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Loopealsed kooslused on väga piiratud levikuga, mille tõttu on tulenevalt Euroopa Liidu 

Loodusdirektiivist, kohustus tagada nende alade kaitse ja säilimine. Looalade pindala on 

märkimisväärselt vähenenud, alad on suures osas metsastatud või looduslikult kinni kasvanud. 

Sellest tulenevalt on Eestis, aga ka mujal, hakatud looalade esinemispiirkondi taastama,  et tagada 

nende alade esinduslikkus. Praeguseks käimas oleva LIFE +  „Elu loopealsetele“ projekti raames  

taastatakse Eesti projektialadel 2500 ha loopealseid, millest Muhumaal 800 ha. Selleks et välja 

selgitada, kuidas mõjub looalade taastamine looduslikele orhidee liikidele Muhus, on Eesti 

Orhideeklubi kogunud projektialadel käpaliste leiuandmeid, mida töö koostamisel kasutatakse.  

Taastatud alad on arvukamad II kaitsekategooria liikide esinemise poolest, kuid taastamata aladel 

olid arvukamad III kaitsekategooria liigid. Taastamisjärgsel perioodil oli mõju kauni kuldkinga 

(Cypripedium calceolus) populatsioonile kõige märgatavam. Mitmed autorid on leidnud, et pikka 

aega kasutuses väljas olevad looalad muutuvad liigivaesemaks. Väide sai siinkohal kinnitust just 

väikeste ja killustunud kinnikasvanud looalade puhul.  
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Alvar grassland communities have very rare spread of distribute. Under the European Union 

Habitats Directive, there is commitment to protection and preservation of these areas.  

The area of the alvar grasslands has decreased significantly, because of afforestation or have 

overgrown over the times. Because of that, in Estonia and elsewhere, where these communities 

occur have restored to provide areas representability.  Within the framework, of the ongoing LIFE 

+ Nature Project „ Life to alvars“, there is planned to restore 2 500 hectares of these grasslands in 

Estonia, of which 800 hectares in Muhu island. In order to determine how restoration of the alvar 

grassland affects the natural orchid species in Muhu, there have been collected data on the Project 

areas. Data collected by Estonian Orchid Club, which used to compose current thesis.  

Restored areas are more numerous in terms of the occurrence of the species of the II protection 

category but in non-restored areas, there was higher abundance of the III protection category species.  

There was significant impact on the Cypripedium calceolus population after restoration period. 

Several authors have found that there are loss of species in the areas, which have been abandoned 

long time. This statement assured on very small and fragmented alvar communities.  
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SISSEJUHATUS 

 

Teema valikul sai määravaks selle aktuaalsus. Järjest enam on hakatud tähelepanu pöörama 

poollooduslike koosluste hea seisundi tagamisele ja alade esinduslikkuse säilitamisele. 

Tegemist on väga mitmekesiste kooslustega, mis on kujunenud pika aja jooksul, kuid on 

säilinud ainult vähestes piirkondades. Seetõttu peetakse oluliseks alles olevate alade 

säilitamist. 

Poollooduslike koosluste säilitamine on saanud ka Euroopas tähelepanu, kui 20. sajandi 

viimastel aastatel viidi läbi esimene suurem alvarite taastamisprojekt. Nii on hakatud 

rahvusvaheliste LIFE keskkonnaprojektide käigus taastama poollooduslikke kooslusi, mis 

on osutunud väga edukateks ka Eestis. Kui kiiresti on aga oodata taastatud alale selle 

iseloomulikku taimestikku? See on küsimus, millele otsib vastust ka antud lõputöö.  

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, kuidas mõjub loopealsete taastamine käpaliste 

populatsioone Muhu saare näitel. Omavahel võrreldakse taastatud ja taastamata alade 

käpaliste esinemist saarel.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud hüpotees, et looalade taastamine soodustab 

käpaliste arvukust taastatud alal. Tulenevalt püstitatud hüpoteesist, on moodustatud 

järgnevad uurimusküsimused, millele otsitakse magistritöö koostamisel vastust. 

Kuidas mõjutab loopealsete taastamine käpaliste populatsioone Muhu saare näitel? 

Kuidas muutub aja jooksul taastatud aladel käpaliste arvukus ja liigirikkus? 

