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Lahemaa rahvuspargis on Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid metsaelupaiku mahukamalt 

inventeeritud kahel erineval perioodil: Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2001. aastal ja 

Keskkonnaameti tellimusel 2010. ja 2011. aastal. Samas puudub hetkel kahe inventuuri 

andmete täpsem võrdlus, mis annaks objektiivse ülevaate rahvuspargis inventeeritud 

metsaelupaikade pindalalade muutustest, asetustest ja elupaigatüübi vahetumistest. 

 

Lõputöö eesmärgiks oli tuvastada Lahemaa rahvuspargis esindatud kümne 

metsaelupaigatüübi pindalalisi suuruseid, asetusi ja muutuseid, võttes aluseks  kahel 

erineval perioodil teostatud inventuuride andmed. 

 

Bakalaureuse töös kasutatud andmed on Mapinfo Professional andmetöötlusprogrammi 

failide formaadis, mis sisaldavad ruumilisi kaardikihte ning nendega seotud andmetabeleid 

ja on saadud Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmebaasist ning Keskkonnaametilt. 

Lõputöö metoodikaks on Mapinfo andmetöötlusprogrammi käskude abil andmetabelitega 

seotud kaardikihtide ruumiline võrdlemine ja töötlemine. 

 

Lahemaa rahvuspargis on kahe inventuuri käigus kümmet metsaelupaika inventeeritud 

11 528,03 ha suurusel maa-alal  ja elupaigatüübi vahetumine on kahe inventuuri vahelisel 

perioodil toimunud 1669,19 ha suurusel maa-alal. Enamus sellest on aset leidnud 

loodusliku suktsessiooni teel, ent kindlasti on ühe osa muutuste põhjuseks mõni 

antropogeenne tegur (nt inventeerijate erinevad arvamused). 

 

Uurimistöö tulemused annavad kahe inventuuri andmete alusel selge ülevaate rahvuspargi 

kümne metsaelupaiga pindaladest 2011. aasta seisuga, üldisematest asetustest ja 

metsaelupaikade suktsessioonidest. Saadud tulemused ja järeldused on kasulikud tulevikus 

kaitsekorralduskavade koostamisel, kaitsekorraldustööde planeerimisel ja kaitsevööndite 

haldamisel ning aitavad paremini mõista looduses toimuvaid muutuseid. 

Edasi on võimalik uurida metsaelupaigamuutuste täpsemaid põhjuseid, et mõista paremini 

Lahemaa rahvuspargi looduskeskkonda, looduslikke toimimisviise ja antropogeenseid 

tegureid. Lisaks tuleb looduskaitselisest seisundist lähtuvalt metsaelupaikade paiknemist 

uurida ka esinduslikkuse ja väärtuslikkuse järgi. 

Märksõnad: metsaelupaikade inventuur, Lahemaa rahvuspark, Mapinfo, Natura 2000 
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Forest habitat inventories were conducted in two different periods in Lahemaa National 

Park. The first inventory was conducted in 2001 by Estonian Ministry of the Environment 

and the second one was made in 2010 and 2011 by Estonian Environmental Board. At the 

moment, there are no detailed compare of data of these forest habitat inventories, which 

could give proper overview of the size, changes and arrangements of forest habitats in 

Lahemaa National Park. 

 

A purpose of the thesis is to examine ten types of forest habitat changes during the time 

period (10 years) between the two inventories in Lahemaa National Park. 

 

The data was obtained from Estonian Nature Information System (EELIS–abbreviation in 

Estonian) and from Estonian Environmental Board. Comparison between different map 

layers and data was made and results analysed. Data was formatted using Mapinfo 

Professional software. The map layers and the tables were analysed and compared using 

Mapinfo resources. 

 

The area of 11 528,03 hectares in the national park was used for the two inventories of ten 

forest habitats and habitat changes during the period of time between the two inventories 

occurred on 1669,19 hectares. Main reason is natural succession, but also anthropogenic 

factors have definitely the big role in it (ex. different views of specialists). 

 

Results provide a depth overview of these ten forest habitat sizes, changes occurring there 

and arrangements. The final results are useful for the preparation of nature protection 

management plans and works. Furthermore, they give a better understanding how nature 

processes work in Lahemaa National Park.  

 

One of the possible directions for further research is to investigate the reasons for habitat 

changes (ex. anthropogenic factors). Also obtain more comprehensive overview of 

Lahemaa National Park and natural process occurring in similar conditions. At last it’s 

useful to examine forest habitat locations by representativity and value for the nature 

protection management plans. 

 

Keywords: forest habitat inventory, Lahemaa National Park, Mapinfo, Natura 2000 
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SISSEJUHATUS 

 

Looduskaitselisest aspektist on kõrge bioloogilise mitmekesisuse aluseks mosaiikne 

looduskeskkond, kus esineb rikkalikult omanäolisi elupaikasid. Lahemaa rahvuspargi 

kõrge looduslik väärtus avaldub sealsete metsaelupaikade rohkusest, teades fakti, et mets 

katab hinnanguliselt 34 400 ha ehk ligikaudu 73 % kogu rahvuspargi maismaa pindalast 

(Metsad 2015). Esimene mahukas metsaelupaikade inventuur teostati Lahemaa 

rahvuspargis Natura 2000 võrgustiku jaoks 2001. aastal (Vabariigi Valitsuse määruse... 

2015: 27) Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud Eesti Metsakaitsealade Võrgustiku 

(EMKAV) projekti raames ja kogutud andmed sisestati Eesti Looduse Infosüsteemi 

(EELIS).  Järgmine laiahaardelisem Lahemaa metsaelupaikade kaardistamine võeti ette 

ligikaudu üheksa aastat hiljem, peale eelpoolmainitud andmete kogumist 2010. ja 2011. 

aastal Keskkonnaameti tellimusel OÜ Metsakorralduse Büroo poolt. Natura 2000 

võrgustiku (edaspidi Natura) inventuuri ja OÜ Metsakorralduse Büroo (edaspidi MKB) 

inventuuri käigus on rahvuspargi metsaaladel esindatud kuus metsaelupaigatüüpi, mis on 

Euroopas oma harulduse tõttu klassifitseeritud kõrgelt väärtustatud elupaikadeks. 

Loodusdirektiivi elupaikade klassifikatsioonis on sellised elupaigad märgistatud tähisega * 

(Euroopa Nõukogu Direktiiv 1992: 24). Nendest on inventuuride alusel Lahemaa 

rahvuspargis kaardistatud vanasid loodusmetsasid (9010*), vanasid laialehiselisi 

salumetsasid (9020*), soostuvaid ja soo-lehtmetsasid (9080*), rusukallete ja jäärakute 

metsasid (9180*), siirdesoo- ja rabametsasid (91D0*) ja lammi-lodumetsasid (91E0*). 

Lisaks eelpoolmainitutele on rahvuspargis esindatud veel järgnevad metsaelupaigad: 

rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad moreenkõrgendikel (9060),  metsastunud 

luited (2180) ning kadastikud (5130). Kaks viimast ei kuulu ametlikult metsaelupaikade 

klassifikatsiooni, kuid kuna metsastunud luited ja kadastikud on Lahemaa rahvuspargis 

enamjaolt metsastumise vaheetapiks, siis on need antud uurimistöös ühiselt teistega 

määratud metsaelupaikade koosseisu. 

Lõputöö eesmärgiks oli uurida, missugused on Lahemaa rahvuspargis eelpoolnimetatud 

kümne metsaelupaiga pindalad 2011. aasta seisuga, kas, kuidas ja kus on toimunud 

elupaigatüüpide vahetumisi ning kuidas üldjoontes metsaelupaigad ruumiliselt 

rahvuspargis asetuvad. Püstitatud uurimisülesannete lahendamise aluseks on võetud kahel 
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erineval perioodil teostatud inventuuride andmed. Inventuuride andmed on kaardikihtide- 

ja andmetabelitena saadud Mapinfo Professional (edaspidi Mapinfo) 

andmetöötlusprogrammi failide formaadis, mis pärinevad EELIS andmebaasist ja 

Keskkonnaametilt. Andmete töötlemiseks on kasutatud Mapinfo andmetöötlusprogrammi, 

mille käskude abil on omavahel uuritud ja võrreldud kahe erineva inventuuri andmetega 

kaardikihte, selleks et välja tuua inventeeritud metsaelupaikade pindalalised ja arvulised 

suurused, levialad, kattuvused ning elupaikade omavahelised muutused. EELIS andmestik 

sisaldab, lisaks metsaelupaikadele, suurel hulgal ka teisi looduslikke elupaiku, milledest 

paljud on MKB inventuuri raames suktsessiooni tõttu määratud ümber metsaelupaigaks. 

Sellepärast on uurimistöös muutuste kirjeldamiseks esindatud ka teised elupaigatüübid 

(Lisa 1), milledest veeelupaikasid on inventeeritud 2001...2003. aastal (Vabariigi Valitsuse 

määruse... 2015: 27). 

Tänapäeval on majandamisvõtted metsanduses ja põllumajanduses dramaatiliselt 

vähendanud metsaelupaikade levikut ja kvaliteeti (Mücher jt. 2009: 149). Seetõttu on 

Lahemaa rahvuspargi metsaalad Euroopas haruldased ning kuuluvad oma eripärase 

looduse tõttu suuremas osas Natura 2000 alade võrgustikku. Uurimistöö uudsuseks on kahe 

inventuuri andmete võrdlemisel saadud tulemused, mis annavad Keskkonnaametile 

väärtuslikku informatsiooni Lahemaa rahvuspargis inventeeritud metsaelupaikade 

suurustest, levialadest ja muutustest. Uurimistöös esitatud andmed ja järeldused on olulised 

tulevikus kaitsekorralduskavade koostamiseks, kaitsekorraldustööde planeerimiseks ja 

kaitsevööndite haldamiseks. Iga kuue aasta tagant tuleb Euroopa Komisjonile esitada 

aruanne, kui palju leidub Eestis üht või teist metsaelupaika, kas need on piisavalt kaitstud 

ning miks ja kuidas on muutunud nende pindala (Palo jt. 2008). 

Esimeses jaotises on antud sisukam ülevaade Lahemaa rahvuspargi kaitsekorra 

väljakujunemise ajaloost, ülesehitusest ning hetkeseisust. Lisaks on esitatud kümne 

vaadeldava metsaelupaiga lühikirjeldused. Teises jaotises on kirjeldatud lõputöös 

kasutatud andmeid ja nende töötlemise metoodikat. Kolmandas jaotises on esitatud 

uurimistöö tulemused, ehk kahe nimetatud inventuuri käigus Lahemaal inventeeritud 

metsaelupaikade pindalad, asetused, protsentuaalsed koosseisud ja kattuvused ning 

metsaelupaikade pindalade suurenemised teiste elupaigatüüpide arvelt. Kolmanda jaotise 

lõpus on esitatud kahe nimetatud inventuuri andmete alusel metsaelupaikade pindalad 

2011. aasta seisuga ja metsaelupaikade omavaheliste muutuste pindalad. Neljandas jaotises 
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on esitatud üldine järeldus Lahemaa rahvuspargi metsaelupaikade seisundist ja 

teoreetilised põhjendused elupaiga muutuste selgitamiseks. 

Uurimistöö autor soovib tänada oma juhendajat, nooremteadur Teele Paluotsa, kellega on 

olnud väga sisutihe ja edumeelne koostöö. Loomulikult suur tänu ka Eesti Looduse 

Infosüsteemi haldajatele ja Keskkonnaametile, kes olid nõus jagama uurimistöös kasutatud 

algandmeid. 
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1. NATURA METSAELUPAIGAD 

 

1.1.  Ülevaade rahvuspargi ajaloost ja kaitsekorrast 

 

Põhja-Eesti omapärase looduse ja kultuuripärandi säilitamiseks, uurimiseks ja 

tutvustamiseks loodi 1971. aasta 1. juunil Eesti NSV Ministrite Nõukogu otsusega 

Lahemaa rahvuspark (Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 2015, § 30 lg 2). Samal aastal 

koostati loodusteadlase E. Tappo eestvedamisel „Lahemaa rahvuspargi organiseerimise ja 

planeerimise skeem“ , et tuua välja rahvuspargi üldiseloomustus, tegevuse põhialused ja 

territooriumi tsoneering. (Örd 1981: 21). Järgmiseks loodi 1972. aastal Lahemaa 

Rahvuspargi Teaduslik-Tehniline Nõukogu, kes hakkas rahvuspargis korraldama 

teaduslike uurimistööde koordineerimist ja läbiviimist (Sealsamas: 21). Edasi oli juba 

võimalik hakata mõtlema üldise arenduskava koostamisele, mis paneks paika rahvuspargi 

arengu põhisuunad aastaks 2000. Seda oli vaja  selleks, et Lahemaal oleks edaspidi 

võimalik korraldada looduse, ajaloo- ja kultuurimälestiste kompleksset kaitset. Vastav 

ülesanne anti Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudile, 

kellel tuli koostöös vabariigi teiste uurimisasutustega 1980. aastaks arenduskava koostada 

(Sealsamas: 21). 

