jänesevill, pruun sepikas ja kahevärviline paju on väga omased Lääne- 

Eesti madalsoodele, kuid puuduvad või on haruldased Ida- Eestis. Samas on ka taimi, mis on 

omased ainult Ida- Eestile (kollane kivirik, harilik sinilatv) (Valk 1988).  

Siirdesoo floorale on iseloomulik nii madlasoode kui ka rabade taimestik (tabel 1). Mätastel 

kasvavad tüüpilised rabataimed ning mätastevahelistes lohkudes madalsootaimed (Allikvee, 



13 
 

Ilomets 1995). Siirdesoomännikute põõsarindes leidub madal kaske, paakspuid, pajusid ning 

kohati ka vaevakaske (Arold 2005).  

Madal-ja siirdesoode rohurindes on olulisel kohal tarnad, mis on ka turbamoodustajad. 

Tüüpilised on ka alpi jänesvill, soopihl ja osjad (soo-osi, konnaosi ja liivosi), millede osakaal 

turba moodustamisel pole nii suur (Valk 1988).  

Puhmarinne madalsoos puudub, kuid siirdesoos esineb kanarbikku, sookailu, küüvitsat ning 

jõhvikat (tabel 1). 

Loomastik 

Madal- ja siirdesoode mesofaunat iseloomustab niiskust taluvate taim- ja kõdutoiduliste 

putuka liikide ülekaal, neile lisandub parasiitseid ja röövtoidulisi liike (Haberman 1959).  

Soode põhitaimeliigid- tarnad sobivad toiduks vähestele loomadele näiteks tirtidele. 

Loomastiku mitmekesisust piirab turbapinnas ning liigniiskus, mõjutades neid liike, kelle 

elutsükkel möödub osaliselt pinnases või neid, kes pidevalt tegutsevad mullas (Valk 1988).   

Siirdesoo fauna on vahelduv ning heterogeene, rohkem leidub raba- kui madalsooloomastiku 

esindajaid. Viimaseid leidub peamiselt siirdesoodes, mis on lagedamad ja tarnarikkamad. 

Põõsad ja pilliroog rikastavad madalsoofaunat liigiliselt, sellised sood on oma loomastiku 

poolest arvukamad kui lagedad rohusood. Kõikides soodes elab kahepaiksetest rohukonn. 

Rabakonn pesitseb peamiselt Lääne- Eestis ja Emajõe jõgikonnas. Tähnik- vesilikku võib 

leida väikestes sooveekogudes kui ka turbavõtuaukudes (Valk 1988).   

Madalsoodest on leitud 156 liiki ämblikke, siirdesoodest 170 liiki, kattuvaid liike on 75. 

Soode mesofaunas on ämblikud neljandal kohal kahetiivaliste, tirdiliste ning mardikaliste 

kõrval. Soodsaks elupaigaks ämblikkudele on puhmarinne, kuna pakub häid võimalusi jahi 

pidamiseks, saagi varitsemiseks ning püünisvõrkude kinnitamiseks. Ämbliku-vaeseim aeg 

soodes on suvi, kõige rohkem on neid kevadel madalsoodes, sügisel aga siirdesoomännikus 

(Vilbaste 1969).  

Rohurindes leidub rohkem selliseid liike, kes talvituvad munana ehk suvised liigid. 

Põõsarindes domineerivad samuti suvised liigid, kes saavutavad stabiilsema ja suurema 

arvukuse võrreldes rohurindega (Haberman 1959). Putukarühmadest on põõsastel tähtsamaks 

lehekirbulised ja mardikalised, rohurindes kahetiivalised ja tirdilised ning samblarindes 

mardikalised (Valk 1988). 
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1.2.3 Rabad 

 

Kuna soostumisprotsess algas umbes 10 000 aastat tagasi pärast Balti jääpaisjärve taganemist, 

siis võib öelda, et kõige ürgsemad kooslused Eestis on rabad, mille soostumine algas umbes 

6600 aastat tagasi ning kestab tänaseni (Rabad ja sood ... 2015, Valk 2005).  

Kõrgsoo ehk raba on soode kolmas ning viimane aste, mida iseloomustab niiskuslembelised 

taimed, mis kasvavad sademeveest küllastunud oligotroofsetel turvasmuldadel. Rabaturvas 

kui muld on tekkinud seal kasvavatest taimedest. Iseloomulik on veel toitesooladevaese turba 

pidev juurdekasv ning pinnases sademetevee püsiv suurenemine (Valk 1988). Keskmine 

soode turbakiht on 3-6 meetrit, kuid Suure Munamäe lähistelt leitud turbakiht, mille 

paksuseks on umbes 17 meetrit (Rabad ja sood... 2015). Rabad võivad tekkida metsade 

soostumise või veekogude, enamasti järvede kinnikasvamise tagajärjel (Rabad... 2015). Eestis 

leidub rabasid suhteliselt ebaühtlaselt, suuremad massiivid asuvad Pärnu- ja Läänemaal, 

Pandivere lõunajalamil ning Alutagusel (Laasimer, Masing 1995). Kõige suurem on 

Linnusaare raba (1200 ha), Toodiksaare raba (1100 ha) ning Kanamatsi raba (690 ha) 

(Keskkonnaamet...Rabad).  

Nõmmrabad 

Nõmmrabad on tekkinud savile või liivale, mis on sademeteveest küllastanud. Neid võib leida 

peamiselt Lääne- Eesti saartel eriti Hiiumaal aga ka sisemaal liivaste rannavallide vahel (Paal 

jt 1999). Nõmmraba on kergesti tuntav mullaprofiili järgi: turbakiht on kuni 0,5 m ning 

madalsoo areguaste puudub (Valk 1988).  

Nõmmraba turbakihi toitesoolade sisaldus pindmises kihis- tuhk 1,9, fosfor 3,5, kaalium 1,1, 

lämmastik 1,8 ning  kaltsiumit 1,4 korda rohkem võrreldes kõrgrabaga. Tõenäoliselt suurema 

toitainesisalduse poolest mullas, kasvavad nõmmrabades puud kõrgemaks kui kõrgrabas 

(Valk 1988). 

Puurinne nõmmrabades koosneb peamiselt kiduratest mändidest. Lisaks on ka põõsarinne 

hõre, kus leidub tuhkur paju või kõrvpaju. Puhmarinde taimedest kasvab sinikas, kanarbik, 

sookail, veel võib leida: kasetarna, ahtalehist põdrakanepit ning luht- kastevarst. Sammaldest 

leidub peamiselt turbasammalt. 96% nõmmrabadest hinnati looduskaitseväärtuse seisukohast 

kõrgeks või ülikõrgeks. 32 nõmmraba 88-st on osaliselt või tervikuna kaitse all ehk 541 ha 

ning 48% kogupindalast (Paal ja Leibak 2013).  
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Lage- ja puisrabade kogupindala on üle 1200 ha. Neist 68% asub Hiimaal või Loode- Eestis, 

Saaremaal aga üllatavlt vähe (Paal ja Leibak 2013).   

Lage- ja puisrabad 

Lage- ja puisrabade pindala on 150 000 ha. Neid leidub kõikjal üle Eesti, kuid ebaühtlaselt. 

Olulisemad rabad asuvad Edela- Eesti suurte rabade valdkonnas, Kesk- Eesti väikeste rabade 

valdkonnas, Põhja- Eesti suurte mosaiiksoode valdkonnas ning Kesk - ja Ida- Eesti suurte 

soode valdkonnas (Allikvee, Ilomets 1995). Pärnumaal on suurimad rabad: Võlla raba, 

Kuresoo lääne- ja keskosa, Kõima raba ning Kikerpera raba. Ülejäänud rabad Eestis on alla 

3000 hektari (Paal ja Leibak 2013). 