 

Lõputöö valmimisel soovin tänada juhendajaid Valdo Kuusemetsa ja Kadri Kaske, kes 

muretsesid käpaliste loendusandmed ning abistasid lõputöö koostamisel. 
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1. POOLLOODUSLIKUD KOOSLUSED JA ALVARID 

1.1 Poollooduslikud kooslused 

 

Päritolult saab kooslused liigitada looduslikeks ja poollooduslikeks. Poollooduslikeks 

kooslusteks nimetatakse loodusliku elustikuga kooslusi, mida on kestvalt niidetud või 

karjatatud (Talvi & Talvi, 2012). Pool-looduslike koosluste hulka kuuluvad puisniidud, 

rannaniidud, alvarid ja lamminiidud (Heinsoo et al., 2010), kuid ka teised karja- ja 

heinamaad (Pärandkoosluste Kaitse Ühing, 2019), mis on kujunenud just tänu laialdasele 

inimtegevusele (Heinsoo et al., 2010).  

Kogu Euroopas on, alates eelmise sajandi keskpaigast, poollooduslike rohumaade pindala 

märkimisväärselt vähenenud (Dijk, 1991), vähenemise põhjuseks peetakse kariloomade ja 

käsitsi niitmise asendumist põllumajandusmasinatega (Truus & Tõnisson, 1998). Alade 

metsastamise või põllumaaks kujundamise tulemusel (Heinsoo et al., 2010), on Eestis 

poollooduslike koosluste pindala vähenenud väga suures ulatuses. Kui 1939. aastal olid 

poollooduslikud kooslused levinud 1, 571 00 hektaril, siis aastaks 1981 oli nende pindala 

vähenenud juba 303,000 hektarini (Kukk & Kull, 1997).  

Looduskaitse seisukohast on tegemist väga mitmekesiste kooslustega. Nii on näiteks Laelatu 

puisniidult loendatud 76 soontaimeliiki 1m2  kohta (Kull & Zobel, 1991). Loopealsed on 

soontaimede liigirikkuse poolest mõnevõrra väiksemad, leitud on 49 soontaimeliigi 

esindajaid 1m2  proovialalt (Helm & Pärtel, 2007; Rosén et al., 2012). Mitmekesine 

poollooduslike koosluste taimestik on loonud elupaiga arvukatele selgrootutele ja 

linnuliikidele (Talvi & Talvi, 2012).   

Poollooduslikud kooslused on olulised loodusliku mitmekesisuse säilimise seisukohast, 

kuna need alad on elupaigaks paljudele ohustatud ja haruldastele liikidele (Talvi & Talvi, 

2012).  Eestis tuleb poollooduslike alade kaitsel lähtuda Euroopa Liidu loodusdirektiivist 

(92/43/EMÜ).  Loodusdirektiivi põhieesmärgiks on säilitada looduslik mitmekesisus, ning 

tagada olulise väärtusega liikide ning elupaikade kaitse Euroopa Liidu liikmesriikides (EÜT 
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L 206, 22.07.1992) Seetõttu on oluline roll ka Eestil poollooduslike koosluste ja sealsete 

liikide soodsa seisundi tagamisel.  

 

 

1.2  Alvarid ehk loopealsed 

 

Alvarid on poollooduslikud rohumaad, mis asuvad õhukese lubjarikka mullaga 

ordoviitsiumi või siluri paekivi avamusaladel (Laasimer, 1965; Pärtel et al., 1999). Pinnase 

kuivusest ja lubjarikkusest tingituna, on loopealsetel esindatud kuiva- ja lubjalembene 

taimestik (Kaar, 1961). 

Alvarid on väga piiratud levikuga, mille tõttu on need alad globaalselt haruldased (Rosén, 

1982). Euroopa tasandil asub Eestis 1/3 kõigist loopealset rohumaadest (Restoration of… 

2017). Peale Eesti on loopealsed levinud ka Rootsis, suurimad on Ölandi ja Gotlandi saarel 

(Rosén, 1982; Rosén & Maarel, 2000). Väikesed isoleeritud alad paiknevad Rootsi mandril 

Västergötlandis (Milberg & Hansson, 1993), Lõuna-Soomes (Marttila, Jantunen, & 

Saarinen, 1999), Venemaal Sankt - Peterburgi lähistel (Znamenskiy, Helm, & Pärtel, 2006) 

ja Põhja-Ameerikas (Catling, 2009; Kukk & Kull, 1997).  

 

 

1.3  Alvarite senine uuritus 

 

Pool-looduslikud kooslused tervikuna on üheks uuritumaks kooslusetüübiks. Võrreldes 

möödunud sajandiga on meie praegune põllumajandus väga palju muutunud ning edasi 

arenenud (Talvi & Talvi, 2012), millest tulenevalt on pool-looduslikud kooslused palju 

muutunud.  