 

1992. aastal võeti Euroopa Liidus vastu Loodusdirektiiv, eesmärgiga kaasa aidata 

bioloogilise mitmekesisuse säilimisele looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 

taimestiku kaitse kaudu liikmesriikide territooriumil (Euroopa Nõukogu Direktiiv 1992: 

17). Selle eesmärgi teostamiseks pandi Loodusdirektiivi kolmanda artikli alusel paika 

Natura 2000 alade võrgustiku moodustamise plaan, mis tähendas Euroopa loodushoiualade 

sidusat ökoloogilist võrgustikku. Lahemaa rahvuspargis teostati esimene suuremahuline 

haruldaste ja ohustatud metsaelupaikade Natura inventuur 2001. aastal, mille eesmärgiks 

oli viia rahvuspargi alad kooskõlla Loodusdirektiivi elupaigatüüpide klassifikatsiooniga 

(Vabariigi Valitsuse määruse... 2015: 27). Kui Eesti astus 2004. aastal Euroopa Liidu 

liikmesriigiks, oli võimalik inventeeritud alade nimekiri esitada ülevaatamiseks Euroopa 

Komisjonile, kes omakorda määras Lahemaa rahvuspargi kaardistatud metsaelupaikade 

alad Natura 2000 võrgustikku (Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 2015, § 30 lg 2). 
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Rahvuspargi kaitse-eeskirja alusel on kaitsealune territoorium kaitsekorra ja 

majandustegevuse koordineerimiseks jaotatud kolme tüüpi vöönditesse. (Sealsamas: § 1 lg 

2). Kõige suurema tegevusvabadusega on piiranguvöönditesse kuuluvad alad, kus on 

lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus ja loodusvarade kasutamine 

(Sealsamas: § 19).  Teiseks on sihtkaitsevööndid, mis jagunevad looduslikeks ja 

hooldatavateks. Esimese puhul inimene looduslikele protsessidele kaasa ei aita ning teises 

piirneb inimtegevus koosluste hooldamisega, milleks on näiteks puisniitude hooldamine, 

niitmine, rannakarjamaadel karjatamine jms. (Kaitsealatüübid ja -vööndid 2015). Kõige 

rangem kaitsekord on loodusreservaatides, kus inimtegevus on täielikult keelatud, välja 

arvatud kaitse-eeskirjas välja toodud erandjuhtudel (Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 

2015, § 11). Reservaatide kaitsekorra eesmärgiks on uurida koosluste ja ökosüsteemide 

looduslikke protsesse, ilma et inimene avaldaks nendele mõju (Sealsamas, § 10). Kokku on 

Lahemaa rahvuspargis üheksa piiranguvööndit, 43 sihtkaitsevööndit ja kaks 

loodusreservaati (Sealsamas). 

 

 

1.2.  Uuritavate metsaelupaikade lühikirjeldused 

 

Eesti keele terminoloogias kasutatakse ingliskeelsele mõistele „habitat“ kahte erinevat 

vastet, milleks on elupaik ja kasvukoht (Paal 2004: 19). Mõiste elupaik tähendab V. 

Masingu (1992: 43-44) Ökoloogialeksikonis, „liigi populatsiooni olemasoluks ja 

ontogeneesi läbimiseks vajalike abiootiliste ja biootiliste tingimuste kogumit“. 

Kasvukohatüüp tähendab aga E. Lõhmuse (1984: 3) kirjelduses, „ühesuguse 

metsakasvatusliku efektiga, s.o. ühesuguste looduslike klimaatiliste, mullastikuliste ja 

hüdroloogiliste taimestikku mõjutavate tegurite kompleksiga territooriumide kogumit“. 

Elupaiga mõistet kasutatakse peamiselt loomaökoloogias ja kasvukohatüübi mõistet 

taimkatteteaduses (Paal 2004: 19). Kuna elupaigatüüpe on palju ning kõiki ei iseloomusta 

metsamaa olemasolu, siis on uurimistöös terminoloogiliselt täpsem kasutada metsaelupaiga 

mõistet. A. Palo (2010: 16) poolt koostatud Loodusdirektiivi metsaelupaikade 

inventeerimise juhendis tähendab metsaelupaik liigilise koosseisuga metsakooslust, mille 

vanuseline ja rindeline struktuur on hästi säilinud või majandamata jätmisel taastub umbes 

30. a jooksul. Ühele metsaelupaigatüübile võivad looduses iseloomulikud olla mitmed 
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erinevad kasvukohatüübid. Lisas 2 on tabelina esitatud metsaelupaikades esinevad 

kasvukohatüübid E. Lõhmuse ja J. Paali klassifikatsioonide alusel. Järgnevalt on esitatud 

kümne metsaelupaiga lühikirjeldused. 

Metsastunud luited – (2180) 

Nõmme- ja palumännikud (Joonis 1.1), mis kasvavad rannikualade leedemuldadel 

(Lõhmus 2004: 36-38). Metsaelupaigale on iseloomulikud sambliku, kanarbiku ja pohla 

kasvukohatüüp (Paal 2004: 74) ning boniteediklass jääb üldjoontes vahemikku III...V   

(Lõhmus 2004: 35-39). Puurinne on suhteliselt hõre ja liigivaene ning domineerivaks 

puuliigiks on harilik mänd. Põõsarinne puudub või esineb üksikuid harilikke kadakaid ning 

alustaimestikus esinevad peamiselt soontaimed (Paal 2004: 74).   

 

Joonis 1.1. Metsastunud luited kv 281 er 7 Kolga looduskaitseala kaitse-eeskiri. Allikas:  

(Pärnumaa loodusmälestiste SA 2001) 

 

Luitemetsade kõrge looduskaitseline väärtus avaldub selle eripärase koosluse näol, mis on 

suuresti inimtegevusest puutumata, piisavalt vana ja sisaldab liiviku- ning nõmmelaike 

(Palo 2010: 20). Võimalikeks ohuteguriteks on intensiivne puhkemetsandus ning elupaiga 
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looduslik suktsessioon, muidugi seda juhul, kui kaitsekorralduskava elupaiga muutumist ei 

toeta. 

Kadastikud – (5130)  

Kadastikud (Joonis 1.2) on karjatamise ja niitmise lõpetamise tagajärjel loopealsetele ja 

liivanõmmedele kujunenud poollooduslikud kooslused, kus on ülekaalus karbonaatsed 

mullad (Paal 2004: 108). Elupaika iseloomustab toitainevaene kuiva looniidu ja kuiva 

nõmmeniidu kasvukohatüüp (Paal 2004: 109). Puurindes esineb peamiselt harilik kadakas 

ning alustaimestik on hõre ja liigivaene (Sealsamas: 108-109). Elupaiga oluliseks 

kriteeriumiks on see, et kadakate liitus oleks vähemalt 30 % ja keskmine kõrgus 1,5 m 

(Palo 2010: 22).  

 

Joonis 1.2. Osmussaar, Näse kadastik. Allikas: (U. Timm 2000) 

 

Kadastike kõrge looduskaitseline väärtus avaldub mosaiiksuses, kus avatud laikude ja 

kadakaklumpide vaheldumine on sobilikuks elupaigaks mitmetele selgrootutele ja 

lindudele (Juhend loodusdirektiivi I Lisa...2010: 10). Kuna kadastikud on Eestis enamjaolt 
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suktsessiooniliseks vaheastmeks niidu ja metsakoosluse vahel, siis elupaiga säilimise 

eeltingimuseks on nende hooldamine (Sealsamas: 9). 

Vanad loodusmetsad – (9010*) 

Põlis- ja loodusmetsad (Joonis 1.3), kus surnud ja kõdupuidu tase on piisav ning puude 

vanuseline ja liigiline koosseis varieeruv (Paal 2004: 192). Elupaik on iseloomulik peaaegu 

kõigile kasvukohatüüpidele ja metsa alatüüpidele. Puurindes valitsevad enamjaolt 

okaspuud, kask või harilik haab. Üldiselt liigitatakse mets vanaks loodusmetsaks juhul, kui 

klassifikatsioonis puudub täpsema määratlusega metsaelupaigatüüp (Paal 2004: 193). 

 

Joonis 1.3. Vana loodusmets (9010*) Järvseljal. Allikas: (V. Viljasoo 2015) 

 

Vanad loodusmetsad on elupaigaks paljudele kitsalt kohastunud liikidele, eriti sammaldele, 

samblikele ja putukatele (Palo 2010: 24). Metsaelupaiga kadumist mõjutab intensiivne 
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metsamajandamine, mis fragmenteerib metsaalad üksteisest, kaotades nii elupaigale olulise 

kompaktsuse ja sidususe. (Sealsamas: 27). 

Vanad laialehised salumetsad – (9020*) 

Hea veevarustusega karbonaatsetel muldadel kasvavad salumetsad (Joonis 1.4), kus 

vähemalt poole puurindest moodustavad laialehised liigid (Paal 2004: 201). 

Metsaelupaigale on iseloomulikuks enamjaolt Ia...II boniteediga (Lõhmus 2004: 48-50) 

naadi ja sinilille kasvukohatüüp (Paal 2004: 200). Elupaiga eripäraks on avatud häilude ja 

tihedamate metsaosade vaheldumine ning maas vedelevate tüvede rohkus (Sealsamas: 

199). 

Vanade laialehiseliste salumetsade looduskaitselist väärtust iseloomustab kõige paremini 

mitmekülgne metsapind: püsti seisvad tüvetüükad, maas vedelev kõdupuit ja suurtest 

kooretükkidest või okstest koosnev varis pakuvad elukohta paljudele haruldastele ja 

ohustatud taime- ning samblikuliikidele (Sealsamas: 199). Metsaelupaiga kadumist 

ohustab enim maa-ala eraldatus teistest metsaaladest, mida on põhjustanud intensiivne 

metsaraie.  

 

Joonis 1.4. Vana laialehine salumets (9020*) Järvseljal. Allikas: (V. Viljasoo 2015) 

 

Koosluse püsimisele on oluline hea ühendus teiste metsapuistutega (Palo 2010: 30). 
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Rohunditerikkad kuusikud – (9050) 

Nõlvadel, orgudes, nõgudes ja sooäärtes kasvavad kuusikud (Joonis 1.5), kus muld on 

toitainerikas ning veevarustus hea (Paal 2004: 204). Metsaelupaigale on iseloomulikud 

naadi, sõnajala, angervaksa ja sinihelmika kasvukohatüüp (Palo 2010: 30) ning 

boniteediklass on üldjoontes vahemikus Ia...III (Lõhmus 2004: 52-58). Puurindes on 

peapuuliigiks valdavalt harilik kuusk, ent esineda võib ka laialehiseid liike. Alustaimestik  

on kõrgekasvuline ja liigirikas. 

 

Joonis 1.5. Rohunditerikas kuusik (9050) Järvseljal. Allikas: (T. Paluots 2014) 

 

Kõige suuremat looduskaitselist väärtust omavad vanade loodusmetsade või laialehiste 

salumetsade elupaiga suktsessiooni teel tekkinud rohunditerikkad kuusikud, sest neis 

puuduvad majandamisjäljed, mida esineb inimese poolt taasmetsastatud alade 

rohunditerikastes kuusikutes (Palo 2010: 32). Elupaik on koduks paljudele haudelindudele 

ja putukatele (Paal 2004: 206). Sarnaselt teistelegi on metsaelupaik enim ohustatud 

intensiivse metsamajandamise tõttu. 
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Okasmetsad moreenkõrgendikel – (9060) 

Okasmetsad (Joonis 1.6), mis kasvavad moreenist kõrgendikel – mõhnade, voorte, ooside 

lagedel ja nõlvadel (Paal 2004: 207). Muld on toitainerikas, ent kerge lõimise tõttu võib 

suviti pinnakihi ulatuses läbi kuivada. Peapuuna esineb põhiliselt harilik kuusk või harilik 

mänd ning põõsarinne ja alustaimestik on liigirikkad. Peamiseks kasvukohatüübiks on I...II 

boniteediline (Lõhmus 2004: 40) jänesekapsa-pohla (Palo 2010: 33). 

 

Joonis 1.6. Elupaigatüüp 9060. Okasmetsad moreenkõrgendikel. Allikas: (J. Paal 2004) 

 

Metsaelupaik on Euroopas väga haruldane, kuna levivad ainult kitsas boreaalses piirkonnas 

(Vabariigi Valitsuse määruse... 2015: 11). Siiski ei ole elupaik Loodusdirektiivi 

klassifikatsioonis märgitud eriti ohustatud metsaelupaikade alla. Moreenkõrgendikel 

kasvavad okasmetsad on sarnaselt vanadele loodusmetsadele koduks paljudele kitsalt 

kohastunud liikidele, eriti samblad, samblikud ja putukad (Palo 2010: 34). 
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Soostuvad ja soo-lehtmetsad – (9080*) 

Madalsoo-, lodu- ja soostuvad metsad (Joonis 1.7), mis kasvavad aladel, kus põhjaveetase 

on kõrgel, ulatudes kohati maapinnani (Paal 2004: 211). Metsaelupaika iseloomustavateks 

kasvukohatüüpideks on sõnajala, sinihelmika, lodu ja angervaksa (Palo 2010: 35) ning 

boniteediklass jääb vahemikku Ia...III (Lõhmus 2004: 51-65) . Puurindes esineb valdavalt 

harilik kuusk ja arukask ning niiskematel aladel ka sanglepp ja sookask. Põõsarinne on 

enamjaolt hõre (v.a. lodumetsad) ning alustaimestiku liigirikkus sõltub põhjavee 

liikuvusest ja turbahorisondi paksusest (Paal 2004: 212-214).  

 

Joonis 1.7. Elupaigatüüp 9080. Soostuvad ja soo-lehtmetsad. Allikas: (J. Paal 2004)  

Looduskaitseline kõrge väärtus peegeldub sellest, et põlis- ja loodusmetsadena säilinud 

soo-lehtmetsi on alles jäänud väga vähe (Palo 2010: 37). Enamus on tekkinud vanadele 

kuivendatud põllumajandusmaadele. Elupaik on koduks paljudele haudelindudele ja 

putukatele (Paal 2004: 215) ning soo-lehtmetsi ohustab enim kuivendamine (Vabariigi 

Valitsuse määruse... 2015: 11). 
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Rusukallete ja jäärakute metsad – (9180*) 

Pankranniku rusukalletel ja -vallidel kasvavad laialehised metsad (Joonis 1.8), kus muld on 

tänu põhjavee heale liikumisele väga mineraalainete rikas (Paal 2004: 217). Metsaelupaika 

iseloomustab peamiselt Ia...II boniteediga naadi kasvukohatüüp (Lõhmus 2004: 50). 

Puurindes esineb enamjaolt harilik jalakas, harilik saar, harilik pärn ja harilik vaher. 

Põõsarinne ja alustaimestik on heade muldade tõttu väga liigirikas.  

 

Joonis 1.8. Elupaigatüüp 9180. Rusukallete ja jäärakute metsad. Allikas: (J. Paal 2004) 

Pangametsi on alles vähe, kuna kasvavad ainult Põhja-Eesti klindi jalami rusukaldel ning 

seetõttu on looduskaitse seisukohalt neil väärtus suur (Vabariigi Valitsuse määruse... 2015: 

11). Elupaik on koduks paljudele putukatele ja tigudele. 