Viimase 60 aasta jooksul on hävitatud umbes 50 000 ha rabasid või on aset leidnud kiire 

allogeenne suktsessioon. Viimase inventuuri kohaselt 86% säilinud lage- ja puisrabade 

seisund ülihea või hea. Kuid leidus 861 ha kuivendatud rabasid, mis vaevu vastasid 

kasvukohtatüübi määratlusele ning lähitulevikus muutuvad kõdusoo- või rabametsaks. Lisaks 

võib eeldada, et tänu inimmõjude tõttu lage- ja puisrabade pindala tulevikus väheneb, kuid 

samaaegselt suureneb rabametsade pindala. Lage- ja puisrabade kogupindalast 112 420 ha 

(78%) on kaitse all. Kõrge või ülikõrge kaitseväärtusga  lage- ja puisrabadest  94%  (Paal ja 

Leibak 2013). 

Rabataimed 

Kuna rabades on turbasamblad ülekaalus kujundavad nad kasvukohatingimusi, tänu millele 

peavad teised taimeliigid kohastuma. Seepärast kasvavad rabades liigid, mis tulevad toime 

happelise ning toit- ja mineraalainetevaese keskkonnaga (Vellak 2013). Seega on rabade 

taimkate liigiliselt väiksearvuline. Sagedamini esineb katte- ja paljaseemetaimi, mida leidub 

umbes paarkümmend liiki. Sama palju leidub ka pärislehtsamblaid ja turbasamblaid, vetikaid 

150 liiki ning samblikke ligi 50 liiki. Osad turbasamblaid on suure katvusega ning tugevad 

edifikaatorid (Valk 1988). Turbasambla varred kasvavad aastaga kuni paar sentimeetrit, kuid 

rabas aastane turba juurdekasv on ligi 1,5 mm (Masing 1997). 

Rabataimi võib rühmitada järgmiselt: 1) turbasamblad, 2) igihaljad puhmad (hanevits, 

jõhvikad, kanarbik, kukemari, sookail, küüvits), 3) suvehaljad puhmad (mustikas, sinikas), 4) 

puud, 5) kitsalehilised rohttaimed (raba-jänesvill, tupp-villpea, rabakas jt), 6) laialehised 

rohttaimed (rabamurakas), 7) putuktoidulised taimed (huulheinad), 8) pärislehtsamblad 

(palusammal, raba-karusammal), 9) maksasamblad, 10) samblikud, 11) vetikad ning 12) 
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seened. Kõige rohkem on igihaljaid puhmaid ja turbasamblaid. Küll aga ei kasva rabas 

peaaegu üldse üheaastasi taimi (Valk 1998, 2005).   

Ka puu- ja põõsarinne on liigivaene, rabamulla toitevaesuse tõttu. Peamiseks puuliigiks on 

mänd (tabel 1). Sobivamad kohad puude kasvuks on raba servaalad ning läbivoolulised 

rabaosad, kus leidub sookaske, harvem kiratsevat kuuske ning üksikuid pihlakaid, haaba, 

kadakat või paakspuud. Vaevakaske Lääne-Eesti saartel ei leidu (Valk 1988, 2005). 

Põõsarinne rabades puudub (tabel 1).  

Rabade selgrootud  

Vähesed liigid suudavad rabas elada püsivalt, kuna seal valitsevad teatud keskkonnaolud, mis 

igale liigile ei sobi. Loomastiku liigirikkus sõltub paljuski taimkattest, kuna on paljudele 

toiduks kui ka elupaigaks. Mida mitmekesisem ja suurem on toiduks olev taimestik, seda 

liigirikkam on ka fauna. Kui võrrelda madal- ja siirdesooga, siis loomastik rabas on 

liigivaesem ning väiksema asustustihedusega. Kuid rabaosad, mis on kaetud puudega on 

liigirikkamad kui lagedad alad. Loomade levikut häirivad kindlald keskkonnatingimused, 

vähetoitelised mullad ning liigniiskus, tänu millele on rabas olev taimkate loomade 

toidubaasiks ebasobiv (Valk 2005).  

Rabade mesofaunas on ämblikud putukate järel kõige liigirikkamaks rühmaks, kuid koos nad 

moodustavad valdava osa raba loom-asustusest (Vilbaste; Maavara 1957). Ämblikke võib 

rabades leida 187 liiki. Rabamänniku mesofauna kõikidest isenditest moodustavad ämblikud 

puhmarindes 30%, puis-laukarabal 24% ning lagerabal 13%. Kuid veel rohkem leidub 

ämblike samblarindes, kus osakaal on 28-36%. Rabades elavad ämblikud on hea 

kaitsevärvusega ning kiire liikumisega tänu millele hävitavad nad väikseid sääski ja kärbseid 

(Valk 1988). 

Võrreldes madalsooga on rabade entomofauna liigivaesem, kuid kõige suurem asustustihedus 

on rabamännikus ning lagerabas kõige väiksem. Eesti rabades võib leida (tabel 2) 1200 

putukaliiki, sinna kuulub 250 liiki mardikalisi, umbes 250 liiki liblikalisi, 300 liiki 

kahetiivalisi ning üle 100 liiki nokalisi (Valk 2005). 
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Märgalad Ramsari konventsiooni kohaselt 

Ramsari konventsioon sai alguse 1971. aastal, kui allkirjastati Iraanis samanimelises linnas 

rahvusvahelie kokkulepe eesmärgiga kaitsta märgalasid (Maailma tähelepanu... 2013). 

Märgalad võeti kaitse alla seoses veelindude pesitsus-, puhke- ja rändepaigana. Vastavalt 

konventsioonile nimetatakse veelindudeks neid, kes ökoloogiliselt sõltuvad märgaladest  

(Rahvusvahelise tähtsusega... 2012).  

Ramsari konventsiooni kohaselt saame märgaladeks nimeteda soid nii looduslikke kui ka 

kunstlikke, seisu- kui vooluveelisi, alalisi kui ajutisi, nii mageda-, kui ka riim- ja 

soolaseveelisi veealasid, sealhulgas merealasid, kus vee sügavus ei ole üle kuue meetri 

(Kuresoo 1998).  

Ramsari konventsioon on üks vanim rahvusvaheline looduskaitselepe ning 2015 aasta seisuga 

on liitunud 168 riiki, 2177 märgala kogupindalaga 208,802,675 ha, sealhulgas ka 17 Ramsari 

ala Eestist hõlmates 304 778 hektarit (Ramsari kodulehekülg). Iga riik, kes sellega liitub on 

kohustatud vähemalt ühte märgala nimetama Ramsari alaks (Paal ja Leibak 2013).  

Paal ja Leibaku järgi (2013) Ramsari alad Eestis: 

1. Matsalu rahvuspark, Ramsari ala nr 104, nimestikku kantud 1994. Pindala 48 610 ha. 

Madal saarterikas laht, 300 ha rannaniidud, 300 ha roostikke, 400 ha Kasari jõe lamminiite. 

 2. Alam-Pedja looskaitseala, Ramsari ala nr 905, nimestikku kantud 1997. Pindala 34 220 ha. 

Lammimetsad, metsad sh soometsad. 

 3. Emajõe Suursoo ja Piirissaar, Ramsari ala nr 906, nimestikku kantud 1997. Pindala 32 600 

ha. Suurim deltasoostik soode, jõgede ja järvedega. 

4. Endla looskaitseala, Ramsari ala nr 907, nimestikku kantud 1997. Pindala 10 110 ha. Sood, 

soometsad, järved jõed.  