Gustav Vilberg Vilbaste on olnud üks esimesi botaanikuid, kes on uurinud Eestis asuvaid 

loopealseid lähemalt (Laasimer, 1965; Zobel, 1984). Lisaks Vilbastele, on ka Teodor 

Lippmaa ja Liivia Laasimer kaardistanud ajalooliselt loopealsete levikut (Laasimer, 1965). 
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Loopealsed Eestis ja Rootsis on pakkunud paljudele teadlastele juba pikka aega huvi (Helm 

& Pärtel, 2002). Alates 1980. aastast on hakatud loopealsetele järjest enam tähelepanu 

pöörama, kuid tuginedes Laasimer (1965) andmetele on Rootsi alvareid käsitletud 

põhjalikult ka juba 20. sajandi algusest alates.  

Rosén (1982) oli üks esimesi teadlasi, kes on  uurinud lähemalt loopealsete taimestikku ja 

karjatamise mõju lammastega Ölandi saarel. Suurel hulgal on tehtud katseid ja uuringuid 

just loopealsete seemnepanga kohta nii taastatud kui ka taastamata aladel, eesmärgiga välja 

selgitada liigiline mitmekesisus, seemnete idanemispotentsiaal ja püsivus mullas ning 

olemasolevate seemnete kasumlikkus loopealsete taastamisele (Milberg & Margareta, 1993; 

Bakker et al., 1996; Bekker et al., 1997; Kalamees & Zobel, 1997; Pärtel et al., 1998; Wagner 

et al., 2003; Kalamees et al., 2012).  

Lisaks on 30 aasta pikkuse taastamisajaloo vältel üritatud leida kõige sobilikumaid 

taastamis- ja hooldamisviise, mis ei rikuks liigselt loopealsete taimestikku ega mõjuks 

halvasti loopealsete elusliikidele, vaid aitaks kaasa loopealsete iseloomuliku liigilise 

koosseisu taastumisele (Rosén & Maarel, 2000; Rosén, 2006; Eriksson & Rosén, 2008; 

Rosén et al., 2012; LIFE to alvars, 2017) 

Helm, Hanski ja Pärtel (2006) on uurinud soontaimede arvukust pikaajalisel elupaikade 

kadumisel ja alvarite killustumisel, mille käigus selgus, et loopealsete üleüldine sidusus on 

vähenenud võrreldes 1930. aastatega kahe võrra ning Saaremaa ja Muhumaa alvarite pindala 

on tänaseks vähenenud koguni kolm korda. Kusjuures leiti tugev seos praeguste alal olevate 

liikide arvu ja varasemate elupaikade vahel.  

Ka Põhja-Eesti loopealsetel läbiviidud suuremahuline uurimus näitas sama tendentsi (Saar 

et al., 2012). Uurimusest selgus, et Põhja-Eesti lookooslused on väljasuremisvõlas. 

Uuringualadel on 85 aasta jooksul loopealsete pindala vähenenud 90% ning hääbunud  on 

30% loopealsetele iseloomulikest liikidest.  

Nii on uuritud ka loopealsete ja inimasustuse vahelisi seoseid (Pärtel et al., 2007b) ja Helm 

(2007) koostatud doktoritöö keskendub samadele aspektidele. Lisaks on uuritud Tartu 

Ülikoolis kraadiõpingute käigus loopealsete liigirikkuse kadumise põhjuseid, muutuseid 

liigirikkuses ja elupaikade killustumist (Võrk, 2013; Takkis, 2014). Eesti Maaülikooli 

lõputööde digitaalarhiivist ainult loopealsetele keskenduvat lõputööd, mis haakuks 
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käesoleva tööga, ei leidunud. Küll võib leida digitaalarhiivist lõputöid seoses loopealsetel 

kasvavate käpalistega või üldiselt käsitledes poollooduslikke kooslusi.  

 

 

1.3.1 Alvarite paiknemine Eestis 

 

Alvarid paiknevad Eesti aladel ebaühtlaselt nii Põhja-Eestis, Lääne-Eestis kui saarte 

piirkonnas (Jürgenson & Tavast, 1986). Kaar (1961) on kirjeldanud looalade paiknemist 

Saaremaal ja mandri siseosades. Loopealsete tekkele on kaasa aidanud loometsade raiumine 

nende hõrendamine ning aladel kariloomade karjatamine (Kaar, 1961; Laasimer, 1965). 

Enne intensiivsemat inimtegevust olid looaladel levinud metsad (Laasimer, 1986), kuid 

alepõllunduse käigus hävines koos metsaga ka rohttaimestik (Kaar, 1961). Rannikuäärsetel 

aladel ning saartel jäid need piirkonnad tuultele avatuks, mille tagajärjel vähenes tuulte 

erodeerival mõjul looalade mullakiht (Kaar, 1961). 