Siirdesoo- ja rabametsad – (91D0*) 

Soostunud pinnasel asuvad okas- ja lehtmetsad (Joonis 1.9), mis kasvavad vähe või 

keskmiselt lagunenud turbakihiga toitainevaesel soomullal (Paal 2004: 220-221). 
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Metsaelupaigale on iseloomulikud siirdesoometsa ja rabametsa kasvukohatüüp (Sealsamas: 

221). Metsa väärtus vastab V...Va boniteedile, kus puurindes esineb peamiselt harilik mänd 

koos üksikute sookaskedega  (Lõhmus 2004: 67...69). Põõsarinne on hõre ja alustaimestiku 

esindajateks on peamiselt sootaimed ning samblad.  

 

Joonis 1.9. Rabamets (91D0*) Muraka rabas. Allikas: (V. Viljasoo 2014) 

Siirdesoo- ja rabametsad on oluliseks elupaigaks mitmetele linnuliikidele ja imetajatele, 

kes vajavad puutumatuid loodusmaastikke (Palo 2010: 41). Metsaelupaika ohustab enim 

kuivendamine (Vabariigi Valitsuse määruse... 2015: 11). 

Lammi-lodumetsad – (91E0*) 

Ojade ja jõgede lammidel kasvavad lehtmetsad (Joonis 1.10), kus esineb periooditi 

üleujutusi. Lammi-madalsoomullad on keskmise viljakusega ning orgaanilise aine hulk 

sõltub pinnases üleujutuste intensiivsusest ja settekivi paksusest (Palo 2010: 41). 

Metsaelupaigale on iseloomulikud lodu ja madalsoo kasvukohatüüp. Boniteediklass sõltub 

turbakihi paksusest, olles õhematel kihtidel II...III ning paksematel IV...V (Lõhmus 2004: 

65-66). Puurinnet esindavad põhiliselt sookask, sanglepp ja harilik saar ning okaspuudest 
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võib kohata üksikuid kuuski. Hea veeühenduse tõttu on põõsarinne ja alustaimestik 

suhteliselt liigirikas (Paal 2004: 223-224).  

 

Joonis 1.10. Elupaigatüüp 91E0. Laialehised lammimetsad. Allikas: (J. Paal 2004) 

Metsaelupaik on väikese leviku tõttu kõrgendatud looduskaitse all, kuna kooslust esineb 

ainult kitsal alal siseveekogude kallastel, mille profiilid on väga tundlikud muutustele 

(Vabariigi Valitsuse määruse... 2015: 11). Elupaik on koduks mitmetele erinevatele 

haudelindudele. 
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2.   MATERJAL JA METOODIKA 

2.1.  Algandmete kirjeldus 

 

Uurimistöös kasutatud andmed esindavad Lahemaa rahvuspargis erinevatel perioodidel 

teostatud inventuuride andmeid. Varem läbiviidud inventuuri andmed on saadud Eesti 

Looduse Infosüsteemist (EELIS), mida haldab Keskkonnaagentuur. Enamus sealsest 

informatsioonist metsaelupaikade kohta pärineb 2001. aastast, mil teostati esimesed 

suuremamahulised Natura alade kaardistamised (Vabariigi Valitsuse määruse... 2015: 27). 

Uuemate andmete allikaks on Keskkonnaamet, kelle tellimusel korraldas, vastavalt 

töölepingu nr V17-7.4/10/166 alusel, Lahemaa rahvuspargis uue metsaelupaikade 

inventuuri 2010. ja 2011. aastal OÜ Metsakorralduse Büroo. 

 

Mõlema inventuuri algandmeid on analüüsitud Mapinfo Professional 12.0 

andmetöötlusprogrammis. Uurimistöös  on vaatluse alla võetud ainult kaardistatud alade 

pindalasid iseloomustavad andmed. Lisas 3 on esitatud Mapinfo Natura inventuuri 

metsaelupaikade kaart ning lisas 4 on esitatud Mapinfo MKB inventuuri metsaelupaikade 

kaart.  

 

 

2.2. Andmete töötlemise metoodika 

  

Algandmete töötlemiseks on kasutatud Mapinfo Professional 12.0 (edaspidi Mapinfo) ja 

MS Office Excel 2010 (edaspidi Excel) andmetöötlusprogramme, kus on soovitud 

tulemuste saamiseks kasutatud rida erinevaid tehnilisi võtteid. Esmalt teisendati Mapinfos 

kõik pindalad ruutkilomeetritest hektaritesse. Järgnevalt on inventuuridest välja 

selekteeritud (Query-Select käsuga) kõik andmed, mis iseloomustavad kümmet 

vaadeldavat metsaelupaigatüüpi. Viimaks on mõlema inventuuri iga metsaelupaiga kohta 

selekteeritud andmestik salvestatud  eraldiseisvateks kaardifailideks, et neid oleks võimalik 

asetada, kattuvusi ja muutusi iseloomustavate andmete saamiseks, üksteise peale. 

Inventuuride kattuvate ja mittekattuvate alade pindalaliste suuruste teadasaamiseks on 
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kasutatud Mapinfo Set Target ja Erase käsklusi. Need lõikavad andmetabelitest, 

kaardikihtide üksteise peale asetamise tagajärjel, välja ainult need andmed, mis ruumilises 

plaanis kattuvad või ei kattu. Elupaigatüüpide muutuste leidmiseks on kasutatud samu 

käsklusi, kus aluseks on võetud Eesti Looduse Infosüsteemi algandmed. Täpsemate 

tulemuste saamiseks on kaardikihtidelt peale lõikamisi eemaldatud digivead, milleks on 

alla 0,05 ha suurused alad ja andmetabelites korduva ID koodiga inforead. Joonisel 2.1 on 

esitatud soostuvate ja soo-lehtmetsade metsaelupaiga neli töödeldud kaardikihti Koolimäe 

ja Kõrve sihtkaitsevööndis.  

 

Joonis 2.1. Soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) metsaelupaiga inventeeritud alade 

ruumilised andmed Koolimäe ja Kõrve sihtkaitsevööndis Mapinfo andmetöötlusprogrammi 

keskkonnas. Punane tähistab Natura inventuuri andmeid, roheline MKB inventuuri 

andmeid, rööbitatud ala mõlema inventuuri kattuvusi ning helesinine iseloomustab Natura 

inventuuri elupaikasid, mis on MKB inventuuris muudetud soostuvateks ja soo-

lehtmetsadeks. Aluskihiks on Maa-ameti Geoportaali põhikaart 

Edasi eksporditakse saadud tulemused CSV faili formaadis Mapinfost Exceli keskkonda, et 

arvutada välja pindalade summad ning koostada vajalike arvväärtuste esiletoomiseks 

sobivad tabelid ja graafikud. Andmete esindamiseks on sobiva lahendusena kasutatud 

Exceli tabeli formaati ja sektordiagrammi alatüüpe koos rohelise värvilahendiga. 

Elupaikade geograafiliste asetuste ja asukohapõhiste nimetuste väljatoomiseks on 
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kasutatud Maa-ameti Geoportaali põhikaarti ning looduskaitsevööndite nimed pärinevad 

MKB inventuuri andmetabelist. 

Tabelil 2.1 on näidisena esitatud MKB inventuuri soostuvate ja soo-lehtmetsade elupaiga 

kaardikihiga seotud andmetabeli üks osa Mapinfo programmis, kus iga rida iseloomustab 

eraldiseisvat inventeeritud maa-ala (eraldist). Tulp pealkirjaga „HA“ näitab eraldiste 

suurusi hektarites, tulp „ELUPAIGAT_“ metsaelupaigatüübi koodi, tulp „ID_J_RJEK“ 

eraldise id koodi ja tulp „voond“ kaitsevööndit. 

Tabel 2.1. MKB inventuuri soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) elupaiga kaardikihiga 

ühenduses oleva andmetabeli osa 

 

Metsaelupaiga pindala lõppsuurus on saadud kahe inventuuri metsaelupaiga pindalade 

kokkuliitmise teel, kus kattuvaid alasid on arvestatud üks kord ning eelnevalt on Natura 

inventuuri metsaelupaiga üldpindalast maha lahutatud alad, mis on MKB inventuuris 

muutunud teisteks metsaelupaigatüüpideks. Nii ei jää Natura inventuuri andmestikku sisse 

metsaelupaikade alasid, mis on MKB inventuuris muudetud juba mõneks teiseks 

metsaelupaigaks ning mistõttu nende alade pindalad kajastuvad nagunii juba MKB 

inventuuri metsaelupaikade pindalades. Selle metoodika järgi saadud tulemuste õigsuse 

eeltingimuseks on see, et EELIS inventuuri andmestikus olevad MKB inventuuriga 

mittekattuvatel aladel, kus pole toimunud ka elupaigatüübi vahetumist, kehtivad endiselt 

määratud elupaigatüübid. 
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Viimaks on uurimistöö tulemustes kajastuvaid metsaelupaikade suktsessioone võrreldud A. 

Palo ja M. Bimbutas’e (2013: 69) poolt välja töötatud elupaigatüüpide looduslike 

suktsessioonide suundade mudeliga, mille aluseks on võetud erinevaid metsakoosluste ja 

kasvukohatüüpide uurimusi ning elupaikade kaardistamise kogemusi. 
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3. TULEMUSED 

3.1. Inventuuride üldandmed 

 

Lahemaa rahvuspargis on kümmet uurimistöös põhjalikumalt käsitletavat metsaelupaika 

Natura inventuuri ja OÜ Metsakorralduse Büroo inventuuri põhjal kokku inventeeritud 

18 089,25 ha. Kui kahe inventuuri võrdluse alusel kattuvaid alasid ja metsaelupaikade 

omavahelisi muutuste pindalasid arvestada üks kord, siis Lahemaa rahvuspargi 47 123,29 

ha suurusest maismaa pindalast (Lahemaa rahvuspark 2015) on metsaelupaikade 

inventuuri teostatud 24,5 % ehk  11 528,03 ha suurusel maa-alal. Natura ja MKB 

inventuuride pindalad ja nende protsentuaalsed jaotused on esitatud joonisel 3.1. 

Inventuuride 18 089,25 ha suurusest pindalade summast moodustavad mõlemas 

inventuuris kattuvad alad 11 432,66 ha, ehk 63,2 % ja mittekattuvad alad 6656,59 ha, ehk 

36,8 %. Metsaelupaikade nimetuste taga sulgudes on esitatud nende Loodusdirektiivi lisas 

I olevad klassifikatsiooni koodid. 

Lahemaa rahvuspargis on kõige rohkem kaardistatud 13 259,62 ha jagu vanade 

loodusmetsade (9010*) elupaikasid, milledest 9940,74 ha, ehk 74,97 % moodustavad 

mõlemas inventuuris kattuvad alad ja 3318,88 ha, ehk 25,03 % mittekattuvad alad. Kui 

inventuuride võrdlusel kattuvaid alasid arvestada üks kord, siis pindalaliselt on kahel 

perioodil rahvuspargis vanu loodusmetsasid üldse inventeeritud 8289,25 ha suurusel maa-

alal. Natura inventuuris on vanasid loodusmetsasid inventeeritud 6205,52 ha, ehk 70,74 % 

kogu inventuuri üldpindalast ja MKB inventuuris 7054,1 ha, ehk 75,72 % inventuuri 

üldpindalast. 

Teisel kohal on soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), mida on mõlemas inventuuris kokku 

kaardistatud 2053,75 ha jagu, millest 913,76 ha, ehk 44,49 % moodustavad mõlemas 

inventuuris kattuvad alad ning 1139,99 ha, ehk 55,51 % mittekattuvad alad. Kui 

inventuuride võrdlusel kattuvaid alasid arvestada üks kord, siis pindalaliselt on 

rahvuspargis soostuvaid ja soo-lehtmetsasid kahel perioodil inventeeritud kokku 1596,87 

ha suurusel maa-alal. Natura inventuuris on soostuvaid ja soo-lehtmetsasid kaardistatud 

1286,33 ha, ehk 14,66 % kogu inventuuri üldpindalast ja MKB inventuuris 767,42 ha, ehk 

8,24 % kogu inventuuri üldpindalast. 
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Suuruselt kolmas metsaelupaik on siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), mida on mõlemas 

inventuuris kokku kaardistatud 1893,82 ha jagu, millest 551,2 ha, ehk 29,11% esindavad 

mõlema inventuuri kattuvate alade summat ja 1342,62 ha, ehk 70,89 % mittekattuvate 

alade summat. Kui inventuuride võrdlusel kattuvaid alasid arvestada üks kord, siis 

pindalaliselt on Lahemaa rahvuspargis siirdesoo- ja rabametsasid inventeeritud 1618,22 ha 

suurusel maa-alal. Natura inventuuris on siirdesoo- ja rabametsasid inventeeritud 675,91 

ha, ehk 7,7 % kogu inventuuri üldpindalast ja MKB inventuuris 1217,91 ha, ehk 13,07 % 

kogu inventuuri üldpindalast. 

Natura inventuur 

Tüüp Pindala ha 

9010* 6205,52 

9080* 1286,33 

91D0* 675,91 

2180 545,02 

9050 25,17 

91E0* 16,48 

9020* 10,42 

9180* 5,87 

5130 2,10 

9060 - 

Kokku 8772,82 

MKB inventuur 

Tüüp Pindala ha 

9010* 7054,10 

91D0* 1217,91 

9080* 767,42 

9050 179,49 

2180 47,30 

9060 18,73 

91E0* 18,66 

9020* 6,09 

9180* 3,86 

5130 2,87 

Kokku 9316,43 

Joonis 3.1. Natura inventuuri ja MKB inventuuri kümne metsaelupaiga inventeeritud alade 

pindalad ja protsentuaalsed jaotused Lahemaa rahvuspargis 

Neljandal kohal on metsastunud luited (2180), mida on kahe inventuuri peale kokku 

kaardistatud 592,32 ha jagu, millest 20,72 ha, ehk 3,5 % on mõlemas inventuuris kattuvad 

alad ning 571,6 ha, ehk 96,5 % mittekattuvad alad. Kui inventuuride võrdlusel kattuvaid 

alasid arvestada üks kord, siis pindalaliselt on rahvuspargis metsastunud luiteid 
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inventeeritud 581,96 ha suurusel maa-alal. Natura inventuuris on metsastunud luiteid 

inventeeritud 545,02 ha, ehk 6,21 % kogu inventuuri üldpindalast ja MKB inventuuris 47,3 

ha, ehk 0,51 % kogu inventuuri üldpindalast. 