 5. Hiiumaa laiud ja Käina laht, Ramsari ala nr 908, nimestikku kantud 1997. Pindala 17 700 

ha. Lahtede ja pagurandade kompleks, madal mereala laidudega. 

6. Muraka looduskaitseala, Ramsari ala nr 909, nimestikku kantud 1997. Pindala 13 980 ha. 

Rabad, siirdesood ja põlismetsaga soosaared, liigirikas elustik.  

7. Nigula looduskaitseala, Ramsari ala nr 910, nimestikku kantud 1997. Pindala 6 398 ha. 

Laialehise metsaga soostik soosaartel ja jäänukjärved. 

 8. Puhtu-Laelatu-Nehatu märgala, Ramsari ala nr 911, nimestikku kantud 1997. Pindala          

4 640 ha. Laguunide ja rannaniitude kompleks ja liigirikas madalsoo.  

9. Soomaa rahvuspark, Ramsari ala nr 912, nimestikku kantud 1997. Pindala 39 639 ha. Viis 

raba, õgvendamata jõed lamminiitude, lammimetsade ja puisniitudega. 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rahvusvahelise_t%C3%A4htsusega_m%C3%A4rgalad
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10. Vilsandi rahvuspark, Ramsari ala nr 913, nimestikku kantud  1997. Pindala 24 100 ha. 

Rannikumärgala, madalate saarte- ja laiduderikas rannikumeri, rannikujärved, luited, 

rannaniidud ja roostikud.  

 11. Laidevahe looduskaitseala, Ramsari ala nr 1271, nimestikku kantud 2003. Pindala 2 424 

ha. Mosaiikne märgala rannikulõugaste, laidude, rannaniitude ja roostikega. 

 12. Sookuninga looduskaitseala, Ramsari ala nr 1748, nimestikku kantud 2006. Pindala 5 869 

ha. Kuuest rabast koosnev rikkalik märgala. 

 13. Luitemaa looduskaitseala, Ramsari ala nr 1962, nimestikku kantud 2010. Pindala 11 240 

ha. Ranniku- ja maismaa- märgalade kompleks madalate merealade, lahtede, neemede, saarte, 

rannaniitude, roostike ning rabadega.  

14. Agusalu looduskaitseala, Ramsari ala nr 1999, nimestikku kantud 2010. Pindala 11 000 

ha. Rabad, siirdesood ja madalsood.  

 15. Leidissoo looduskaitseala, Ramsari ala nr 1988, nimestikku kantud 2010. Pindala 8 178 

ha. Loode- Eesti loodusmaastiku osa, liigirikkad madalsood.  

 16. Lihula maastikukaitseala, Ramsari ala nr 1197, nimestikku kantud 2010. Pindala 6 620 

ha. Rabamassiiv koos ümbritsevate madalsoodega.   

17. Haapsalu-Noarootsi, Ramsari ala nr 2022, nimestikku kantud 2011. Pindala 29 380 ha. 

Mere- ja rannikuelupaikade kompleks, madala mereala, lahtede, rannikulõugaste, 

rannaniitude, roostike ja pagurandadega. 

Lisaks Ramsari konventsioonile on Eesti liitunud Berni konventsiooniga, mille eesmärk on 

kaitsta  Euroopa looduslike liike ja nende elupaikasid, Rio de Janeiro konventsioon kaitsmaks 

bioloogilist mitmekesisust ning Helsingi konventsioon, mis on mõelnud Läänemere 

keskkonna kaitseks (Paal ja Leibak 2013). Veel on Eesti alla kirjutanud Gdanski 

konventsioonile, mille eesmärgiks on Läänemere ressursside kaitse, Espoo konventsioon 

rahvusvaheliste piiriveekogude kaitseks ning Washingtoni konventsioon ohustatud liikide 

rahvusvahelise kaubitsemise kaitseks (Kuresoo 1988). 

Märgalade kaitse Eestis 

Märgalade kaitse ja selle kasutamine on oluline nii siseriikliku kui ka rahvusvahelisel tasemel. 

Vastavalt Ramsari konventsioonile jagatakse märgalad oma eripära ja kaitsekorraldusest 

lähtuvalt kolmeks: sood, rannikualad, rannikumeri ja siseveekogud. Kõikide reservaatide 

hooldamine on vajalik, kui leidub ainulaadset elustikku või kaitse all olevaid ökosüsteeme. 

Nende kaitsmiseks ongi välja töötatud riiklik programm, mida rakendatakse ametliku 

keskkonnapoliitika alusel. Samuti ka keskkonnastrateegiad ning kõik programmid ja 
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projektid, mis võiks olla seotud märgalade kaitsega näiteks bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamise programm või looduskaitse arengukavad (Randla 1997).  

Vastavalt Zingel ja Fridolini (2014) andmetele näeb poollooduslike koosluste tegevuskava 

aastani 2020 ette niitude pindala suurendamist järgmiselt: 

 Rannaniidud 9180 ha-lt – 10 800 ha-ni 

 Lamminiidud 7040 ha-lt – 12 200 ha-ni  

 Sooniidud 1400 ha-lt – 1900 ha-ni 

Lisaks sellele Looduskaitse arengukava aastani 2020 püstitatud tulemused: 

         45 000 ha taastatud ja hooldatud poollooduslikke kooslusi   

         10 000 ha taastatud madal- ja siirdesooelupaiku ning rabade servaalasid 

         Taastatud ökoloogiliselt funktsioneerivad jõeelupaigad 

 

Märgalade taastamistegevuse rahastamist toetab Euroopa Regionaalarengufond (Zingel ja 

Fridolin 2014). 

 

Soode kaitsmise vajalikkus   

Ajakirjas Eesti loodus (1988) on Ilomets välja toonud 4 põhjust, miks peaksime kaitsma soid: 

1) Rohketele taimede- ja loomaliikidele on sood tähtsad bioloogilise mitmekesisuse 

tagajad ning elupaigaks paljudele kaitsealustele liikidele. 

2) Sood kui puhta veevaru- ja säilitusalad.  

3) Soode mõistlikul kasutamisel saame majanduslikku tulu (seened, marjad, turvas). 

4) Soo kui süsiniku talletaja. 

Viimase 60 aasta jooksul on vähenenud soo-kasvukohatüüpide pindala kuni 2,8 korda ehk 

642 000 hektarilt 227 000 hekatrini (Paal ja Leibak 2013). 

Seoses põlevkivi kaevandamisega Kirde-Eestis on hävinud suurel hulgal väärtuslikke soid. 

Hävitatud on ligi 2000 ha turbaalasid ning igal aastal lisandub umbes 100 ha (Paal jt 1999). 

Need piirkonnad, kus kaevandati põlevkivi maa-all on suurel määral rikutud ka looduslik 

veerežiim (Paal ja Leibak 2013).  
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Olulised muutused Kirde-Eesti rabades, mis on tingitud suurenenud atmosfäärsest 

sissekandest (Karofeld jt 2007): 

o pH väärtuse, keemiliste ühendite ja ioonide sisalduse tõus turbas ning rabavees; 

o turbasammalde hävimine rabades ning mitteomaste taimeliikide teke; 

o säilinud turbasammalde tuhasuse tõus; 

o rabamändide radiaalse juurdekasvu kiirenemine; 

o muutused rabamändide ökofüsioloogias. 

Sademete keemia uuringud on näidanud iga aastast saastekoormuste vähenemist, seega 

võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, võib väita, et Eesti välisõhu kvaliteet on 

üldiselt hea, kuid siiski on soode seire ja kaitse endiselt vajalik (Liblik ja Karu 2004). 