Laasimer (1986) kirjeldab, kuidas ajapikku võisid mahajäetud alepõldudele, hõredatest 

loometsadest, kujuneda loopealsed karjamaad. Kariloomade karjatamine takistas aga uue 

metsa teket, ning taimkate taastus karjatamise tõttu alles uueks vegetatsiooniperioodiks.  

Saaremaal olid olulised loopealsete kujundajad hobused ja lambad, kuna varasemalt oli 

piirkond tuntud hobuse ja lambakasvatuse poolest (Laasimer, 1965). 

Lood on tekkinud inimese pikaajalise, ühetaolise majandamise tulemusena ning säilimise 

eelduseks on parajalt pideva koormusega karjatamine lammaste või hobustega (Laasimer, 

1986). Taimkatte moodustavad peamiselt rohu- ja samblarinde liigid, puudest võivad esined 

männid (Laasimer, 1965). Eestis esinevad lood kasvavad kiiremini kinni tulenevalt 

murenevast pinnasest ja karjatamise lakkamisest, kuhu hakkavad esmalt ilmuma kõrrelised, 

ning hiljem domineerivad kadakad (Zobel, 1984). Paealadel esinevad metsad on hõreda 

puistuga (Laasimer, 1986), kuid väga kiirekasvulised eriti just avatud aladel (Rosén, 1982). 

Kadakate varjus tekivad soodsad tingimused teiste puu- ja põõsaliikide kasvuks (Zobel, 

1984; Talvi & Talvi, 2012). Selletõttu on oluline rakendada meetmeid looalade avatuna 

hoidmiseks, säilitamaks neile iseloomulik ilme. 
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Mõõdukas karjatamiskoormus ning mitmekesised keskkonnatingimused on loopealsete 

liigirikka elustiku kujundajaks (Helm, 2011). Loopealsed on taimede väikeseskaalalise 

liigirikkuse poolest suured (Pärtel et al., 2007). Aladele on iseloomulik, väikese 

produktiivsusega madalakasvuline rohustu, kus taimeliigid on lubjalembesed ja hea 

stressitaluvusega (Helm, 2011). Põõsaliikidest on enamlevinud kadakad (Juniperus 

communis), mis muudavad loopealsed õige katvuse juures mosaiikseks (Zobel, 1984). 

Elupaigatüüp 6280* kuulub Euroopa Liidu nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ lisasse I (EÜT L 

206, 22.07.1992). Tegemist on olulise elupaigatüübiga soontaimede liigirikkuse poolest ühe 

pindalaühiku kohta, olles elupaigaks nii ohustatud, kui ka tüüpilistele alvarikoosluse 

liikidele (Helm et al., 2007).  

Eristatakse kolme tüüpi alvareid, tulenevalt alade niiskusrežiimist ja mulla tüsedusest: 

 ajuti märjad ehk Molinietum-tüüpi  

 kuivad tüsedamamullalised ehk Avenetum-tüüpi 

 kuivad õhukesemullalised ehk Festucetum-tüüpi 

(Pärtel et al., 1999; Helm, 2003) 

 

Pärtel et al., (1999) on kirjeldanud alvarite tingimusi, levikut ja aladel esinevaid 

indikaatorliike. Molinietum alvarite tüübi puhul on nende väikeseskaalaline liigirikkus 

väike, leida võib 60-70 erinevat taimeliiki. Indikaatorliikideks on harilik sinihelmikas 

(Molinia caerulea) ja hirsstarn (Carex panicea). Lisaks võib tihti indikaatoriteks olla ka 

vesihaljas tarn (Carex flacca), värvmadar (Galium boreale) ja  harilik lubikas (Sesleria 

caerulea). Ajuti märgade loopealsete alad paiknevad Saaremaal ja Loode - Eestis. 

Tuginedes Pärtel et al., (1999) uurimusele on Festucetum tüüpi alvarite iseloomulikuks 

tunnuseks mullakihi paksus kuni 5 cm. Indikaatorliikideks on kaljupuju (Artemisia 

rupestris) ja põldpuju (Artemisia campestris), väike nõmmemünt (Acinos arvensis) ja valge 

kukehari (Sedum album). Liigirikkus pole nende koosluste puhul kuigi suur. Eestis on kuivad 

õhukesemullalised alvarid levinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal.  