Suuruselt viies metsaelupaik on rohunditerikkad kuusikud (9050), mida on kahe inventuuri 

peale kokku kaardistatud 204,66 ha jagu. Kuna kattuvad alad kahe inventuuri võrdlusel 

puuduvad, siis pindalaliselt on rohunditerikkaid kuusikuid Lahemaa rahvuspargis 

inventeeritud 204,66 ha suurusel maa-alal. Natura inventuuris on rohunditerikkaid 

kuusikuid inventeeritud 25,17 ha, ehk 0,29 % kogu inventuuri üldpindalast ja MKB 

inventuuris 179,49 ha, ehk 1,93 % kogu inventuuri üldpindalast. 

Kuuendal kohal on lammi-lodumetsad (91E0*), mida on kahe inventuuri peale kokku 

kaardistatud 35,14 ha jagu, millest 1,1 ha, ehk 3,13 % moodustavad mõlemas inventuuris 

kattuvad alad ja 34,04 ha, ehk 96,87 % mittekattuvad alad. Kui inventuuride võrdlusel 

kattuvaid alasid arvestada ainult üks kord, siis pindalaliselt on rahvuspargis lammi-

lodumetsasid inventeeritud 34,59 ha suurusel maa-alal. Natura inventuuris on lammi-

lodumetsasid inventeeritud 16,48 ha, ehk 0,19 % kogu inventuuri üldpindalast ja MKB 

inventuuris 18,66 ha, ehk 0,2 % kogu inventuuri üldpindalast.  

Suuruselt seitsmendal kohal on okasmetsad moreenkõrgendikel (9060), mida on 

kaardistatud ainult MKB inventuuris 18,73 ha jagu, seega on rahvuspargis 

moreenkõrgendikel kasvavaid okasmetsasid inventeeritud 18,73 ha suurusel maa-alal.  

MKB inventuuris esindab metsaelupaik 0,2 % kogu inventuuri üldpindalast. 

Kaheksandal kohal on vanad laialehised salumetsad (9020*), mida on kahe inventuuri 

peale kokku kaardistatud 16,51 ha jagu. Inventuuride võrdlusel kattuvad alad puuduvad. 

Vanasid laialehiselisi salumetsasid on Lahemaa rahvuspargis pindalaliselt inventeeritud 

16,51 ha suurusel maa-alal. Natura inventuuris on metsaelupaika inventeeritud 10,42 ha, 

ehk 0,12 % kogu inventuuri pindalast ning MKB inventuuris 6,09 ha, ehk 0,07 % kogu 

inventuuri üldpindalast. 

Suuruselt eelviimasel kohal on rusukallete ja jäärakute metsad (9180*), mida on kahe 

inventuuri peale kokku kaardistatud 9,73 ha, millest 5,14 ha, ehk 52,83 % on mõlemas 

inventuuris kattuvad alad ja 4,59 ha, ehk 47,17 % mittekattuvad alad. Kui kattuvaid alasid 

arvestada ainult üks kord, siis Lahemaa rahvuspargis on rusukallete ja jäärakute metsasid 

inventeeritud 7,16 ha suurusel maa-alal.  Natura inventuuris on metsaelupaika 
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inventeeritud 5,87 ha, ehk 0,07 % inventuuri üldpindalast ning MKB inventuuris 3,86 ha, 

ehk 0,04 % inventuuri üldpindalast. 

Kõige vähem on inventeeritud kadastike (5130) elupaika, mida on kahe inventuuri peale 

kokku kaardistatud 4,97 ha jagu ning inventuuride võrdlusel kattuvad alad puuduvad.  

Natura inventuuris on metsaelupaika inventeeritud 2,1 ha, ehk 0,02 % kogu inventuuri 

üldpindalast ja MKB inventuuris 2,87 ha, ehk 0,03 % kogu inventuuri üldpindalast. 

 

3.2. Metsaelupaikade muutused 

 

3.2.1. Muutuste üldtulemused 

 

Kahe inventuuri võrdkäsitluses on Lahemaa rahvuspargis keskmiselt üheksa aasta jooksul 

(kahe inventuuri ajaline vahemik) elupaigatüübi vahetumist toimunud 1669,19 hektari 

suurusel maa-alal ning seda just tüüpide esindusklasse vähendavas suunas. Vanemas ehk 

Natura inventuuris on elupaigatüüpide varieeruvus olnud palju suurem kui uuemas ehk 

MKB inventuuris, kus on paljud elupaigatüübid liigitatud üldisemate metsaelupaigatüüpide 

esinduste alla. Allolevalt on kahel joonisel esitatud uurimistöös käsitletava kümne 

metsaelupaiga juurdekasvud, mis iseloomustavad alasid, mille elupaigatüüp oli vanemas 

inventuuris teine. Neli enim pindalaliselt suurenenud metsaelupaigatüüpi on esitatud 

joonisel 3.2 ja kuus väiksemate kasvunumbritega elupaika joonisel 3.3. Joonistel esitatud 

pindalad iseloomustavad alasid, millele Natura inventuuris vastas veel mõni teine 

elupaigatüüp, ent MKB inventuuris kuuluvad kümne esitatud metsaelupaigatüübi alla.  

 

Lahemaa rahvuspargi niiskele ja veerikkale looduskeskkonnale iseloomulikult on enim 

teiste elupaikade arvelt juurde tulnud siirdesoo- ja rabametsasid (91D0*), mis 

moodustavad 1669,19 ha suurusest elupaika vahetanud pindalast 825,99 ha, ehk 49,48 %. 

Suuremad siirdesoo- ja rabametsade juurdekasvud jäävad Kolga külast põhja poole Hara 

poolsaare algusesse, Kolga külast lõuna poole Tallinn-Narva maantee lähedale ning  

Laukasoo piirkonda. Teisel kohal on vanad loodusmetsad (9010*), mida on teiste 

elupaikade arvelt juurde tulnud 543,91 ha, ehk 32,59 % ja elupaiga vahetumist on andmete 

alusel hajutatult toimunud peaaegu terve rahvuspargi territooriumi ulatuses. Vanade 
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loodusmetsade alla liigitatakse üldjuhul klassifikatsiooninõuete järgi kõik metsaalad, 

millele on täpsemat elupaigatüüpi raskem määrata. 

 

Joonis 3.2. Neli enim teiste elupaikade arvelt juurde tulnud metsaelupaigatüüpi  

Rohunditerikkaid kuusikuid (9050) on teiste elupaikade arvelt juurde tulnud 143,69 ha, ehk 

8,61 % ja suuremad muutused on toimunud Vergi poolsaare alguses ning Tammispea küla 

lähedal. Soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) 114,05 ha, ehk 6,83 %  juurdekasv on 

peamiselt toimunud ka Vergi poolsaare alguses ning selle ümbruskonnas. 

Kuue väiksemate muutustega metsaelupaiga osakaal 1669,19 hektarist on kokku ainult 

2,49 %, mis on aga küllaltki loogiliselt mõistetav. Võrreldes joonisel 3.2 esitatud nelja 

suurema metsaelupaigaga on joonisel 3.3 esitatud kuue metsaelupaiga inventeeritud alade 

osakaal mõlemas inventuuris suhteliselt madal ning seega on ka nende elupaikade kasuks 

toimunud muutused väikesed.  

Kõige rohkem on teiste elupaikade arvelt 15,01 ha, ehk 0,9 % jagu 1669,19 hektarist 

juurde tulnud metsastunud luiteid (2180) ja seda peamiselt rahvuspargi põhjaranniku 

piirkondades: Tapurla küla, Vergi küla Vainupea küla ja Kasispea küla lähedal. Moreenist 

kõrgendikel kasvavaid okasmetsasid (9060) on teiste elupaikade arvelt juurde tulnud 13,55 

ha, ehk 0,81 % ja seda peamiselt Lahe küla, Tammistu küla ja Kolga küla lähedal. Lammi-

lodumetsade (91E0*) juurdekasv on olnud  6,75 ha, ehk 0,4 % ja seda enamjaolt Hara oja 

ja Pudisoo jõe kallastel kasvavatelt metsamaadelt. Kadastike (5130) 2,87 ha suurune 
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juurdekasv, ehk 0,17 % 1669,19 hektarist pärineb tervenisti Mohni saare lõunapoolsetelt 

aladelt. 

 

Joonis 3.3. Kuus vähem teiste elupaikade arvelt juurde tulnud metsaelupaigatüüpi  

Vanade laialehiste salumetsade (9020*) 2,45 ha, ehk 0,15 % suurusest juurdetulekust 

suurem osa on tulnud Kolga küla lähedalt põhjapoolsematelt aladelt ja Palmse tiikide 

piirkonnas. Kõige vähem on 0,92 ha, ehk 0,06 % jagu juurde tulnud rusukallete ja 

jäärakute metsasid (9180*) ning seda peamiselt Nõmmeveski küla lähedal oleva 

Nõmmeveski joa kallastelt ja Kolga külast põhjapoolsematelt aladelt. 

 

3.2.2. Metsastunud luited 

 

Metsastunud luiteid (2180) on MKB inventuuri käigus kaardistatud küllaltki vähe, 

võrreldes Natura inventuuri andmetega, kus on mainitud elupaik määratud tervelt 545,02 

ha suurusele alale. MKB 47,3 ha suurusest kogu metsastunud luidete inventuurist on 15,01 

ha juurde tulnud seitsme teise elupaiga arvelt (Joonis 3.4) ning seda enim Lahemaa 

rahvuspargi mereäärsetel rannikutel asuvate vanade loodusmetsade (9010*) koosseisust, 

mille osakaal on kõigist muutustest 88,67%.  Suuremad vanade loodusmetsade 

suktsessioonid metsastunud luideteks on toimunud Naskali sihtkaitsevööndis, Vainupea 

sihtkaitsevööndis ja Suursoo sihtkaitsevööndis. Ülejäänud elupaikade muutused on küll 

vanade loodusmetsadega võrreldes olulisemalt väiksemad, ent suurematest on veel 
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metsastunud luiteid juurde tulnud 0,54 ha jagu  Kasispea piiranguvööndi soostuvate ja soo-

lehtmetsade (9080*) arvelt ning 0,5 ha Mohni sihtkaitsevööndi väikesaared ning laiud 

(1620) elupaigatüübi arvelt.  

2180 

Tüüp Pindala ha 

9010 13,31 

9080 0,54 

1620 0,50 

1640 0,36 

4030 0,13 

2140* 0,12 

1210 0,05 

Kokku 15,01 

Joonis 3.4.  Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud metsastunud 

luidete (2180) metsaelupaigatüübi alla 

Kõige vähem on metsastunud luideteks hinnatud esmaseid rannavallisid (1210) Naskali 

sihtkaitsevööndis, mida on ainult 0,05 ha, ehk 0,33 % kogu muutuste koosseisust. 

Ülejäänutest 0,36 ha, ehk 2,38 % on tulnud püsitaimestuga liivarandadest (1640), 0,13 ha, 

ehk 0,89 % kuivadest nõmmedest (4030) ja 0,12 ha, ehk 0,79 % rusked luited kukemarjaga 

(2140*) elupaiga arvelt. 

 

3.2.3. Kadastikud ja vanad laialehised salumetsad 

 

Kadastikke (5130) ja vanasid laialehiseid salumetsasid (9020*) on mõlemas inventuuris 

kaardistatud vähe, mistõttu on muutusi iseloomustavad andmed mõlema elupaiga puhul 

esitatud ühises peatükis, kus muutunud elupaikade pindalalised suurused ja protsentuaalsed 

jaotused on esitatud joonisel 3.5. MKB inventuuri andmete järgi on kadastikke juurde 

tulnud kahe erineva elupaiga arvelt ning seda kokku 2,87 ha ulatuses. Sellest 2,68 ha, ehk 

93,38 % on eelnevalt olnud väikesaared ning laiud (1620) ja 0,19 ha, ehk 6,62 % vanad 

loodusmetsad (9010*). Mõlemad muutused on toimunud Mohni saare lõunapoolsel alal 
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Mohni sihtkaitsevööndis, kus on kadastike osakaal kõrge. Natura inventuuris kadastikke 

Mohni saarel määratud ei ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3.5. Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud kadastike (5130) 

või vanade laialehiste salumetsade (9020*) metsaelupaigatüübi alla 

Vanasid laialehiseid salumetsasid (9020*) on 2,45 ha jagu juurde tulnud kolme teise 

elupaiga arvelt, millest 2,34 ha, ehk 95,51 % moodustavad Kolga piiranguvööndis asunud 

rusukallete ja jäärakute metsad (9180*). Vähesel määral on vanasid laialehiseid 

salumetsasid juurde tulnud ka 0,06 ha, ehk 2,45 % jagu Palmse pargi piiranguvööndi 

vanade loodusmetsade (9010*) arvelt ja 0,05 ha, ehk 2,04 % jagu Kolga piiranguvööndi 

kuival lubjarikkal mullal olevate niitude arvelt (6210). 

 

3.2.4. Vanad loodusmetsad 

  

Vanasid loodusmetsasid on MKB inventuuri andmete alusel juurde tulnud 26 elupaiga 

arvelt, millede pindalad ja protsentuaalne jaotuvus on esitatud joonisel 3.6. Mõlemas 

inventuuris on vanade loodusmetsade (9010*) osakaal üle 70% ning seetõttu on ta enim 

levinud metsaelupaik Lahemaa rahvuspargis. Seda selgitab teadmine, et vanadele 

loodusmetsadele kehtivad Loodusdirektiivi elupaikade klassifikatsioonis küllaltki laiad 
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kriteeriumid. Peamiseks tingimuseks on see, et mets peab vastama põlismetsa või 

loodusmetsa tunnustele, vaatamata sellele, kas tegu on okasmetsaga või lehtmetsaga.  