 

1.3. Soode majanduslik olulisus 

 

Eestis sai aga ulatuslik turba tootmine alguse 18. sajandi lõpul. Sajandi keskel hävitati 

mõnekümne aastaga metsi rohkem kui terve sajandi kestnud aletamisega. Seda kõike 

sellepärast, et algas hoogne viinapõletamine, millest sai mõisates tähtis sissetulekuallikas, 

põhjustades mitmel pool küttepuude nappust. Metsade ülemäärane kasutamine tekitas 

paljudes piirkondades vajaduse kütteturba järele. Eestimaa Kubermangu metsasuse tase 1796. 

aastaks langes 28,5 %- ni ning Liivimaa kubermangu 50,5%- ni (Etverk 1974). 

F.R. Kreutzwaldi poolt väljaantavas ajakirjas „Sippelgas“ ilmus 1861. aastal esimene 

eestikeelne kirjutis Eesti soode kohta. Selles antakse kraavide kaevamiseks juhiseid ning 

populariseeritakse soode kasutamist põllu- ja heinamaana. Põllumajanduslik soode 

kasutamine sai aga eriti hoogu sisse, kui Baltimaadele tulid tööle taani melioraatorid, 

kõigepealt P. Rosenstand- Wöldike ning hiljem J. C. Johansen (Valk 1988). 

Mõisniku N. Siversi eestvedamisel rajati Tartusse 1908. aastal Balti Sooparandus Selts, mille 

sihks oli teaduslikel alustel propageerida turbaalade põllumajanduslikku kasutamist. Kaks 

aastat hiljem rajati Tooma Sookatsejaam, mille eesmärkideks oli eeskuju andmine, kuidas 

soodes rajada kultuurniite- ja karjamaid ning selgitada soode majandamise võimalusi. 1911. 

aastal viidi Toomal läbi esimesed katsed Venemaal madalsoode kuivendamise kohta. Esimese 

maailmasõjaga lõppes Tooma Sookatsejaama uurimistegevus. 1921. aastal jätkus Tooma 

Sookaitsejaama tegevus, mille juhatajaks määrati agronoom L. Rinne. Hiljem, 1928. aastal 
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avati seal Sookultuuri ja Maaparanduse kool, mis tudeeris maaparandustööde meistritele ning 

juhatajaid aastani 1944 (Valk 1988). 

Pärast nõukogude võimu taaskehtestamist hakkas Eestis sooteadus hoogaslt arenema. Lisaks 

Toomale oli tähelepanuväärne sookultuuri areng Oidermaal kui ka Kostiveres. Seda tänu 

1949. aastal Eesti NSV Ülemnõukogu poolt vastu võetud seadusele, mis kehtestas soostunud 

maa-alade kasutamisele võtmist ning püsivate saakide kindlustamist. Kõik maaparandustöid 

alates 1965. aastast tehti riigi kulul (Valk 1988). 

Soode kasutamine põllumajanduses ja metsanduses  

Juba 17. sajandil algas Eestis turba varumine ning soode harimine põllumajanduslikul 

eesmärgil. Turbaalde laiendamisele ja kuivendamisele aitas kaasa 1839. aastal rajatud 

Eestimaa Põllumajanduse Selts (Paal ja Leibak 2013). Vaida mõisa rajati 1853. aastal esimene 

põletatud savist drenaažitorudega kinnine kuivendussüsteem suurusega 1,8 ha (Juske 1996, 

Paal ja Leibak 2013 kaudu). 

Kui 19. sajandil laienes soode kuivendamine märgatavalt, oli Eestis soode majandamine väga 

teemakohane. Loomakasvatussaaduste järele tekkis suurem nõudlus, kuna kasvasid linnad 

ning arenes tööstus. Piimakarja pidamine oli Blati kubermangudes peamine põllumajanduse 

haru. Kuna oli vajalik lisa sööta hakati laiendama põldheinakasvatust ning parandati 

looduslikke madalsoorohumaid (Valk 1988). Põllumajanduse otstarbeks kuivendati aastatel 

1918-1940 rohkem kui 350 000 ha, sellest vähem kui 5% kuivendati metsamajanduse 

eesmärgil (Ratt 1985).  

Aastatel 1970 – 1975 suurenes kuivendatud turvasmuldade kasutamine 1900 hektarilt 42 800 

hektarile, kuid kultuurrohumaa kasutamine vähenes 15 500 ha võrra (Hommik 1982: 12-13).  

Madalsood põllumajandusliku taimekasvatuse poolelt kõige viljakamad, järgnevad siirdesood 

ning kõige vähem viljakamad on rabad (Valk 1988). 

Metsakasvatuslikul eesmärgil on soodesse kraave rajatud 1840.- ndatel ja 50.-ndatel. Kui 

võtta arvesse puude aastarõngad, võib arvata, et üksikuid kraave kaevati juba varem. Näiteks 

Kabala metskonda Kallissaare raba äärde rajati kraav juba 1820. aastate paiku. Igal aastal 

(1918-1949) kaevati uusi kraave kuni 220 km ulatuses ning ligikaudu 400 km puhastati vanu 

kraave (Valk 1988).   
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Eskavaatori kasutuselevõtt 1950.ndatel lihtsustas oluliselt soode ja metsade kuivendamist. 

Metsakuivendustööde maht suurenes aastas pea 10 korda (Valk 1988). Kuid 10 aastat hiljem 

saadi aru, et metsanduslikel eesmärkidel rabade kuivendamine ei ole tasuv ning riigi poolt 

rahastamine lõpetati. Siiski jätkus rabade naaberalade metsa kuivendamine ning raba 

ümbritsevate piirdekraavide rajamine (Paal jt 1999). Kuigi madalsood on kõige tundlikumad 

kuivendusele, on tulemused kuivendajale paremad kui teistes sootüüpides, seepärast on 

madalsoid aegade jooksul kõige rohkem hävitatud (Kiristaja ja Timm 2006).  

Aastani 1981 oli kuivendatud 34% metsakuivendusfondist (360 000 hektarit 1057 000 

hektarist) ning aastaks 1987 turvasmuldadega aladel oli metsakuivendust tehtud 180 000 

hektaril ja soostunud mineraalmuldadel ligi 238 000 hektarit (Valk 1988).  

 

Turba kaevandamine 

 

Turbaala on kas taimkattega või taimedeta ala, mille pealispind on kaetud looduslikult 

akumuleerunud turbakihiga. Turvas sisaldab vähemalt 30% surnut orgaanilist materjali 

(Joosten & Clark, 2002). 

Turvas kütteainena on Eestis oma tähtsuse poolest kolmandal kohal põlevkivi ja puidu järel 

(Paal ja Leibak 2013). Eestis katavd turbaalad 22% pindalast (Turbaliit 2015). Turbavarusid 

hinnatakse ligi 2,4 mijardile tonnile, sellest umbes 1/3 moodustub alusturvas ja 2/3 kütte- ning 

melioratiivturvas (Raukas 1995).  

Üheks Eesti esimeseks ja suuremaks turbatööstuseks oli 1913. Aastal ehitatud Ülemiste 

Turbatööstus, mis varustas tervet Tallinna linna kütusega. Pärast esimest maailmasõda 

tekkinud kütusekriisi tulemusel loodi lisaks mitmeid turbatööstusi. Suuremad neist olid 1919. 

aastal rajatud Lavassaarde ja Eellamaale (Valk 1988). 