Samad autorid on leidnud (Pärtel et al., 1999), et Avenetum tüüpi alvarid on Eestis kõige 

levinumaks loopealsete tüübiks. Tegemist on väga liigirikaste ja viljakate aladega, kus 

mullakihi paksus on 5–20 cm, vahest ka enam. Avenetum tüüpi alvaritelt võib leida 90-110 
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erinevat taimeliiki. Karakterliigid selles koosluses on aas-hundihammas (Astragalus 

danicus), villtarn (Carex tomentosa), keskmine värihein (Briza media), lamba aruhein 

(Festuca ovina), lubikas (Sesleria caerulea) ja  paljud teised. Alad on levinud Saaremaal, 

Pärnumaal, Muhumaal, Hiiumaal, Lääne Eestis ning Põhja Eestis.  

Avenetum-tüüpi loopealne jaguneb omakorda kolmeks alatüübiks: rähaloo-, nõmmloo- ja 

klibuloo-alatüüp (Pärtel et al., 1999). 1930. aastatel oli loopealseid Eestis üle 43 000 ha 

(3,9%) (Laasimer, 1965). Loopealsete levikut Eestis 1930. aastal kujutab (joonis 1). 

 

  

Joonis 1. Loopealsete levik 1930. aastal Eestis (Pärtel et al., 2007). 

 

Aastatel 2001–2002 Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poolt läbi viidud inventuuri alusel on 

Eestis säilinud ligikaudu 14 800 ha loopealseid, millest esinduslikke alasid on vaid 3 000 ha 

(Loopealsete suuremahulise… 2017). Loopealsete praegust olukorda kirjeldab hästi (joonis 

2), millel on kujutatud hetkel hooldatavad ja taastatavad looalad. 
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Joonis 2. Hooldatavad ja taastatavad loopealsed, lisa 1.3. (Keskkonnaministeerium, 2013) 

 

Loopealsete alad on märkimisväärselt vähenenud. Peamiseks vähenemise põhjuseks on 

traditsioonilise põllumajanduse lakkamine (kariloomade karjatamine) ning vähene alade 

majandamine, mille tõttu on palju looalad kinni kasvanud (Restoration of …2017). Peale 

alade kinnikasvamise nii kadakate, mändide, kui teiste lehtpuudega, ohustab alvareid 

suurekasvuliste rohttaimede invasioon (Helm, 2011) ja säilinud alade fragmenteeritus (Helm 

et al., 2006). Järjest väheneva pindala ja elupaigalaikude kauguse tõttu, satuvad sealsed liigid 

isolatsiooni, mille tagajärjel toimub geneetiline vaesumine (Helm et al., 2009).  

Poollooduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014–2020 näeb ette, et loopealseid (6280*) 

peaks olema, aastaks 2020, hoolduses 7700 ha. Eesmärgi täitmiseks on tarvis teha 

hooldussobilikuks kolm korda rohkem alasid, kui neid oli 2013. aastal, mil oli hoolduses 

kõigest 2500 ha loopealseid (Keskkonnaministeerium, 2013). Hinnanguliselt peaks 2019. 

aastaks taastatud ja hooldatavaid loopealseid olema 4500 hektarit (LIFE to alvars, 2019). 
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1.3.2 Alvarite paiknemine Muhus 

 

Eesti Looduse Info Süsteemi (EELIS) andmebaasi põhjal on Muhumaal kaitse alla võetud 

14 ala, kus kaitse - eesmärkidena on oluline, lisaks muudele kaitse-eesmärkidele, loodude ja 

käpaliste kaitse.  

Nõukogu direktiiviga 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi loodude (6280*) kaitse on 

tagatud Võilaiu hoiualal (KLO2000337), Nõmmküla hoiualal (KLO2000219), Suuremõisa 

lahe maastikukaitsealal (KLO1000591) ja Kesselaiu maastikukaitsealal (KLO1000284) 

(EELIS, 2019). 

Ranna-Põitse hoiualal (KLO2000225) ja Madise hoiualal (KLO2000301) on kaitse-

eesmärkidena loode (6280*) ja lubjarikkal mullal kuivade niitude kaitse (6210*). Viimane 

elupaigatüüp on oluliseks orhideede kasvualaks (EELIS, 2019). 

Väinamere hoiualal (Saare) (KLO2000339) on tagatud lubjarikkal mullal kuivade niitude 

(6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*) ja loodude (6280*) kaitse (EELIS, 

2019). 

Rannaniidi hoiualal (KLO2000226) on kaitse eesmärkideks alvarite (6280*) ja lubjarikkaste 

kuivade niitude (6210*) kaitse. Hoiualal on tagatud käpalistest soohiilaka (Liparis loeselii), 

kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), tõmmu käpa (Orchis ustulata), kärbesõie (Ophrys 

insectifera), hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja halli käpa (Orchis militaris) 

elupaikade kaitse (EELIS, 2019).  