9010* 

Tüüp Pindala ha 

9080* 230,12 

91D0* 126,38 

2180 82,20 

7140 55,99 

7110 23,90 

1620 6,71 

7230 6,04 

91E0* 2,71 

9020* 1,35 

7120 1,24 

9050 1,06 

3260 0,90 

6210 0,83 

1210 0,79 

1220 0,65 

1640 0,62 

7160 0,32 

6270* 0,32 

4030 0,32 

1630* 0,24 

1160 0,24 

2120 0,23 

2140* 0,22 

6450 0,22 

2190 0,22 

3150 0,11 

Kokku 543,91 

Joonis 3.6. Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud vanade 

loodusmetsade (9010*) metsaelupaigatüübi alla 

Elupaigad on antropogeensete tegurite ja keskkonna looduslike muutuste tõttu pidevas 

suktsessioonis. Kõige rohkem, ehk tervelt 230,12 ha ulatuses on vanadeks 

loodusmetsadeks hinnatud soostuvaid ja soo-lehtmetsasid (9080*). Muutused on toimunud 

kogu Lahemaa rahvuspargi territooriumi ulatuses, kuna  soostuvad metsad, madalsoo- ja 

kõdumetsad on soostunud leet- ja leedemuldade tõttu laialt levinud (Aug jt 1988: 33). 

Pindalaliselt on kaks kõige suuremat muutust toimunud Ulliallika sihtkaitsevööndis ja 

Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndis. Suuruselt teisena on vanasid loodusmetsasid 126,38 

9080; 42,31% 

91D0; 23,24% 

2180; 
15,11% 

7140; 10,29% 

7110; 
4,39% 

1620; 
1,23% 

7230; 1,11% 

91E0; 0,50% 

9020; 0,25% 

7120; 0,23% 

Teised; 
2,08% 

9050; 
0,19% 3260; 

0,16% 

6210; 
0,15% 

1210; 
0,15% 

1220; 0,12% 

1640; 0,11% 7160; 0,06% 6270; 0,06% 

4030; 0,06% 

1630; 
0,04% 

1160; 0,04% 

2120; 0,04% 

2140; 0,04% 

6450; 0,04% 

2190; 0,04% 

3150; 0,02% 

Teised; 
0,23% 



34 
 

ha, ehk 23,24 % ulatuses juurde tulnud siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) arvelt ning seda 

sarnaselt soostuvate ja soo-lehtmetsadega ka kogu rahvuspargi territooriumi ulatuses. 

Pindalaliselt on kaks suurimat muutust toimunud lähestikku Ulliallika sihtkaitsevööndi 

erinevates piirkondades. Kolmas suur muutus on tulnud 82,2 ha, ehk 15,11 % ulatuses 

metsastunud luidete (2180)  arvelt ning seda enim Lahemaa rahvuspargi läänepoolsematel 

aladel. Suuremad muutused on toimunud Hara soo ümber Hara soo sihtkaitsevööndis, 

Suurekõrve sihtkaitsevööndis ning kaugemal Kalme sihtkaitsevööndis. Kõige vähem on 

0,11 ha, ehk 0,02 % ulatuses vanasid loodusmetsasid juurde tulnud Käsmu järve 

läänepoolsel küljel asuvast Palganeeme sihtkaitsevööndi looduslikult rohketoitelised järved 

(3150) elupaigatüübi arvelt. 

Ülejäänud 22 elupaiga osatähtsus  on kokku 105,11 ha, ehk 19,32 % 543,91 ha suurusest 

pindalakasvust. Vanasid loodusmetsasid on 55,99 ha, ehk 10,29 % jagu juurde tulnud 

siirde- ja õõtsiksoode (7140) arvelt, 23,9 ha, ehk 4,39 % looduslikus seisundis rabade 

(7110*) arvelt, 6,71 ha, ehk 1,23 % väikesaared ja laiud (1620) elupaiga arvelt ning 6,04 

ha, ehk 1,11 % liigirikaste madalsoode (7230) arvelt. Väiksematest muutustest 2,71 ha, ehk 

0,5 % on kuulunud lammi-lodumetsade (91E0*) alla, 1,35 ha, ehk 0,25 % vanade 

laialehiste salumetsade (9020*) alla, 1,24 ha, ehk 0,23 % rikutud, kuid taastumisvõimeliste 

rabade (7120) alla ning 1,06 ha, ehk 0,19 % rohunditerikaste kuusikute (9050) alla. Alla 

ühe hektari suurustel aladel on muutus toimunud 0,9 ha, ehk 0,16 % jagu jõed ja ojad 

(3260) elupaigatüübis, 0,83 ha, ehk 0,15 % lubjarikkal mullal olevate kuivade niitude 

(6210) arvelt, 0,79 ha, ehk 0,15 % esmased rannavallid (1210) tüübi arvelt, 0,65 ha, ehk 

0,12 % püsitaimestuga kivirandade (1220) arvelt ja 0,62 ha, ehk 0,11 % püsitaimestuga 

liivarandade (1640) arvelt. Alla poole hektari suurusel alal on muutus toimunud kümnes 

elupaigas. Allikad ja allikasoo (7160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*) ja 

kuivad nõmmed (4030) elupaigas on igaühes muutus toimunud 0,32 ha suurusel alal. 

Rannaniidud (1630*) ja laiad madalad lahed (1160) elupaigas on mõlemas muutus 

toimunud 0,24 ha suurusel alal ning valged luited ehk liikuvad rannikuluited (2120) 

elupaigas on märgitud muutus 0,23 ha suurusel alal. Mainitud kümnest elupaigast kolmel 

viimasel on elupaik muutunud vanadeks loodusmetsadeks igaühel 0,22 ha suurusel alal, 

kus igaüks moodustab üldkoosseisust vaid 0,04 %. Nendeks elupaikadeks on kukemarjaga 

rusked luited (2140*), lamminiidud (6450) ja luidetevahelised niisked nõod (2190). 
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3.2.5. Rohunditerikkad kuusikud  

 

Suuremad rohunditerikaste kuusikute (9050) inventuurid teostati Lahemaa rahvuspargis 

alles MKB poolt ning 179,49 ha suurusest kaardistatud alalt 80,06 % ehk 143,69 ha on 

tulnud kuue elupaiga arvelt, millede pindalad ja protsentuaalne jaotuvus on esitatud 

joonisel 3.7.  

9050 

Tüüp Pindala ha 

9010 82,54 

9080 57,50 

91D0 1,89 

2180 1,40 

7230 0,31 

3260 0,05 

Kokku 143,69 

Joonis 3.7. Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud rohunditerikaste 

kuusikute (9050) metsaelupaigatüübi alla 

Kõige suurem osa rohunditerikkaid kuusikuid on juurde tulnud 82,54 ha, ehk 57,44 % jagu 

vanade loodusmetsade (9010*) kuusikute arvelt ning seda kõige enam Kõrve 

sihtkaitsevööndis Rauba küla lähedal põhjapoolsematel aladel. Teisena on rohunditerikkaid 

kuusikuid 57,5 ha, ehk 40,01 % jagu juurde tulnud soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) 

arvelt. Kõige suuremad muutused on toimunud Kõrve sihtkaitsevööndis ja Vainupea 

sihtkaitsevööndis. Kolmandana võrreldes kahe eelnevaga on rohunditerikkaid kuusikuid 

vaid 1,89 ha, ehk 1,32 % võrra juurde tulnud siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) arvelt ning 

seda tervenisti Kotka sihtkaitsevööndis. Metsastunud luidete (2180) arvelt on 

metsaelupaika juurde tulnud 1,4 ha, ehk 0,97 %, liigirikaste madalsoode (7230) arvelt 0,31 

ha, ehk 0,22 % ning viimasena jõed ja ojad (3260) elupaiga arvelt 0,05 ha, ehk 0,04 %. 

 

 

9010; 57,44% 

9080; 40,01% 
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2180; 0,97% 

7230; 0,22% 

3260; 0,04% 

Teised; 1,23% 
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3.2.6. Okasmetsad moreenkõrgendikel ning rusukallete ja jäärakute metsad 

 

Moreenkõrgendike okasmetsasid (9060) ning rusukallete ja jäärakute metsasid (9180*) on 

mõlemas inventuuris kaardistatud vähe, mistõttu on muutusi iseloomustavad andmed 

mõlema elupaiga puhul esitatud ühises peatükis, kus muutunud elupaikade pindalalised 

suurused ja protsentuaalsed jaotused on esitatud joonisel 3.8.  

9060 

Tüüp Pindala ha 

9010* 8,89 

9050 4,16 

9180* 0,50 

Kokku 13,55 

9180* 

Tüüp Pindala ha 

3260 0,53 

9010* 0,20 

9050 0,14 

9080* 0,05 

Kokku 0,92 

Joonis 3.8. Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud 

moreenkõrgendike okasmetsade (9060) või rusukallete ja jäärakute metsade (9180*) 

metsaelupaigatüübi alla 

Moreenkõrgendike okasmetsasid Natura inventuuris kaardistatud ei ole ning 18,73 ha 

suurusest elupaiga üldinventuurist 13,55 ha on tulnud kolme erineva metsaelupaiga arvelt. 

Kõige rohkem on moreenkõrgendike okasmetsasid juurde tulnud 8,89 ha, ehk 65,59 % 

jagu vanade loodusmetsade (9010*) arvelt ja enim just Naskali lahe edelapoolsel kaldal 

Juminda piiranguvööndis. Teisel kohal on rohunditerikkad kuusikud (9050) 4,16 ha, ehk 

30,72 % suuruse osakaaluga, mille muutus on peamiselt aset leidnud Suurekõrve 

sihtkaitsevööndis. Kõige vähem on moreenkõrgustike okasmetsasid 0,5 ha, ehk 3,69 % 

jagu juurde tulnud Suurekõrve sihtkaitsevööndi rusukallete ja jäärakute metsade arvelt.  

Rusukallete ja jäärakute metsasid (9180*) on Lahemaa rahvuspargis kokku inventeeritud 

7,16 ha suurusel alal ja 0,92 ha sellest on tulnud nelja teise elupaiga arvelt. Kõige rohkem 

on 0,53 ha, ehk 57,39 % jagu metsaelupaika juurde tulnud Kotka sihtkaitsevööndist 

läbivoolava Nõmmeveski joa kallastelt, kus Natura inventuuris oli veel samal alal jõed ja 
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ojad (3260) elupaik. Kotka sihtkaitsevööndis on metsaelupaika veel 0,2 ha, ehk 21,3 % 

jagu juurde tulnud ka vanade loodusmetsade arvelt. Kaks kõige väiksemat muutust on aset 

leidnud Suurekõrve sihtkaitsevööndis, kus rusukallete ja jäärakute metsadeks on muudetud 

0,14 ha rohunditerikkaid kuusikuid (9050) ning 0,05 ha soostuvaid ja soo-lehtmetsasid 

(9080*). 

 

3.2.7. Soostuvad ja soo-lehtmetsad 

 

MKB andmete alusel on Lahemaa rahvuspargis soostuvaid ja soo-lehtmetsasid (9080*) 

juurde tulnud 17 erineva elupaigatüübi arvelt  ning seda 114,05 ha ulatuses. Muutunud 

elupaikade pindalalised suurused ja protsentuaalsed jaotused on esitatud joonisel 3.9. 

9080* 

Tüüp Pindala ha 

9010* 91,95 

91D0* 10,11 

9020* 4,80 

7230 2,68 

7140 0,86 

7210* 0,75 

9050 0,63 

2180 0,48 

6430 0,47 

6210 0,40 

91E0* 0,28 

6270* 0,17 

5130 0,13 

1160 0,12 

6450 0,10 

7110* 0,09 

3260 0,06 

Kokku 114,05 

Joonis 3.9. Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud soostuvad ja soo-

lehtmetsad (9080*) metsaelupaigatüübi alla 

Kõige suuremad muutused on aset leidnud Vergi poolsaarel ja selle lähipiirkonnas. Kõige 

rohkem on soostunud ja soo-lehtmetsasid juurde tulnud 91,95 ha, ehk 80,62 % jagu vanade 

loodusmetsade (9010*) arvelt. Suurimad pindalalised elupaiga vahetused on toimunud 
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7210; 0,66% 
9050; 0,55% 

Teised; 4,32% 
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Esku reservaadis ja Kõrve sihtkaitsevööndis. Siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) arvelt on 

juurde tulnud 10,11 ha, ehk 8,86 % jagu soostunud ja soo-lehtmetsasid ning seda enamjaolt 

Juminda poolsaare Hara piiranguvööndist ning Viru raba sihtkaitsevööndist. Kolmandal 

kohal on 4,8 ha, ehk 4,2 % osakaaluga vanad laialehised salumetsad (9020*), mille 

suuremad elupaiga muutused on toimunud Juminda poolsaare tipus Juminda 

piiranguvööndis ning Vanaküla piiranguvööndis. Vähim pindalaline 0,06 ha suurune 

muutus on toimunud  jõed ja ojad (3620) elupaigas Taga-Raudsilla kõrval voolava Pudisoo 

jõe kallastel. 

Ülejäänud 13 elupaigatüübist on soostuvaid ja soo-lehtmetsasid juurde tulnud 2,68 ha, ehk 

2,35 % jagu liigirikaste madalsoode arvelt (7230), 0,86 ha, ehk 0,76 % jagu siirde- ja 

õõtsiksoode (7140) arvelt, 0,75 ha, ehk 0,66 % lääne-mõõkrohi ja/või raudtarnaga 

lubjarikaste madalsoode (7210*) arvelt ja 0,63 ha, ehk 0,55 % rohunditerikaste kuusikute 

(9050). Alla 0,5 ha suurusel maa-alal on muutus toimunud 0,48 ha, ehk 0,42 % jagu 

metsastunud luidetes (2180), 0,47 ha, ehk 0,41 % jagu niiskuslembestes kõrgrohustutes 

(6430), 0,4 ha, ehk 0,35 % jagu lubjarikka mullaga kuivades niitudes (6210) ja 0,28 ha, 

ehk 0,25 % jagu lammi-lodumetsades (91E0*). Alla veerandi hektari suurusel alal on 

muutus toimunud 0,17 ha, ehk 0,15 % lubjavaese mullaga liigirikaste niitude (6270*) 

arvelt, 0,13 ha, ehk 0,11 % kadastike (5130) arvelt, 0,12 ha, ehk 0,1 % laiade madalate 

lahtede (1160) arvelt ja 0,1 ha, ehk 0,08 % lamminiitude (6450) arvelt. Eelviimasena 0,09 

ha, ehk 0,08 % on soostuvaid ja soo-lehtmetsasid juurde tulnud looduslikus seisundis 

rabade (7110*) arvelt. 