Praegu ulatub kavandavate turbaväljade kogupindala 20 281 hektarini (Paal 2011). Kuna 

kaevandamine on lõpetatud umbes 15 000 hektaril võib järeldada, et turba kaevandamisega on 

hävitatud 30 000 ha rabasid. Ligikaudu sama palju on kaudselt kahjustatud kaevandamise 

tulemusel naaberalasid (Paal ja Leibak 2013).  

 



23 
 

1.4  Klass putukad ja ämblikulaadsed 

1.4.1 Selts putukad 

 

Teadaolevalt on Maailmas üle 1 miljoni putukaliigi. Eestis on kindlaks tehtud ligi 25 000 liiki, 

kuid oletatakse, et see arv on suurem (Kuresoo jt 2001). Mardikalised moodustavad 1/3 

kõigist putukatest, teise suurde gruppi kuuluvad sihktiivalised, seejärel lutikalised, 

kiletiivalised ning kahetiivalised (McGavin 2004).  

Putukad kuuluvad hõimkonda lülijalgsed. Lülijalgsetel on kaitsev väliskest, mis koosneb 

kõvast materjalist - kitiinist. Erinevalt teistest lülijalgsetest on putukatele iseloomulik kolm 

paari jalgu ja üldjuhul ka tiivad. Putukate keha on jagatud kolmeks: pea, rindmik ning 

tagakeha. Pea külge kinnituvad suised, tundlad ning silmad. Rindmik koosneb kolmest lülist, 

millele kinnituvad kolm paari jalgu ning täiskasvanutel on tavaliselt 1-2 paari tiibu (McGavin 

2004). Tagakeha koosneb 11 lülist, paljudel putukatel on tagakeha tipus ka urujätked (Chinery 

2005).    

Paljud putuka ja selgroogsete vastsed erinevad valmikutest. Liblikate, kiletiivaliste, mardikate 

ja kahetiivaliste areng jaguneb neljaks etapiks ehk täismoondeks- muna, vastne, nukk, valmik. 

Vaegmoone esineb näiteks tirtsudel, ritsikatel ning sihktiivalistel, sel juhul puudub 

arenguetapist nuku faas (Kuresoo jt 2001).  

 Eestis on kindlaks tehtud 33 seltsi putukaid (Klass...2015). 

1.4.2 Selts ämblikulised 

 

Tänu Vilbaste tööle (1987) on teadaolevate ämblikuliikide arv Eestis kasvanud 523-ni (Eesti 

selgrootute...2003). Eestis on kindlaks tehud 13 seltsi ämblike (Klass...2015). 

Ämblikulaadsete alla kuuluvad ämblikud, skorpionid, puugid ja lestad, mis omakorda 

kuuluvad ka lülijalgsete hulka. Erinevad nad selle poolest, et nende keha koosneb kahest 

osast. Pearindmik, mille moodustavad kokkukasvanud rindmik ja pea ning tagakeha. Kõikidel 

ämblikulaadsete pearindmikule kinnituvad kuus paari jäsemeid. Esimeseks paariks on 

lõugtundlad, mida kasutatakse toitumisel, teist jäsemepaari nimetatakse lõugkobijateks ning 

on mõeldud saagipüüdmiseks kui ka emaste viljastamiseks, ülejäänud neli paari on käigujalad 

(McGavin 2004).  
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Üldjoontes on ämblikud sobilikud bioindikaatorid ning hoiatavad organismid. Uurides 

selgrootuid, on võimalik hinnata teatud elupaigatüüpide looduskaitselist väärtust. Paljud 

ämblikud on väga tundlikud mulla niiskuse suhtes, teised keskkonnategurid on vähem 

mõjuvad näiteks varjulisus ja taimkate. Uuringud on näidanud, et liigiline mitmekesisus on 

suurem märgaladel kui põllumaadel (Buchholz and Maria Schröder 2013).  

Sooldunud soode uuringist aga selgus, et ämblikud tulevad mullapinna soolsusega paremini 

toime kui mardikad ning nende arvukus sõltus väiksemal määral soolsusest. Mardikaliste 

puhul märgiti mõnigaid teisi kogukonna struktuuri mõjutavaid keskkonnategureid ning need 

sõltusid ainult edaafilisest keskkonnast: piiratud elupaikadega seotud liigid ning 

niiskusesisalduse olulisest mõjust. Mõlemad seltsid võimaldavad hankida abiootiliste tegurite 

kohta täiendavaid teadmisi, mistõttu on soovituslik kasutada nii ämblike kui mardikaid 

uurimaks sooldunud märgaladel kasutatavaid majandamisviise (Petillon et al. 2007). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Antud töö on koostatud kirjanduse põhjal. Erinevates kirjanduse allikatest on välja otsitud 

putkate liigid, kes esinevad märgaladel - madalsoodes, siirdesoodes ning rabades. Kuna 

kõikides allikates on määratletud putukate elupaigad erinevalt, on lisaks soodele välja toodud 

ka muud elupaigad. Muude elupaikade all on mõeldud soised alad, soomaastikud ning soode 

servaalad. Kui aga elupaigaks olid puisrabad, lagerabad, madalad laukad, rabamännikud, 

nõmmrabad ning rabastuvad metsad, arvestati kõik rabade alla. Luhasood, siirdesoometsad 

ning Avaste soo liigitati madalsoode hulka.  

Kogutud andmed (kokku 922 erinevat liiki) sisestati Exceli tabelisse ning hiljem tehti selle 

põhjal statistiline analüüs nii putukaliikide kui ka elupaikade kohta.  

Antud uurimustöös on käsitletud 9 seltsi putukaid- kiletiivalised, kahetiivalised, nokalised, 

kiililised, ämblikulised, sihktiivalised, sarnastiivalised, mardikalised ning liblikalised. 

Viimane selts on jagatud kaheks: päevaliblikad ning muud liblikad (kedrikud, vaksikud, 

öölased).  Peale soo -elupaikadele on mardikaliste seltsil eraldi välja toodud rohu,- sambla,- ja 

võsarinne ning muude elupaikade all on mõeldud Avaste sood, mandriosa soid ning 

läänesaarte soid.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Tulemused on saadud kasutatud kirjanduse ülevaate põhjal. Protsent võetud kõikide leidude 

kogusummast. Lisaks seltsidele, mis on elupaikade järgi ära jaotatud, on välja toodud 

madalsoodes, siirdesoodes, rabades ja muudes elupaikades elavate putukate liikide arv.  

Joonisel 1, mis tehtud lisa 1 põhjal, on esitatud kahetiivaliste esinemise protsent soo tüüpides. 

Kiletiivalisi esineb kõige rohkem rabades 85%. Siirdesoodes aga 15%. Kiletiivalisi ei 

esinenud antud kirjanduse põhjal madalsoodes.  

Joonis 1. Kiletiivalisete esinemine erinevates soo tüüpides                                                                 
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Jooniselt 2 (tehtud lisa 2 alusel) on näha, et kõige rohkem kahetiivalisi esineb rabades 45%, 

seejärel soodes ning soistel aladel 32%. Kiletiivalistest 23% on  aga madalsoodes.  

Joonis 2. Kahetiivalisete esinemine erinevates soo tüüpides                                                         

 

Jooniselt 3 ilmneb, et nokalisi on kõige rohkem madalsoodes 53% ning rabades 42%. Kõige 

vähem leidub neid siirdesoodes 5% (tehtud lisa 3 põhjal). 

Joonis 3. Nokaliste esinemine erinevates soo tüüpides                                                              
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Jooniselt 4 (tehtud lisa 4 põhjal) selgub, et rabades on kiililisi 80%, muudes elupaikades 

(soised alad, soomaastikud, sookraavid) 16%. Kuid kõige vähem esineb kiililisi madalsoodes 

4%.  