Peedu pangad ja nende lähiümbrus (KLO5000014) on oluliseks kaitsealaks, kuna sealt võib 

leida esinduslikke alvarikooslusi (EELIS, 2019). 

Üügu maastikukaitseala (KLO1000425) kaitstakse elupaigatüüpe, mis on nimetatud 

nõukogu direktiiviga 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 

taimestiku I lisas. Nende hulgas on Festuco Brometalia- kooslustega poollooduslikud kuivad 

rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal (6210*) (EELIS, 2019). Tegemist on taaskord 

olulise käpaliste elupaigaga.  
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Eraldi on saarel loodud käpaliste kaitseks püsielupaigad: Punniranna käpaliste püsielupaik 

(KLO3001231), Kapi käpaliste püsielupaik (KLO3001232), Aljava käpaliste püsielupaik 

(KLO3001234) ja Oina käpaliste püsielupaik (KLO3001228). Viimane on loodud küll 

peamiselt kauni kuldkinga kaitseks, kuid 63% kaitsealast moodustavad alvarid, kus leidub 

ka teisi kaitsealuseid käpalisi (EELIS, 2019) Eelmainitud alad on kujundatud Maa-ameti 

aluskaardile (joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Piirkonnad, kus kaitse-eesmärgiks on alvarite ja käpaliste kaitse (Maa-amet, 2019). 
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1.4 Alvarite taastamine 

 

Loopealsete üks suurimaid ja edukamaid taastamiskogemusi pärineb Rootsist (1996-2000). 

Projekti käigus taastati üle 7000 ha Ölandi saare alvareid (Rosén & Maarel, 2000). 

Mullas paiknev seemnepank on oluliseks teguriks kinnikasvanud alade taastamise puhul, 

ning taastatava ala taastamiseelduseks on konkreetsele alale iseloomulike seemnete 

olemasolu mullas (Bekker et al., 1997). Varasemad uurimused on näidanud, et suuri 

erinevusi karjatatud ja karjatamata alade seemnepankade vahel ei eristatud (Milberg & 

Margareta, 1993), kuigi nii mõnelgi puhul on viidatud siiski liigirikkuse vähenemisele 

harimata või hüljatud aladel (Bekker et al., 1997; Wahlman & Milberg, 2002; Wagner et al., 

2003). Rosén & Bakker (2005) on leidnud, et liigiline koosseis muutub, kui karjatamine 

lõpeb ning eelkõige siis, kui kooslusesse hakkavad lisanduma tugevad konkurentsi pakkuvad 

liigid (ahtalehine nurmikas, angerpist jt.). 

Piirkonnad, kus põllumajanduslik areng pole olnud nii intensiivne ja on kestnud lühemat 

aega, on taastamine kõige edukam (Bekker et al., 1997). Hüljatud rohumaade taastamine on 

oluline, kuna neis on endine liigiline mitmekesisus kõrgem ning need alad hõlmavad 

piirkondlikult paljusid ohustatud liike (Kalamees & Zobel, 1997). Tavaliselt kulub mitmeid 

aastaid, enne kui taastatud ala saab endale omase rohumaa väljanägemise (Rosén & Bakker, 

2005).  

Kalamees & Zobel (1997) on eristanud kolme tüüpi seemneid tulenevalt nende püsivusest ja 

idanemisvõimest mullas. Autorid eristavad: 

 lühiaegsed seemned, püsivad mullas 1 aasta või vähem;  

 lühiajalised seemned, püsivad pinnases elujõulisena 1-5 aastat;  

 pikaajalised püsivad seemned, mis püsivad pinnases elujõulised vähemalt 5 aastat. 

  

Lääne – Euroopas on poollooduslike koosluse taastamiseks tarvis ka loodusliku seemnesegu 

külvata. Varasemalt peeti eelkõige oluliseks mullas paiknevat seemnepanka, kuid uuringud 

on näidanud, et alati ei pruugi seemnepangast piisata endiste koosluse taastamiseks (Bekker 

et al., 1997; Kalamees & Zobel, 1997). Intensiivne põllumajandus omab negatiivset mõju 



17 

 

taastatavate rohumaade seemnepangale (Bekker et al., 1997), kuid samas toob rohumaade 

hülgamine endaga kaasa invasiivsed liigid ning lõpuks ka alade võsastumise. 