 

3.2.8. Siirdesoo- ja rabametsad 

 

Siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) on kõige suurema juurdekasvuga metsaelupaigatüüp, 

mida on üheksa erineva elupaiga arvelt juurde tulnud tervelt 825,99 ha. Üldpildis on 

suurimad pindalalised muutused toimunud Hara soo, Aabla raba, Viru raba ja Laukasoo 

piirkonnas. Muutunud elupaikade pindalalised suurused ja protsentuaalsed jaotused on 

esitatud joonisel 3.10. 

Üle poole, ehk 429,69 ha siirdesoo- ja rabametsade juurdekasvust on tulnud looduslikus 

seisundis rabade (7110*) arvelt ning seda enim Hara soo ümber Suurekõrve 
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0,13% 



39 
 

sihtkaitsevööndis, Laukasoo ümber Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndis ja Viru raba 

ümber Viru sihtkaitsevööndis. Teisena on siirdesoo- ja rabametsasid 280,55 ha ehk 33,97 

% jagu juurde tulnud siirde- ja õõtsiksoode  (7140) elupaiga arvelt, mille suuremad 

pindalalised muutused on toimunud looduslikus seisundis rabadega samades piirkondades. 

Vanade loodusmetsade (9010*) koosseisust on metsaelupaika juurde tulnud 81,19 ha ehk 

9,83 % jagu ning sellest enim Suurekõrve sihtkaitsevööndis. Kõige vähem on siirdesoo- ja 

rabametsadeks  muudetud 0,11 ha ehk 0,01 % jagu looduslikul huumustoitega järve (3160) 

elupaika ning seda Viru raba sihtkaitsevööndi Viru raba soojärvede ümber.  

91D0* 

Tüüp Pindala ha 

7110* 429,69 

7140 280,55 

9010* 81,19 

2180 27,78 

9080* 5,73 

7120 0,39 

7230 0,39 

2190 0,15 

3160 0,11 

Kokku 825,99 

Joonis 3.10. Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud siirdesoo- ja 

rabametsade (91D0*) metsaelupaigatüübi alla 

Ülejäänud viie muutunud elupaiga osatähtsus kokku on 4,17 % ning neist enim on 

siirdesoo- ja rabametsasid 27,78 ha, ehk 3,36 % jagu juurde tulnud metsastunud luidete 

(2180) ja 5,73 ha, ehk 0,69 % jagu soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) arvelt. Alla 

hektari on juurde tulnud 0,39 ha, ehk 0,05 % rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade 

(7120) elupaigast, 0,39 ha, ehk 0,05 % liigirikastest madalsoodest (7230) ja 0,15 ha, ehk 

0,02 % luidetevahelistest niisketest nõgudest (2190). 
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3.2.9. Lammi-lodumetsad 

 

Lahemaa rahvuspargis on lammi-lodumetsasid (91E0*) seitsme erineva elupaiga 

suktsessioonide tulemusena juurde tulnud 6,75 ha. Muutunud elupaikade pindalalised 

suurused ja protsentuaalsed jaotused on esitatud joonisel 3.11. 

91E0* 

Tüüp Pindala ha 

9010* 2,37 

9080* 2,09 

7230 1,12 

6450 0,47 

91D0* 0,3 

6270* 0,26 

3260 0,14 

Kokku 6,75 

Joonis 3.11. Natura inventuuri elupaikade pindalad ja protsentuaalsed koosseisud, mis on 

MKB inventuuri andmete alusel Lahemaa rahvuspargis ümber määratud lammi-

lodumetsade (91E0*) metsaelupaigatüübi alla 

Lammi-lodumetsade 2,37 ha, ehk 35,17 % suurune juurdekasv on toimunud vanade 

loodusmetsade (9010*) pindala arvelt ning seda peamiselt Valgejõe-Laukasoo 

sihtkaitsevööndis Loobu jõkke voolava kraavi ümber. Teisena on metsaelupaika 2,09 ha, 

ehk 31,01 % jagu juurde tulnud soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) arvelt. Suuremad 

elupaiga vahetumised on toimunud Kolga piiranguvööndist läbi voolava Hara oja ümber 

ning Vainupea sihtkaitsevööndist läbi voolava Remmispea oja ümber. Liigirikaste 

madalsoode (7230) 1,12 ha suurune muutus on peamiselt toimunud Kalme 

sihtkaitsevööndid läbiva Pudisoo jõe kallastel. Seitsmest elupaigast kõige vähem on 

lammi-lodumetsasid juurde tulnud 0,14 ha, ehk 2,03 % jagu Suurekõrve sihtkaitsevööndist 

läbivoolava Pudisoo jõe kallastel oleva jõed ja ojad (3260) elupaiga arvelt. 

Ülejäänud kolme elupaiga osakaal on 15,16 %, millest 0,47 ha, ehk 6,92 % on tulnud 

lamminiitude (6450) arvelt, 0,3 ha, ehk 4,39 % siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) arvelt ja 

0,26 ha, ehk 3,85 % liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*) elupaiga koosseisust.  
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3.3. Metsaelupaikade pindalalised lõppseisud 

 

Tabelis 3.1 on kahe inventuuri andmete põhjal esitatud Lahemaa rahvuspargi kümne 

metsaelupaiga pindalad 2011. aasta seisuga ning nende kahe inventuuri vahelise aja 

jooksul metsaelupaigatüüpide omavaheliste suktsessioonidega kaasnenud pindalalised 

suurenemised ja vähenemised.  

Tabel 3.1. Inventeeritud metsaelupaikade (MET) pindalad 2011. aasta seisuga ja kahe 

inventuuri vahelise aja jooksul metsaelupaikade omavaheliste suktsessioonide teel 

pindalalised suurenemised ja vähenemised 

Tüüp MET 

inventeeritud 

maa-ala 

suurus ha 

Muutus teisteks 

MET-ks ha 

Tuli teiste MET 

arvelt ha 

Vahe Lõppseis ha 

9010* 8289,25 280,7 443,82 163,12 8008,55 

91D0* 1618,22 138,68 114,7 -23,98 1479,54 

9080* 1596,87 296,03 107,9 -188,13 1300,84 

2180 581,96 111,38 13,85 -97,53 470,58 

9050 204,66 5,99 143,33 137,34 198,67 

91E0* 34,59 2,99 4,76 1,77 31,6 

9060 18,73 - 13,55 13,55 18,73 

9020* 16,51 6,15 2,4 -3,75 10,36 

5130 4,97 0,13 0,19 0,06 4,84 

9180* 7,16 2,84 0,39 -2,45 4,32 

Kokku 12372,92 844,89 844,89 0 11528,03 

Tabeli teine tulp näitab, kui suurel alal on Natura ja MKB inventuuri käigus kokku 

metsaelupaika üldse inventeeritud. Kolmas tulp näitab, kui palju on metsaelupaika (MET) 

teisteks metsaelupaikadeks muutunud ning neljas tulp kirjeldab vastupidist suunda. Viies 

tulp esindab metsaelupaigatüübi vahetumistest tekkivat juurdekasvu ja kahanemise 

matemaatilist vahet ja viimane tulp iseloomustab kahe inventuuri alusel rahvuspargis 

metsaelupaiga pindala 2011. aasta seisuga. 
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Metsaelupaik on teiste metsaelupaikade arvelt rohkem kasvanud kui vähenenud viie 

metsaelupaiga puhul ning vastupidiselt rohkem vähenenud kui kasvanud ka viie 

metsaelupaiga puhul. Teiste metsaelupaikade arvelt on juurdekasv vähenemisest suurem 

163,12 ha jagu vanades loodusmetsades (9010*), 137,34 ha jagu rohunditerikastes 

kuusikutes (9050), 1,77 ha jagu lammi-lodumetsades (91E0*), 13,55 ha jagu 

moreenkõrgendike okasmetsades (9060) ja 0,06 ha jagu kadastikes (5130). Teisteks 

metsaelupaikadeks on rohkem muutunud kui juurde tulnud 188,13 ha jagu soostuvaid ja 

soo-lehtmetsasid (9080*), 23,98 ha jagu siirdesoo- ja rabametsasid (91D0*), 97,53 ha jagu 

metsastunud luiteid (2180), 3,75 ha jagu vanasid laialehiselisi salumetsasid (9020*) ja 2,45 

ha jagu rusukallete ja jäärakute metsasid (9180*). 
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ARUTELU 

4.1. Lahemaa rahvuspargi metsaelupaikade olukord 

 

Natura ja MKB inventuuri andmete võrdlemise alusel võib väita, et Lahemaa rahvuspargi 

metsaelupaikade seisund on hea. Looduskaitselisest aspektist on metsaaladel esindatud 

paljud Euroopas kõrgelt väärtustatud metsaelupaigad. Nendeks on vanad loodusmetsad 

(9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), 

rusukallete ja jäärakute metsad (9180*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-

lodumetsad (91E0*). Lisaks on rahvuspargis esindatud ka rohunditerikkad kuusikud 

(9050), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130) ning MKB inventuuris juurde 

lisandunud okasmetsad moreenkõrgendikel (9060).  

Kõige rikkalikumalt on Lahemaa rahvuspargis vanasid loodusmetsasid, mis katavad hetkel 

hajutatult 8008,55 ha suurust maa-ala. Kõrgest arvust olenemata on aga oluline tõdeda, et 

ideaalseid vanasid loodusmetsasid väga enam ei esine. Looduslikul teel välja arenenud 

vanad loodusmetsad on ajaloo vältel rahvuspargi aladel üldjuhul langenud intensiivse 

metsamajandamise ohvriks ning praegused põlis- ja loodusmetsad vastavad küll elupaiga 

kriteeriumidele, ent on osati veel noored ja suuremal või väiksemal määral tekkinud 

inimtegevuse tulemusena (Paal 2004: 190). Neis puudub tänapäeval arvestataval määral 

surnud ja kõdupuitu ning ulatuslikum puude vanuse, kõrguse ja koosseisu muutlikkus 

(Sealsamas: 192). Elupaikade suktsessiooni käigus on inventuuride alusel vanasid 

loodusmetsasid teiste elupaikade arvelt juurde tulnud 543,91 ha jagu. Muutuste alusel on 

võimalik eeldada, et kahe inventuuri vahelise aja jooksul on loodus kindlates piirkondades 

niivõrd palju muutunud, et vanale elupaigale iseloomulikud tunnused on kadunud, ent 

arengu lõppstaadium koos uute täpsemate tunnustega pole veel jõudnud välja kujuneda. 

Sestap on ala vahepealseks perioodiks määratud vanade loodusmetsade klassifikatsiooni 

alla, millele kehtivad Loodusdirektiivis küllaltki laiad ja paindlikud kriteeriumid. 

Positiivseks võtmeks on veel see, et vanasid loodusmetsasid on metsaelupaikade 

omavaheliste suktsessioonide tulemusena 163,12 ha võrra rohkem juurde tulnud, kui 

vähenenud. 
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Sood moodustavad Lahemaa maismaa pindalast 7,3 % (Sood 2015). Rahvuspargi 

mullastikku iseloomustavad valdavalt soostunud leetmullad, soostunud leedemullad ja 

soomullad (Aug jt 1988: 33).  Seetõttu on kohalikus metsakoosluses suur osakaal ka 

siirdesoo- ja rabametsadel (91D0*) ning soostuvatel ja soo-lehtmetsadel (9080*). Esimest 

on Lahemaal inventuuride alusel 1479,54 ha suurusel maa-alal ja teist 1300,84 ha suurusel 

maa-alal. Mõlema elupaiga levialad jäävad terve rahvuspargi ulatusse. Soostuvaid ja soo-

lehtmetsasid on kahe inventuuri võrdlusel teiste elupaikade arvelt juurde tulnud 114,05 ha 

ning peamiselt Vergi poolsaarel ja selle lähipiirkonnas. Elupaikade suktsessiooni osas on 

huvitav täheldada, et kui vanasid loodusmetsasid tuli enim juurde soostuvate ja soo-

lehtmetsade arvelt, siis viimast on jällegi enim juurde tulnud vanade loodusmetsade arvelt. 

Ehk siit võib järeldada, et paljude ebamäärasemate tunnustega põlis- ja loodusmetsade 

arengu lõppstaadiumiks on Lahemaal olnud soostuvad metsad, madalsoo- ja lodumetsad. 

Siirdesoo- ja rabametsasid on teiste elupaikade arvelt juurde tulnud tervelt 825,99 ha jagu 

ning sellest 429,69 ha Laukasoo ja Viru raba looduslikus seisundis rabade (7110*) ning 

280,55 ha Laukasoo ja Viru raba siirde- ja õõtsiksoode (7140) arvelt. Selle põhjuseks on 

oletavalt soode ja rabade metsastumine, kuna siirdesoo- ja rabametsade elupaika eristab 

kahest teisest kõrgema ja tihedama puurinde olemasolu, kus võrad katavad vähemalt 30 % 

taevast (liituvus >0,3) ning puude keskmine kõrgus ulatub üle nelja meetri (Paal 2004: 

220). Soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade jaoks on negatiivseks 

väiteks see, et mõlemat on metsaelupaikade omavaheliste suktsessioonide teel rohkem 

vähenenud kui kasvanud. Esimest on vähenenud 188,13 ha ja teist 23,98 ha. 

Metsastunud luiteid (2180) on Lahemaa rahvuspargis 470,58 ha ning sellest lõviosa asub  

Hara soo piirkonnas. Üldjuhul kasvavad luitemetsad rannikute piirkonnas, ent 

maksimaalne esinemiskaugus veekogust on umbkaudu kümme kilomeetrit (Palo 2010: 19). 

Elupaiga kõrget levikut Hara soo piirkonnas võib seletada Kolga lahe ja Hara lahe 

vahelisele alale jäämisega, kus mõlema kaugus on keskmiselt kolm kilomeetrit. MKB 

inventuuri käigus on metsastunud luiteid juurde tulnud 26,58 ha ning nende leviala on 

elupaigale iseloomulikult Lahemaa mereranniku aladel. Teiste elupaikade arvelt on 

luitemetsasid juurde tulnud 15,01 ha ning 88,67 % sellest vanade loodusmetsade arvelt, 

mis asuvadki enamjaolt mereranniku äärsetel aladel. Keskkonnaministeeriumi looduskaitse 

osakonna nõunik Kadri Möller on ajakirjas Eesti Mets (2007) maininud, et luitemetsadeks 

määratakse erandina ka kultuurpuistuid, mis asuvad rannikualadel ja on enam-vähem 

loodusliku ilmega. Seetõttu võib ka rahvuspargis esineda inimtekkelisi luitemetsasid, mis 
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on määratud metsastunud luidete elupaiga alla. Negatiivseks on see, et metsastunud luiteid 

on teisteks metsaelupaikadeks vähenenud suurenemisest 97,53 ha võrra rohkem. 