Joonis 4. Kiililiste esinemine erinevates soo tüüpides 

 

Jooniselt 5 ilmneb, et kõige rohkem leidub ämblikulisi madalsoodes 45%, natukene vähem 

rabades 38%, seejärel siirdesoodes 14% ning muudes soodes 3% (tehtud lisa 5 alusel). 

Joonis 5. Ämblikuliste esinemine erinevates soo tüüpides 

 

Rabad 
80% 

Madalsood 
4% 

Muu (sood) 
16% 

Kiililised 
kokku 25 

Rabad 
38% 

Siirdesood 
14% 

Madalsood 
45% 

Muu (sood) 
3% 

Ämblikulised 
kokku 72 



29 
 

Jooniselt 6, mis tehtud lisa 6 alusel selgub, et sihktiivalisi on kõige rohkem madalsoodes 57%,  

rabades aga 33% ning siirdesoos 10%.  

Joonis 6. Sihktiivaliste esinemine erinevates soo tüüpides                                        

 

 

Jooniselt 7 on näha, et kõige rohkem sarnastiivalisi leidub madalsoodes 98% ning rabades 

ainult 2%. Sarnastiivalisi ei esinenud siirdesoodes (tehtud lisa 7 alusel). 

Joonis 7. Sarnastiivaliste esinemine erinevates soo tüüpides                                                                  
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Jooniselt 8 (põhineb lisa 8 andmetel) ilmneb, et päevaliblikaid esineb kõige rohkem rabades 

57%, seejärel 23% madalsoodes ning siirdesoodes 13%. Muudes elupaigas (sood, sooservad, 

soised niidud) 7%. 

Joonis 8. Päevaliblikate esinemine erinevates soo tüüpides 

 

Muid liblikaid (kedrikud, vaksikud, öölased) leidub kõige rohkem rabades 67%, seejärel muudes 

elupaikades 25%. Võrdselt on neid madalsoodes ning siirdesoos 4% (tehtud lisa 8 alusel) 

Joonis 9. Muude liblikate esinemine erinevates soo tüüpides 
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Mardikaliste liike (joonis 10) leidus kokku 594, millest madalsoodes oli kõige rohkem 65%, 

seejärel siirdesoodes 22% ning rabades 13% (tehtud lisa 9 põhjal). 

                               
Joonis 10. Mardikaliste esinemine erinevates soo tüüpides 

 

Rinnetest leidub mardikalisi (joonis 11) kõige rohkem rohurindes 53%, seejärel samblarindes 30% 

ning kõige vähem esines võsarindes 17%.  

  
Joonis 11. Mardikaliste esinemine rohu,-sambla- ja võsarindes     
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Tabelis 2 on esitatud putukate liikide arv, mis on leitud kirjanduse põhjal. Tühjad lahtrid 

tähendavad seda, et antud allikatest ei leitud neile vastet.  

Tabel 2. Eesti putukate liikide arv kirjanduse põhjal erinevates soo tüüpides  

  Selts Teadaolev 

liikide arv 

Oletatav 

liikide arv 

Liike rabades Liike 

madalsoodes 

Liike 

Siirdesoodes 

Ämblikulised 523 530 187 156 170 

Kiililised 54 55 28   

Sihktiivalised 39 41    

Sarnastiivalised 491 725    

Mardikalised 3073 3400 244   

Liblikalised 2193 2300 üle 250   

Kiletiivalised 712 8000 50   

Kahetiivalised 2241 4500 150; 300   

Putukad 9499 21000  üle 1500  

Nokalised   103   
Allikad: Eesti sood, 1988; Eesti loodus, 1995; LUS’i aastaraamat 1957, ajakiri Eesti loodus 2013 nr10 

Antud andmete põhjal selgub, et rabade entomofaunat on kõige rohkem uuritud. Rabades on 

ülekaalus kahetiivalisised- 300 liiki ning kõige vähem leidub kiililisi 28 liiki. Võrreldes teiste 

koolsustega, siis ämblikulised on rabades domineerivad, järgneb siirdesood ning seejärel 

madalsood.   

Alljärgnev (tabel 3) annab kokkuvõtlikku ülevaate tulemustest. 

Tabel 3. Putukate ja ämblikulaadsete liikide arv madalsoodes, siirdesoodes, rabades ning 

muudes elupaikades, milleks on soised või niisked alad 

 Madalsood Siirdesood Rabad Muu  

Kiletiivalised - 2 11 - 

Kahetiivalised 5 - 10 5 

Nokalised 10 1 8 - 

Kiililised 1 - 20 4 

Ämblikulised 41 13 35 3 

Sihktiivalised 12 2 7 - 

Sarnastiivalised 49 - 1 - 

Mardikalised 269 88 55 - 

Muud liblikad 4 4 60 23 

Päevaliblikad 7 4 17 2 

 

Madalsoodes elab kõige rohkem mardikalisi - 269 liiki. Arvukuselt teisel kohal on 

sarnastiivalised - 49 liiki, ämblikulisi leidub 41 ning sihktiivalisi 12 liiki. Lisaks leidus 10 liiki 

nokalisi, päevaliblikad 7 liik ja kahetiivalisi 5 liiki, muid liblikaid 4 liiki ning kõige vähem 

kiililisi- 1 liik. Kiletiivalisi madalsoodes ei esinenud.  
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Siirdesoos esines 88 erinevat liiki mardikalisi, seejärel ämblikulisi 13 liiki, päevaliblikaid kui 

ka muid liblikalisi oli siirdesoos 4 erinevat liiki. Kile- ja sihktiivalistest leidus 2 liiki ning 

nokalisi kõigest 1 liik. Siirdesoost puuduvad kahetiivalised, kiililised ning sarnastiivalised. 

Rabades leidub kõige rohkem liblikalisi (öölased, vaksiklased, kedrikud) 60 liiki, seejärel 

mardikalisi 55 erinevat liiki, ämblikulistest leidus rabades 35 liiki, kiililistest 20 liiki. 

Päevaliblikad esines 17 liiki, kiletiivalisi 11 liiki, kahetiivalisi 10 liiki ning 8 liiki nokalisi. 

Sarnastiivalisi leidus rabades kõige vähem ehk 1 liik.  

Teisteks elupaikadeks on sood, soised või niisked alad. Muid liblikaid leidus 23 liiki, 

kahetiivalisi 5 ning kiililisi 4  liiki, ämblikulisi 3 liiki, lisaks 2 erinevat liiki päevaliblikaid.   

 

Parema ülevaate saamiseks putukate liikide esinemise sagedusest soo tüüpides annavad 

alljärgnevad kaks tulpdiagrammi. 

Joonis 12. Sihktiivaliste, nokaliste, kahetiivaliste, kiletiivaliste, kiiiliste ning päevaliblikate esinemise 

sagedus erinevates soo tüüpides 
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Joonis 13. Mardikaliste, muude liblikate, ämblikuliste ja sarnastiivaliste esinemise sagedus erinevates 

soo tüüpides 

 

Kui vaadelda mõlemaid joonised koos (joonis 12 ja 13) ilmneb, et soo tüüpide kõige 

arvukamaks seltsiks on mardikalised, seejärel liblikalised ning ämblikulised. Järgnevad 

sarnastiivalised, kiililised, sihktiivalised, kahetiivalised ja nokalised. 

Kirjanduse ülevaatest selgub, et rabade entomofauna on liigivaesem kui madalsoos, sama võib 

väita antud töö tulemuste põhjal. Tingitud on see rabade liigniiskusest ning vähetoitelisest 

mullast, tänu millele saavad seal kasvada vaid need taimed ja elada vaid need putukad, kes on 

kohastunud sellistes tingimustes.  