Alade puhastamine puude võsudest ning puudest toimub mitmes etapis. Maastiku avamisega 

võiks alustada piirkonnast, kus on olemas avatud osad ning kus kadakavõsu on kõige noorem 

(Eriksson & Rosén, 2008). Loopealsete taastamise esimese etapi käigus tuleks puude katvus 

viia kuni 30%, peale mida tuleks alustada karjatamisega ning talveperioodil tuleks taaskord 

tegeleda kändude purustamisega (Keskkonnaaministeerium, 2019). 

Pikka aega on arvatud, et käsitsi alade puhastamine on kõige tõhusamaks taastamisviisiks. 

Juba Ölandi alvari taastamise puhul saadi aru, et suurte alade taastamine käsitsi pole kõige 

tõhusam võte, kuigi käsitsi alade korrastamise tulemusi peetakse mehaanilisega võrreldes 

paremaks (Rosén, 2006). Samas uurimuses on kirjeldatud, et eriti hästi sobib käsitsi 

taastamine just väikeste ja kiviste looalade taastamise korral. 

Alvarite taastamisel tuleks eemaldada nii kadaka- kui ka lehtpuuvõsa võimalikult pinna 

lähedalt (Helm, 2011). Lisaks puuvõsa eemaldamisele on leitud, et ka sammalkatte ja varise 

kihtide eemaldamine mõjub positiivselt alvarite taimestiku taastumisele (Rosén et al., 2012). 

Peale puude ning võsu eemaldamist on tarvis alustada alade karjatamist (Rosén, 2006), eriti 

just aladel, mis on tugevasti kinnikasvanud, vastasel juhul võivad koosluses hakata 

domineerima umbrohud ning viljakate kasvukohtade taimed (Helm, 2011). Kindlasti ei 

suuda ainult kariloomad alasid avatuna hoida, võides tekitada aladel erosiooniohu, mistõttu 

on oluline ka järgnevatel aastatel kadakavõsu eemaldamine (Rosén, 2006). Kadakate 

eemaldamine võimaldab võita aega looalade kiirest kinnikasvamisest, eriti just noor 

kadakavõsu on taastuvale alale ohuteguriks (Rosén & Bakker, 2005; Helm, 2011). 

Helm (2011) on kirjeldanud, et alvarite taastamise käigus peaks säilitama koosluse 

mosaiiksuse, sobivaks kadakate katvuseks taastatud aladel peetakse 10–30%. Aladele võiks 

jätta vanu kadakaid ning tihedamaid kadakatpuhmastikke, lehtpuuvõsa puhul tuleks käituda 

sarnaselt, ning säilitada ainult vanemad puud (Eriksson & Rosén, 2008; Helm, 2011). Hiljem 

peaks võimalusel eemaldama ka kadakatüükad, sest kadakas ei anna juurevõrseid, ning 

edasine hooldus poleks enam nii töömahukas (Helm, 2011). 

Eemaldatud puittaimestik tuleb alalt välja transportida ajal ja viisil, mis ei kahjusta 

ümbritsevat maapinda (Helm, 2011), sealhulgas tuleb jälgida lindude pesitsemisperioode 

(Eriksson & Rosén, 2008). Vajadusel võib puidu põletada selleks ettenähtud paikades, 
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purustada või põletada (Eriksson & Rosén, 2008; Helm, 2011). Üheks võimaluseks on 

peetud ka looaladel kasutada põletamist (Rosén, 2006), kuid uuringud on siiski kinnitanud, 

et see ei ole sobilik taastamisviis (Wahlman & Milberg, 2002; Rosén, 2006). Lisaks tekkida 

võivatele maastikupõlengutele, hävineb põlengute käigus õhuke huumuskiht ja kõik 

puudetüved ja oksad ei pruugi lõpuni ära põleda, muutudes loomadele ohtlikuks (Rosén, 

2006). 

Nii mõnedki uurimused on näidanud, et kinnikasvanud aladel ainult seemnepanga 

olemasolule loota ei saa (Bakker et al., 1996; Bekker et al., 1997; Kalamees & Zobel, 1997; 

Pärtel et al., 1998). Siiski on leitud, et kinnikasvanud looalade taimestik taastub kõige 

paremini juhul, kui ümbruskonnas on säilinud looaladele iseloomulikke liike (Pärtel et al., 

1998; Kalamees et al., 2012). Aladel, kus pole sobilikke lootaimi säilinud või on tegemist 

isoleeritud aladega, on tarvis rohkem vaeva näha, et saavutada endise rohumaa tulemus 

(Pärtel et al., 1998). Tuginedes Helm (2011) loopealsete taastamisjuhendile, võib 

taastamisprotsessi kiirendamiseks kasutada seemnesegu külvamise meetodit või istutada 

lähedalasuvatelt loopealsetelt niidukamara mättaid taastatavale alale.  