Rohunditerikkaid kuusikuid (9050) on kahe inventuuri võrdluse alusel hetkel Lahemaal 

198,67 ha suurusel maa-alal, millest 179,49 ha on juurde tulnud MKB inventuuri käigus 

ning sellest omakorda 143,69 ha teiste elupaikade arvelt Vergi poolsaare lõunatipu aladelt. 

Paljude vanade loodusmetsade elupaiga alla kuuluvate põlis- ja looduskuusikute 

suktsessiooni lõppstaadiumiks võib lugeda rohunditerikka kuusiku metsaelupaika, kuhu on 

aja jooksul tekkinud kõrgekasvulised rohundid ja kõrrelised (Paal 2004: 204). Seda väidet 

toetab 57,44 % osakaal, mis olid Natura inventuuris veel vanad loodusmetsad, ent MKB 

omas rohunditerikkad kuusikud. Sarnast tendentsi on võimalik täheldada ka soostuvate ja 

soo-lehtmetsade elupaikade puhul, mille arvelt on 143,69 hektarist rohunditerikkaid 

kuusikuid juurde tulnud 40,01 %. Soostunud metsa algstaadiumis ning vähem soostunud ja 

parema drenaažiga aladel  on tihti peapuuliigiks harilik kuusk (Sealsamas: 204-212). Kui 

soodsad tingimused jäävad püsima ning domineerivaks puuks jääb harilik kuusk, siis on 

peamised eeldused sõnajala- ja angervaksakuusiku tekkeks olemas. Metsaelupaiga 

elujõulisuse positiivseks näitajaks on see, et rohunditerikkaid kuusikuid on teiste 

metsaelupaikade arvelt lisandunud vähenemisest 137,34 ha võrra rohkem.  

Lahemaa on jõgede ja ojade osas küllaltki rikas piirkond, seetõttu on kitsastel lammialadel 

levivaid lammi- ja lodumetsasid (91E0*) hetkel 31,6 ha suurusel maa-alal. Suuremad 

elupaiga alad jäävad Pudisoo jõe ja Hara oja lammialadele. Natura inventuuris kaardistatud 

teiste elupaikade arvelt on lammi-lodumetsasid juurde tulnud 6,75 ha. Sellest 35,17 % on 

varasemalt olnud vanad loodumetsad, mille pinnas on oletatavalt üleujutuste tõttu kahe 

inventuuri vahelise perioodi jooksul muutunud iseloomulikumaks lammi- ja 

lodumetsadele. Arvatavasti üleujutuste sagenemise ja seetõttu alluviaalsete setetega mulla 

toitainerikkuse suurenemise tulemusel (Paal 2004: 223) on muutustest 2,09 ha, ehk 31,01 

% lammi- ja lodumetsasid juurde tulnud ka soostuvate ja soo-lehtmetsade arvelt. Kuigi 

lammi-lodumetsasid on rahvuspargis vähe, siis positiivne näitaja on see, et metsaelupaika 

on teiste metsaelupaikade arvelt lisandunud teisteks metsaelupaikadeks vähenemisest 1,77 

ha võrra rohkem. 

Moreenkõrgendikel kasvavate okasmetsade (9060) metsaelupaika on Lahemaa 

rahvuspargis kaardistatud alles MKB inventuuri ajal 18,73 ha jagu. Elupaiga leviku 

võimalused ei ole küllaltki suured, kuna eeldab mõhnade, voorte või ooside olemasolu 
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(Paal 2004: 207). Peamised määratud alad jäävad Naskali lahe loodepoolse kalda aladele 

ning Vergi poolsaare tipupoolsematele aladele. Teiste elupaikade arvelt on 18,73 hektarist 

juurde tulnud 13,55 ha, millest täiesti arusaadavalt 65,59 % moodustavad just vanad 

loodusmetsad. Moreenkõrgendikel kasvavad okasmetsad on oma olemuselt põlis- ja 

loodusmetsa kriteeriumitele vastavad biotoobid, kus erinevuse määrab peamiselt 

pinnavorm. Kõrgendike lagedel ja nõlvadel kasvavate okasmetsade muld on suhteliselt 

kerge lõimisega ning võib suviti ülaosast kergesti läbi kuivada (Sealsamas: 207). 

Positiivseks faktoriks on see, et moreenkõrgendike okasmetsasid on metsaelupaikade 

omavaheliste suktsessioonide teel lisandunud vähenemisest 13,55 ha võrra rohkem. 

Vanasid laialehiselisi salumetsasid (9020*) on rahvuspargis kokku inventeeritud 10,36 ha 

suurusel maa-alal, mida on ühtpidi küllaltki vähe. Kooslus vajab kasvamiseks aastaringselt 

hästi varustatud veerežiimi ja karbonaadirikkaid muldasid ning puistu tüvede arvust või 

rinnaspindalast peavad vähemalt 50 % olema laialehiselised puud (Palo 2010: 28). 

Suuremad elupaiga alad asuvad Valgejõe  lähedal ning Kolga külast põhjapoolsetel aladel. 

Teiste elupaikade arvelt on salumetsasid juurde tulnud 2,45 ha, millest 95,51 % esindavad 

rusukallete ja jäärakute metsad. Viimaste leviala jääbki Eestis üldiselt Valgejõe rusukallete 

piirkonda ning metsale on iseloomulikuks ka laialehised puud. Vanade laialehiste 

salumetsade negatiivseks tendentsiks on see, et metsaelupaika on 3,75 ha võrra rohkem 

teisteks metsaelupaikadeks muutunud kui nende arvelt juurde tulnud. 

Kadastikke on Lahemaal hetkel 4,84 ha suurusel alal ning seda peamiselt Valgejõe ja 

Tammispea küla lähedal ning Mohni Saarel. Teiste elupaikade arvelt on kadastikke juurde 

tulnud 2,87 ha ning seda Mohni saare lõunapoolsel osal olnud väikesaare ning laiud 

elupaiga arvelt. Sellest võib järeldada, et saarel on vaadeldaval alal kadastike osakaal 

ületanud kolmandiku ning keskmine kõrgus ületab 1,5 m (Paal 2004: 109). Mandrialadel 

on kadastikud arvatavasti välja kujunenud loopealsete või liivanõmmedel olnud niitudel, 

kus karjatamine on lõpetatud. Positiivseks võtmeks on see, et kadastikke on teiste 

metsaelupaikade arvelt lisandunud vähenemisest 0,06 ha võrra rohkem. 

Rusukallete ja jäärakute metsasid (9180*) ise on rahvuspargis hetkeseisuga 4,32  ha 

suurusel maa-alal ning peamiselt Nõmmeveski lähedal Valgejõe kallastel. Kui kahe 

inventuuri andmete alusel ligi kolmandik rusukallete ja jäärakute metsadest on ümber 

määratud vanade laialehiste salumetsade elupaiga alla, siis esimest on teiste elupaikade 

arvelt juurde tulnud 0,92 ha. Sellest suur osa Valgejõe kallastel asuva jõed ja ojad elupaiga 
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arvelt, kus oletatavalt on vahepealse aja jooksul välja kujunenud piisavalt elujõuline 

puurinne, et määrata ala metsaelupaigaks. Vaatamata sellele, et elupaik vajab rusukallete ja 

rusuvallide olemasolu, võiks siiski elupaika Lahemaal rohkem olla, sest 5,15 ha on 

kriitiliselt väike ala, mis võib keskkonnahäiringute tõttu ühel hetkel lihtsalt kaduda. 

Negatiivseks võtmeks on ka see, et metsaelupaika on 2,45 ha võrra rohkem teisteks 

metsaelupaikadeks ümber muudetud kui nende koosseisust asemele määratud. 

 

4.2. Metsaelupaikade suktsessioonide võrdlus A. Palo ja M. Gimbutase 

mudeli järgi 

 

Uurimistöö kolmandas jaotises esitatud Lahemaa rahvuspargi inventeeritud 

metsaelupaigatüüpide muutusi on võimalik võrrelda A. Palo ja M. Gimbutas’e (2013: 69) 

esitatud elupaigatüüpide looduslike suktsessiooni suundade mudeliga (Joonis 4.1), mille 

aluseks on võetud erinevaid  metsakoosluste ja kasvukohatüüpide uurimusi ning 

elupaikade kaardistamise kogemused.  

 

Joonis 4.1. Metsa elupaigatüüpide loodusliku suktsessiooni suunad. Pideva joonega nool – 

tavaline looduslik suktsessioon ja katkendjoonega nool – harvaesinev suktsessioon või 

muutus pärast looduslikke häiringuid. Allikas: (Palo, Gimbutas 2013: 69) 

Siinkohal on aga oluline tõdeda, et joonisel esitatud elupaikade looduslikud 

suktsessioonide suunad on ainult üks teoreetiline lähenemine, sest tegelikkuses on üsnagi 

keerukas koostada head elupaikade vahetumist põhjendavat mudelit. Igat loodusala 
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mõjutavad erinevad abiootilised ja biootilised tegurid, mistõttu on igasugune muutumine 

küllaltki individuaalne ja laiaspektriline (Sealsamas: 69).  

Lahemaal on metsastunud luiteid (2180) 88,67 % ehk 13,31 ha juurde tulnud vanade 

loodusmetsade (9010*) arvelt, mis on joonise järgi harvaesinev suktsessioon. Kuna 

sagedamini muutub elupaik loodusliku suktsessiooni teel vastupidises suunas, siis võib 

Naskali, Vainupea ja Suursoo sihtkaitsevööndis toimunud elupaigatüübi vahetumiste 

osadeks põhjuseks olla inventeerijate erinev arvamus või mõni muu antropogeenne põhjus. 

Vanasid laialehiselisi salumetsasid (9020*) on 95,51 % ehk 2,34 ha juurde tulnud 

rusukallete ja jäärakute metsadest (9180*), mida joonis ei käsitle. Elupaigatüübi 

vahetumise põhjuseks võib siiski olla inventeerijate erinev arvamus või mõni mu 

antropogeenne põhjus, sest on kaheldav, et inventuuride vahelise aja jooksul on Kolga 

piiranguvööndist läbi voolava Valgejõe ääres olevad rusukalded ja –vallid loodusliku 

suktsessiooni tõttu niivõrd palju muutunud, et ei vasta enam metsaelupaiga kriteeriumitele. 

Vanasid loodusmetsasid on Lahemaal 230,12 ha, ehk 42,31 % jagu juurde tulnud 

soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) arvelt, ent joonise järgi on looduslik sagedane 

suktsessioon just vastupidises suunas ning soostuvad ja soo-lehtmetsad reeglina vanadeks 

loodusmetsadeks ei muutu. Kuna elupaigatüübi vahetumist on toimunud kogu rahvuspargi 

ulatuses ja üsnagi suurel alal, siis on kindlasti muutuste taga nii antropogeenseid (erinevad 

seisukohad, muu) kui ka looduslikke põhjuseid. Vanade loodusmetsade suurimad 

juurdetulekud soostuvate ja soo-lehtmetsade arvelt on toimunud Ulliallika ja Valgejõe-

Laukasoo sihtkaitsevööndis, mistõttu on nendes piirkondades aset leidnud muutuste 

põhjustel kõige suurem tähtsus. Lahkheli on ka siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) osas, 

mis joonise järgi vanadeks loodusmetsadeks ei muutu, ent Lahemaal on nii toimunud 

126,38 ha suurusel alal. Sarnaselt eelmisega on metsaelupaigatüübi vahetumist toimunud 

kogu rahvuspargi ulatuses ning suurimalt Ulliallika sihtkaitsevööndis. Siirdesoomets on 

üldjuhul vaheetapiks madalsoometsa arengul rabametsaks ja rabametsa iseloomustab 

vähemalt 30 cm paksune rabaturba kiht ning pinnase kõrge veetase (Paal 2004: 220-221). 

Selliste tingimuste juures on vähetõenäoline, et kõikidel siirdesoo- ja rabametsadest 

vanadeks loodusmetsadeks muutunud aladel on põhjuseks looduslik suktsessioon.  

Joonisega on kooskõlas 82,2 ha suurune vanade loodusmetsade juurdekasv metsastunud 

luidete arvelt, mis toimub tavaliselt siis kui esimeses puurindes liitub hariliku männiga 

harilik kuusk ning mõned lehtpuud (Palo, Gimbutas 2013: 67). Rohunditerikkaid kuusikuid 

(9050) on 82,54 ha, ehk 57,44 % juurde tulnud vanadest loodusmetsadest, mis on 
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kooskõlas ka joonisega. Nii juhtub üldiselt siis, kui harilik mänd hakkab peapuurindest 

taanduma ning harilik kuusk domineerima. (Sealsamas: 67...68)  Erinevus tuleb jällegi 

välja soostuvate ja soo-lehtmetsade puhul, mille arvelt on rohunditerikkaid kuusikuid 

juurde tulnud 40,01 %, ehk 57,5 ha. Joonise järgi sellist suktsessiooni ei esine ning 

looduses areneb soostuv mets reeglina siirdesoo- ja rabametsade suunal. Suuremad 

muutused on toimunud Kõrve ja Vainupea sihtkaitsevööndis, kus põhjused võivad olla 

antropogeensed. 