Vilbaste (1969) väitel on soode mesofaunas ämblikud neljandal kohal kahetiivaliste, tirdiliste 

ning mardikaliste kõrval, kuid antud töö tulemuste põhjal ei leidnud see kinnitust. See võib 

olla tingitud sellest, et ämblikke on kergem märgata, püüda kui ka määrata.  

Töös püstitatud hüpotees „Eesti soode entomofaunat ei ole piisavalt uuritud“ vastas tõele. 

Otsides andmeid Eesti soode entomofaunast selgus, et putukaid ei ole nii põhjalikult uurituid 

kui näiteks taimekooslusi. Lisaks olid allikad küllaltki vanad ja andmed olid ebaühtlased. Siit 

selgub, et teine hüpotees „Kättesaadavad andmed on ebaühtlsed“ pidas samuti paika. Kolmas 

hüpotees „Putukate liigiline kooseis on madalsoodes suurem kui siirdesoodes ja rabades“ 

vastab tulemuste põhjal tõele. Kuid seda tänu sellele, et Entomoloogilises kogumikus oli 

uuritud põhjalikult Avaste soo (kuulub madalsoode hulka) mardikalisi, mis andis 269 liiki ehk 
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üle poole madalsoo liigilisest kooseisust, mille koguväärtuseks oli 398 liiki. Madalsoodele 

järgnesid rabad 223 liigiga, siirdesood olid aga kõige liigivaesem- 114 liiki, see võib olla 

tingitud sellest, et siirdesoo on madalsoo ja raba vahepeale aste ning on võimalik, et putukate 

määrajad pole soo tüüpi õigesti piiritlenud. 

Kuna andmed baseeruvad kirjanduse põhjal, siis ei näita see tegelikku olukorda. Nagu eelpool 

mainitud, võis Avaste soos olla palju mardikalisi, kuid see ei tähenda, et kõikides 

madalsoodes see paika peab.  

Lisaks mardikalistele esines soo tüüpides 114 liiki liblikalisi, see arv võib aga tuleneda 

liblikaliste suuremast uurimisest, kuna nad on suuremad ning neid on kergem määrata. Sama 

võib väita ka kiililiste kohta, sest teadaolev liikide arv on 54 (tabel 2) ning sellest peaaegu 

pool oli ära määratud soo tüüpides.  

Soodest kui ökosüsteemist täieliku ülevaate saamiseks peaks koostama entomoloogilise 

kogumiku, mis põhineks nii kirjanduse, entomoloogiliste kogude kui ka välitööandmete 

põhjal ning, kus oleks tänapäevased ning täpsed andmed Eesti soodes elavatest putukatest.  
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimustöö eesmärgiks oli kirjandusest kokku koguda saadavalolevad andmed Eesti soodes 

leiduvate putuka- ja ämblikuliikide kohta. Käsitletud on 9 seltsi putukaid- kiletiivalised, 

kahetiivalised, nokalised, kiililised, ämblikulised, sihktiivalised, sarnastiivalised, mardikalised 

ning liblikalised.  

Allikatest on välja otsitud putkate liigid, kes esinevad soodes, täpsemalt madalsoodes, 

siirdesoodes ning rabades. Saadud tulemused sisestati Exeli tabelisse, mille põhjal tehti 

analüüs. Sellest selgus, et kõige liigirikam soo tüüp on madalsoo, kuid seda tänu Avaste soo 

mardikaliste põhjalikule uurimusele. Liigirikkuse poolest järgnes raba ning siirdesoo.  

Kõik töös esitatud hüpoteesid leidsid kinnitust.  

Uurimuse tulemusena selgus, et soo tüüpide kõige arvukamaks seltsiks on mardikalised, 

seejärel liblikalised ning ämblikulised. Järgnevad sarnastiivalised, kiililised, sihktiivalised, 

kahetiivalised ja nokalised. 

Kirjanduse ülevaatest ilmnes, et rabade entomofauna on liigivaesem kui madalsoos, antud töö 

tulmuste põhjal võib seda kinnitada.  

Vilbaste (1969) andmetel on soode mesofaunas ämblikud neljandal kohal kahetiivaliste, 

tirdiliste ning mardikaliste kõrval, kuid antud töö tulemuste põhjal ei leidnud see kinnitust. 

Ämblikud jäid teisele kohale, mardikaliste, tirdiliste ning kahetiivaliste kõrval.  

Vähendamaks probleemi, et soode entomofaunat pole  piisavalt uuritud, peaks koostama 

tervikliku putukate kogumiku, kus oleks tänapäevased andmed Eesti soode selgrootutest.   

 
 

 

 



37 
 

 

KASUTATUD KIRJANDUS  

 

Eesti turbaliit. Üldinfo. Kättesaadav: http://turbaliit.ee/?go=yldinfo  8.04.2015 

Ramsari kodulehekülg http://www.ramsar.org/  1.04.2015 

Ilomets, M. 1988. Sood- meie kaasvara Euroopa Liitu. Eesti loodus. Kättesaadav: 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9805/sood.html  4.04.2015 

Keskkonnaamet. Maailma tähelepanu on märgaladel. 2013. Kättesaadav: 

http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/maailma-tahelepanu-on-margaladel/ 1.04.2015 

Paal, J. ja Leibak, E. 2013. Eesti soode seisund ja kaitstus. Tartu 

Rabad ja sood peidavad Eesti looduse kõige ürgsemat ilu. 2015. Kättesaadav: 

http://www.puhkaeestis.ee/et/vaatamisvaarsused-ja-aktiivne-puhkus/puhkus-looduses/eesti-vaikesel-

territooriumil-on-palju-imelist/rabad-ja-sood-peidavad-eesti-looduse-koige-urgsemat-ilu-1 19.03.2015 

Rabad. 2015. Kättesaadav: http://bio.edu.ee/taimed/general/raba.htm  19.03.2015 

Rabad. Keskkonnaamet. 2015. Kättesaadav: 

http://www.keskkonnaamet.ee/endla/avaleht/loodusharidus-2/rabad-5/   19.03. 2015 

Rahvusvahelise tähtsusega märgalad. 2012. Kättesaadav: 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rahvusvahelise_t%C3%A4htsusega_m%C3%A4rgalad  1.04.2015 

Randla, T. 1997. Ramsari leping ja Eesti. Eesti loodus. Kättesaadav: 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9703/ramsar.html  3.04.2015 

Ratt, A. 1895. Mõnda maaviljeluse arengust Eestis läbi aegade. Tallinn 

Zingel, H. ja  Fridolin, H. 2014. Märgalade kaitse Eestis. Plaanid aastani 2020. 