Moreenkõrgendike okasmetsasid (9060) on 8,89 ha, ehk 65,59 % juurde tulnud vanade 

loodusmetsade arvelt, ent joonis sellist muutust ei kirjelda. Suure tõenäosusega on Juminda 

piiranguvööndis toimunud elupaigatüübi vahetumise taga inventeerijate erinevad 

arvamused, sest metsaelupaigaks vajalike mõhnade, voorte ja ooside looduslikul teel teke 

võtab oluliselt kauem aega kui üheksa aastat. Haruldasema suktsessiooni seaduspärasusega 

läheb kooskõlla rohunditerikaste kuusikute 4,16 ha, ehk 30,72 % muutus 

moreenkõrgendike okasmetsadeks. Harilik kuusk on sellisel juhul peapuurindest hakanud 

taanduma ning alusmets muutub liigirikkamaks (Sealsamas: 68). Soostuvaid- ja soo-

lehtmetsasid on 91,95 ha ehk 80,62 % juurde tulnud vanade loodusmetsade arvelt ning 

muutus on sagedase suktsessioonina kooskõlas joonisega. Siirdesoo- ja rabametsasid on 

metsaelupaikadest tulnud enim 81,19 ha jagu vanade loodusmetsade arvelt, mis ühtib 

joonise sagedase suktsessiooni suunaga. Soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja 

rabametsade juurdetulek vanade loodusmetsade arvelt on enamjaolt loodusliku 

suktsessiooni põhjustega seletatav, sest metsaalade soostumine on Lahemaal tavapärane, 

kuna rahvuspargi kaheks peamiseks tunnuseks on veerikkus ja soomullad. Lammi-

lodumetsasid joonis ei kirjelda.  
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KOKKUVÕTE 

 

Lahemaa rahvuspargis on esindatud kaheksa ametlikku ja kaks (kadastikud, metsastunud 

luited) antud uurimistöös metsaelupaigaks liigitatud metsaelupaigatüüpi, mis kuuluvad üle 

Euroopalisse Natura 2000 kaitstavate alade võrgustikku.  

Uurimistöö tulemustena selgus, et Lahemaa rahvuspargis on kahe inventuuri peale kokku 

kümmet metsaelupaika kaardistatud 18 089,25 ha, millest 8772,82 ha esindab Natura 

inventuur ja 9316,43 ha MKB inventuur. Kui kahe inventuuri võrdluses kattuvaid alasid ja 

metsaelupaikade omavaheliste muutuste pindalasid arvestada üks kord, siis on Lahemaa 

rahvuspargi maismaa kogupindalast metsaelupaikasid inventeeritud 11 528,03 ha suurusel 

maa-alal, millest elupaigatüüp on kahe inventuuri vahelise aja jooksul (keskm. üheksa 

aastat) vahetunud 1669,19 ha suurusel maa-alal.  

Lahemaa rahvuspargi kümne metsaelupaiga muutused ja pindalad on järgmised. Vanasid 

loodusmetsasid on 8008,55 ha, millest 543,91 ha on tulnud teiste elupaikade arvelt. Teisel 

kohal on siirdesoo- ja rabametsad, mida on 1479,54 ha suurusel maa-alal ning teiste 

elupaikade arvelt on juurde tulnud 825,99 ha. Soostuvaid ja soo-lehtmetsasid on 

rahvuspargis 1300,84 ha, millest 114,05 ha on juurde tulnud teiste elupaikade arvelt. 

Suuruselt neljas metsaelupaik on metsastunud luiteid 470,58 ha-ga, millest ainult 15,01 ha 

on tulnud teiste elupaikade koosseisust. Rohunditerikkaid kuusikuid on 198,67 ha suurusel 

maa-alal, millest 143,69 ha on juurde tulnud teiste elupaikade arvelt. Lammi-lodumetsasid 

on Lahemaal praegu inventeeritud andmete alusel 31,6 ha suurusel maa-alal, millest 6,75 

ha on tulnud teiste elupaikade arvelt. Moreenkõrgendikel kasvavaid okasmetsasid on 18,73 

ha suurusel maa-alal, millest 13,55 ha on tulnud teiste elupaikade koosseisust. Vanasid 

laialehiseid salumetsasid on rahvuspargis 10,36 ha, millest 2,45 ha on tulnud teiste 

elupaikade arvelt. Kadastikke leidub 4,84 ha suurusel alal, millest 2,87 ha on tulnud teiste 

elupaikade arvelt. Rusukallete ja jäärakute metsasid on 4,32 ha suurusel maa-alal, millest 

0,92 ha on tulnud teiste elupaikade arvelt.  

Viie metsaelupaigatüübi pindala on metsaelupaikade omavaheliste suktsessioonide teel 

vähenemisest rohkem suurenenud ja viie elupaigatüübi puhul on tendents vastupidine. 

Teiste metsaelupaikade arvelt on juurdekasv vähenemisest suurem 163,12 ha jagu vanades 
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loodusmetsades (9010*), 137,34 ha jagu rohunditerikastes kuusikutes (9050), 1,77 ha jagu 

lammi-lodumetsades (91E0*), 13,55 ha jagu moreenkõrgendike okasmetsades (9060) ja 

0,06 ha jagu kadastikes (5130). Teisteks metsaelupaikadeks on rohkem muutunud kui 

juurde tulnud 188,13 ha jagu soostuvaid ja soo-lehtmetsasid (9080*), 23,98 ha jagu 

siirdesoo- ja rabametsasid (91D0*), 97,53 ha jagu metsastunud luiteid (2180), 3,75 ha jagu 

vanasid laialehiselisi salumetsasid (9020) ja 2,45 ha jagu rusukallete ja jäärakute metsasid 

(9180*). 

Metsaelupaikade üldist pindalade seisu võib Lahemaa rahvuspargis lugeda heaks, ent 

olulist tähelepanu vajavad väikese pindalaga metsaelupaigad, nagu näiteks vanad 

laialehiselised salumetsad, rusukallete ja jäärakute metsad ning kadastikud. 

Looduskeskkond on erinevate mõjutajate tõttu pidevas suktsessioonis ning ükski 

elupaigatüüp ei ole ajas iseseisvalt püsiv. Seetõttu on oluline rohkem rõhutada nende 

elupaikade kaitsele, mille säilivus on väikese leviala tõttu tundlikum kui suurema levialaga 

elupaikadel. Teisena tuleks eelisjärjekorras tähelepanu pöörata nendele uurimistöös 

esitatud aladele, kus on metsaelupaikade muutusi toimunud kõige rohkem. Nendes 

piirkondades ei pruugi suurem suktsessioon olla veel lõppenud, mistõttu on oluline alasid 

rohkem jälgida ja vastavalt sellele efektiivsemalt kaitsekorraldustöid planeerida. 

Kahe inventuuri vahelise perioodi jooksul on elupaigatüüp vahetunud 1669,19 ha suurusel 

territooriumil, millest ühe osa põhjused on kindlasti antropogeensed. A. Palo ja M. 

Gimbutas’e elupaigatüüpide looduslike suktsessiooni suundade mudeli alusel saab muutusi 

iseloomustavatest andmetes välja tuua mitmeid olulisi tähelepanekuid. Kolga 

piiranguvööndist läbi voolava Valgejõe äärealadel toimunud 2,34 ha ulatuses rusukallete ja 

jäärakute metsade vanadeks laialehiselisteks salumetsadeks ümbermääramise põhjuseks 

võivad olla inventeerijate erinevad arvamused, mida tuleb üle kontrollida. Loodusliku 

suktsessioonina on kahtluse all ka 230,12 ha suurune vanade loodusmetsade juurdetulek 

soostuvate ja soo-lehtmetsade arvelt ning 126,38 ha suurune juurdetulek siirdesoo- ja 

rabametsade arvelt. Looduses üldjuhul metsastumise protsessid sellises suunas ei toimu 

ning suur roll muutustes on kindlasti antropogeensetel põhjustel. Sarnaselt tuleb tähelepanu 

pöörata ka rohunditerikaste kuusikute 57,5 ha suurusele juurdetulekule soostuvate ja soo-

lehtmetsade arvelt, mida loodusliku suktsessioonina üldjuhul ei esine. Lahkheli tekitav on 

ka moreenkõrgendike okasmetsade 8,89 ha suurune juurdetulek vanade loodusmetsade 
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koosseisust, sest metsaelupaika iseloomustavad mõhnad, voored ja oosid on nendes 

piirkondades juba kaua olnud ning loodusliku suktsessioonina on muutust raske seletada. 

Järgnevalt on vajalik lähemalt uurida, mis on muutuste täpsemad põhjused, et mõista 

paremini Lahemaa rahvuspargi looduslikke protsesse. Lisaks on tuleb põhjalikumalt 

uurida, kui suurt rolli mängivad elupaigatüübi vahetumises erinevate inventeerijate 

arusaamad ning seisukohad. Metsaelupaikade leviala osas on ka võimalik 

looduskaitselisest seisundist lähtuvalt uurida metsaelupaikade paiknemist esinduslikkuse ja 

väärtuslikkuse järgi. 
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Lisa 1. Elupaikade nimekiri Loodusdirektiivi klassifikatsiooni järgi 

 

Töös kasutatud elupaigatüüpide nimekiri Loodusdirektiivi klassifikatsiooni ülesehituse 

järgi (Paal 2004). 

Elupaigatüüp Kirjeldus 

11. Avamere ja loodete alad 

1160 Laiad madalad lahed 

12. Rannikupangad ja klibu- või kivirannad 

1210 Esmased rannavallid 

1220 Püsitaimestuga kivirannad 

16. Läänemere kesk- ja põhjaosa saarestikud, ranniku- ja maakerkealad 

1620 Väikesaared ning laiud 

1630* Rannaniidud 

1640 Püsitaimestuga liivarannad 

21. Atlandi ookeani, Põhjamere ja Läänemere rannikuluited 

2120 Valged luited e liikuvad rannikuluited 

2140* Kukemarjaga rusked luited 

2180 Metsastunud luited 

2190 Luidetevahelised niisked nõod 

31. Seisuveekogud 

3150 Looduslikult rohketoitelised järved 

32. Vooluveekogud 

3260 Jõed ja ojad 

4. Parasvöötme nõmmed ja võserikud 

4030 Kuivad nõmmed 

51. Lähisvahemerelised ja parasvöötmelised võserikud 

5130 Kadastikud 

62. Poollooduslikud rohumaad ja põõsastikud 

6210 Kuivad niidud lubjarikkal mullal 

6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal 

64. Poollooduslikud niisked kõrgrohustud 

6430 Niiskuslembesed kõrgrohustud 

6450 Lamminiidud 

71. Rabad 

7110* Looduslikus seisundis rabad 

7120 Rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad 

7140 Siirde- ja õõtsiksood 

7160 Allikad ja allikasood 

72. Karbonaatsed madalsood 

7210* Lubjarikkad madalsood Lääne-mõõkrohi ja/või raudtarnaga 

7230 Liigirikkad madalsood 

90. Põhja-Euroopa (boreaalsed) metsad 

9010* Vanad loodusmetsad 

9020* Vanad laialehised metsad 

9050 Rohunditerikkad kuusikud 

9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad 

91. Euroopa parasvöötme metsad 

9180* Rusukallete ja jäärakute metsad 

91D0* Siirdesoo- ja rabametsad 

91E0* Lodu-lammimetsad 
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Lisa 2. Metsaelupaikade iseloomustus E. Lõhmuse ja J. Paali 

kasvukohatüübi- klassifikatsioonide alusel 

 

Metsaelupaikades esinevate kasvukohatüüpide loetelu E. Lõhmuse ja J. Paali 

klassifikatsiooni järgi (Lõhmus 2004, Paal 2004, Palo 2010). Tabel on autori koostatud. 

Metsaelupaigatüüp Kasvukohatüüp E. Lõhmuse 

klassifikatsiooni järgi 

Kasvukohatüüp J. Paali 

klassifikatsiooni järgi 

Metsastunud luited 

(2180) 
 Sambliku  

 Kanarbiku 

 Pohla 

 Sambliku 

 Kanarbiku 

 Pohla 

Kadastikud (5130) -  Leesikaloo 

 Kastikuloo 

 Lubikaloo 

 Kuiva looniidu 

 Kuiva nõmmeniidu 

Vanad loodusmetsad 

(9010*) 

 

 Leesikaloo 

 Kastikuloo 

 Lubikaloo 

 Sambliku 

 Kanarbiku 

 Pohla 

 Mustika 

 Jänesekapsa 

 Sinilille 

 Naadi 

 Osja 

 Tarna 

 Angervaksa 

 Sinika 

 Karusambla 

 Leesikaloo 

 Kastikuloo 

 Lubikaloo 

 Sambliku 

 Kanarbiku 

 Pohla 

 Mustika 

 Jänesekapsa-mustika 

 Jänesekapsa 

 Kassikäpa 

 Maasika 

 Sarapuu 

 Sinilille 

 Naadi 

 Kuukressi 

 Sõnajala 

 Angervaksa 

 Sinihelmika 

 Karusambla-mustika 

 Karusambla 

 Sinika 

 Madalsoometsa 

Vanad laialehised 

salumetsad (9020*) 
 Leesikaloo 

 Kastikuloo 

 Lubikaloo 

 Sinilille 

 Kastikuloo-sinilille 

 Naadi 

 Leesikaloo 

 Kastikuloo 

 Lubikaloo 

 Kassikäpa 

 Maasika 

 Sarapuu 

 Sinilille 

 Naadi 

 Kuukressi 
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Lisa 2. Järg 

Metsaelupaigatüüp Kasvukohatüüp E. Lõhmuse 

klassifikatsiooni järgi 

Kasvukohatüüp J. Paali 

klassifikatsiooni järgi 

Rohunditerikkad kuusikud 

(9050) 
 Sinilille 

 Naadi 

 Angervaksa 

 Sõnajala 

 Osa-tarna 

 Naadi 

 Sinilille 

 Kuukressi 

 Sõnajala 

 Angervaksa 

 Sinihelmika 

 Allikasoo 

 Jänesekapsa 

 

 

 

Okasmetsad 

moreenkõrgendikel 

(9060) 

 Sinilille 

 Kastikuloo - sinilille 

 Jänesekapsa - pohla 

  

 Kassikäpa 

 Maasika 

 Sarapuu 

Soostuvad ja soo-

lehtmetsad (9080*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sõnajala 

 Angervaksa 

 Osja-tarna 

 Lodu 

 Madalsoo 

 Siirdesoo 

 Sõnajala 

 Angervaksa 

 Sinihelmika 

 Lodumetsa 

 Madalsoometsa 

 Allikasoo 

 

 

Rusukallete ja jäärakute 

metsad (9180*) 
 Naadi 

 

 Naadi 

 Kuukressi 

Siirdesoo- ja rabametsad 

(91D0*) 
 Madalsoo 

 Siirdesoo 

 Raba 

 

 Siirdesoometsa 

 Rabametsa 

 

Lammi-lodumetsad 

(91E0*) 
 Madalsoo 

 Lodu 

 Sõnajala 

 Lodumetsa 

 Pika tarna 
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