Keskkonnaministeerium. Kättesaadav: 

http://www.ctc.ee/files/Zingel%20&%20Fridolin%20KMin%20.pdf  3.04.2015 

Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn 

Valk, U. 2005. Eesti rabad. Ökoloogilis-metsanduslik uurimus. Tartu 

Luig, J. 2003. Eesti selgrootute mitmekesisus ja selle kaitse. Lõpparuanne. Tartu.  Kättesaadav: 

http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/biomultifarious/species/invertebrates 

Klass: putukad. 2015 Kättesaadav: http://www.zbi.ee/satikad/putukad/ 

Maavara, V. 1953. Eesti NSV sipelgad. Tartu 

http://turbaliit.ee/?go=yldinfo
http://www.ramsar.org/
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9805/sood.html
http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/maailma-tahelepanu-on-margaladel/
http://www.puhkaeestis.ee/et/vaatamisvaarsused-ja-aktiivne-puhkus/puhkus-looduses/eesti-vaikesel-territooriumil-on-palju-imelist/rabad-ja-sood-peidavad-eesti-looduse-koige-urgsemat-ilu-1
http://www.puhkaeestis.ee/et/vaatamisvaarsused-ja-aktiivne-puhkus/puhkus-looduses/eesti-vaikesel-territooriumil-on-palju-imelist/rabad-ja-sood-peidavad-eesti-looduse-koige-urgsemat-ilu-1
http://bio.edu.ee/taimed/general/raba.htm
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rahvusvahelise_t%C3%A4htsusega_m%C3%A4rgalad
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9703/ramsar.html
http://www.ctc.ee/files/Zingel%20&%20Fridolin%20KMin%20.pdf
http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/biomultifarious/species/invertebrates
http://www.zbi.ee/satikad/putukad/


38 
 

Paal, J. 2007. Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat. Tallinn 

Remm, H. 1986. Abiks loodusvaatlejale nr. 86. Eesti sääriksääsklased. Eesti NSV Teaduste Akadeemia 

Remm, H. 1954. Sääsklased (Culicidae) Eesti NSV-s ja võitlus nende vastu. Abiks loodusvaatlejale 

Remm, H. 1957. Eesti NSV kiilid. Tartu 

Martin, M. 2013. Eesti kiilide määraja. Tallinn 

Vilbaste, J. 1959. Entomoloogiline kogumik 1. Tartu 

Vilbaste, A. 1969. Eesti ämblikud 1. Tallinn 

Eesti loodus nr. 5. 1937 H. Kauri 

Albreht, Z. 1959. Entomoloogiline kogumik 1. Tartu 

Albreht, Z. 1963. Eesti sihktiivalised. Tartu 

Haberman, H. 1959. Entomoloogiline kogumik 1. Tartu 

Merivee, E. ja Remm, H. 1973. Mardikate määraja. Tallinn 

Haberman, H. 1962. Eesti hüpikpoilased. Tartu 

Haberman, H. 1952. Röövmardikalised (Adephaga). Tartu 

Õunap, E. ja Tartes, U. 2014. Eesti päevaliblikad. Tallinn 

Viidalepp, J. ja Remm, H. 1996. Eesti liblikate määraja. Tallinn 

Paal, J. 2004. Euroopas väärtustatud elupaigad Eestis. Tallinn 

Kuhn, B. 2014. Liblikad. Tallinn 

Maavara, V. 1956. Noore entomoloogi käsiraamat. Tallinn 

Jürivete, U. ja Õunap, E. 2008. Eesti libikad kataloog. Tallinn 

Paal, J. Ilomets, M. jt. 1999. Eesti märgalade inventeerimine 1997. a. Tartu 

Karofeld, E., Vellak, K., Marmor, L., Paal, J. 2007. Aluselise õhusaaste mõjust Kirde- Eesti rabadele. 

Metsanduslikud Uurimused. Kättesaadav: 

http://www.botany.ut.ee/jaanus.paal/Jaanuse_Artiklite_koopiad/Aluselise.pdf  19.04.2014 

 

Laasimer, L. 1965. Eesti NSV taimkate. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut. 

Tallinn 

 

Ott, I. ja Kõiv, T. 1999 Eesti väikejärvede eripära ja muutused. Estonian small lakes: Special features and 

changes. Eesti Põllumajanudsülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituut 

 

http://www.botany.ut.ee/jaanus.paal/Jaanuse_Artiklite_koopiad/Aluselise.pdf%20%2019.04.2014


39 
 

Paal, J. 1997. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Tallinn 

Kohv, M., Salm, J-O. 2012. Soode taastamine Eestis. Eesti loodus 

Joosten, H & Clarke, D. 2002. Wise use of mires and peatlands - Background and principles including a 

framework for decision-making. International Mire Conservation Group / International Peat Society 

 

Paal, J. 2011. Jääksood, nende kasutamine ja korrastamine. Tartu 

Masing, V. 1997. Ürgsed sook kui loodusmälestised. Eesti entsüklopeedia kirjastis. Tallinn 

Kuresoo, R., Relve, H., Rohtmets, I. 2001. Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht. Tallinn 

Arold, I. 2005. Eesti maastikud. Tartu ülikooli kirjastus 

McGavin, G. 2004. Pocket nature insects and spiders. London 

Chinery, M. 2005. Euroopa putukad. Tõlkinud: Teder, T ja Tammaru, T. Eesti entsüklopeediakirjstus 

Kiristaja, P., Timm, U. 2006. Väike käsiraamat neile, kes loodusest hoolivad. Tartu 

Kuresoo, R. 1988. Ramsari konventsioon ja rahvusvahelise tähtsusega märgalad Eestis. Eesti Looduse 

Fond 

 

Vellak, K., Ingerpuu, N., Karofeld, E. 2013. Eesti turbasamblad. Tartu Ülikooli kirjastus 

Liblik, V., Karu, H. 2004. Piire ületav õhusaaste. Tartu 

Hommik, K. 1982. Mis siis ikkagi juhtus parandatud maadel? Sotsialistlik põllumajandus nr  8:12-13 

Buchholz, S., Schröder, M. 2013. Diversity and ecology of spider assemblages of a Mediterranean 

wetland complex. The Journal of Arachnology 41:364–373 

 
Allikvee, H., Ilomets, M. 1995. Eesti loodus. Kost: Raukas, A. Tallinn 

Laasimer, L., Masing, V. 1995. Eesti loodus. Kost: Raukas, A. Tallinn 

Martin, M. 2013. Kuidas putukat ära tunda. Eesti loodus nr 10:9. Kättesaadav: 

http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus10_2013.pdf 16.05.2015 

 

Petillon, J., Georges, A., Canard, A., Lefeuvre, J-C., Bakker, J., Ysnel, F. 2007. Influence of abiotic factors 

on spider and ground beetle communities in different salt-marshes systems. Gesellschaft für Ökologie. 

Published by Elsevier GmbH 

 

 

 

 

http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus10_2013.pdf%2016.05.2015


40 
 

 

 

ENTOMOFAUNA IN ESTONIAN WETLANDS  

Summary 

Marsh is a type of ecosystem, which can be characterized by lack of oxigen and exessive 

humidity of the soil surface. As a result of the named conditions, the decay of organic matter 

is decelerated and peat formed. It can be assumed that half of Estonian mires are formed due 

to the drying of lakes. Marshes cover approximately 5% of Estonia's territory. 

The formation of wetlands in Estonia is caused by a number of factors – climate, topografy 

and herbage. Climate is the main factor which affects the intensity of paludification. Also the 

relief of Estonia has influenced the formation of bogs. In addition, the formation of wetlands 

is also associated with the presence of moisture requiring vegetation – as a result of excessive 

moisture and limited air access, dead parts of plants are not fully decaying and forming  peat 

deposits.  

There are 4 reasons why wetlands should be protected  

1. Marshes are important preservers  guarantors of biodiversity for numerous fauna- and 

flora species, furthermore mires are habitats for many protected species. 

2. Marshes hold a large supply of clean water. 

3. Wetslands can be resources of financial income (mushrooms, berries, peat). 

4. Marshes form a large sink of organic carbon. 

The aim of this research is to gather available data about Estonian insects and spider species. 

The research topic is important because the data regarding entomofauna of Estonian mires 

entomofauna is outdated and lacks a coherent summary of the relevant topic.  

Based on the results of the research, fens are the most species-rich type of mires mires, 

followed by bogs and  transition mires. All the raised hypotheses were confirmed 
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