Looalade taastamisel pole lubatud kasutada pinnase freesimist, kettpurustamist ja 

randaalimist üle 1,2 m kõrguste kadakatega ala taastamiseks, kuna need tegevused hävitaksid 

niidukamara (Helm, 2011). Rasked masinad rikuvad ka sambla ja samblike kooslusi, ning 

nende koosluste taastumine võtab rohkem aega (Rosén, 2006).  Samadel põhjustel pole ka 

kadakajuuri lubatud raskete masinatega eemaldada (Rosén & Bakker, 2005). Niiskel või 

märjal pinnasel jätavad hooldusmasinad endast maha jäljed, mistõttu oleks hea loopealsete 

taastamist teha talvel (Rosén, 2006). Kõrgemate, kui 1,2 meetriste kadakate korral tuleb enne 

kändude ja võsu purustamist eemaldada puittaimed mass giljotiiniga (Keskkonnaamet, 2019 

b).  

Peale alade taastamist tuleks koheselt alustada hooldustöödega. Selleks sobib karjatamine 

lammaste, veiste ja hobustega, kuigi sobilikumaks peetakse lammastega karjatamist, sest nad 

on vähenõudlikud ning ei riku nii palju maapinda (Talvi & Talvi, 2012). Esimesel viiel aastal 

võiks karjatamiskoormus olla suurem, mis aitaks vähendada pioneerliikide vohamist (Helm, 

2011). Üldiselt ei peeta veistega karjatamist sobivaks, kuna loomad lõhuvad rohukamarat, 

söövad liike ebaühtlaselt ning väetavad liigselt pinnast (Laasimer, 1986). Soovituslik 
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karjatamiskoormus on 0,2-0,5 loomühikut hektari kohta, tüsedama rohukamara korral võib 

karjatamiskoormus ulatuda kuni 1 loomühikuni hektari kohta (Talvi & Talvi, 2012). 

 

 

1.4.1 LIFE + taastamisprogrammid 

 

Järjest enam on hakatud tähelepanu pöörama poollooduslike koosluste taastamisele ja 

kaitsele. Nii on ka Eestis väärtuslike alade taastamise ning ka hooldamise eest makstud 

Keskkonnaministeeriumi loodushoiutoetusi alade haldajatele.  Alates 2007. aastast on 

Maaelu arengukava raames võimalik samadel tingimustel taotleda poollooduslike koosluste 

hooldamise toetust. Toetust makstakse maa omanikule või selle rentnikule. Aastal 2017 

tõsteti mõningate poollooduslike koosluste toetusmäärasid 25% võrra. Nendeks aladeks on 

looniidud, puisniidud, liigirikkad aruniidud ja nõmmeniidud (Keskkonnaamet, 2019). 

Eestis on Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ) üheks eest vedavaks organisatsiooniks, mis 

tegeleb pärandkoosluste säilitamisega. Ühingu peamisteks tegevusteks on poollooduslike 

koosluste kohta informatsiooni kogumine, lisaks tegeletakse nende alade kaitse ja 

majandamise planeerimisega ning ühiskonna teadlikkuse tõstmisega (Pärandkoosluste 

Kaitse Ühing, 2019).  

Üheks suuremaks alvari taastamisprojektiks Rootsis oli Ölandi Suure Alvari taastamine 

aastatel 1996-2000, mida toetas Euroopa Ühenduse LIFE Fond ja Rootsi valitsus (Rosén & 

Maarel, 2000). LIFE  on Euroopa Komisjoni finantseerimisvahend, millega rahastatakse 

keskkonna- ja kliimaga seotud projekte (European Commission, 2019). 

Ka Eestis on tehtud taolisi projekte poollooduslike koosluste taastamise eesmärgil. Aastatel 

2012-2016 toimus projekt URBANCOWS, mida rahastas LIFE+ Nature fond ja SA KIK, 

projekti eesmärgiks oli taastada 250 ha rannaniite Pärnu rannaniidu looduskaitsealal 

(Keskkonnaamet, 2019). 

Peale poollooduslike koosluste taastatakse Eestis LIFE projekt käigus sooalasid. Eestimaa 

Looduse Fondi eestvedamisel käivitati soode kaitseks ja taastamiseks vastav projekt, mille 

käigus on plaanis taastada 5 800 ha soid (SA Eestimaa Looduse Fond, 2019). 
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 Elu loopealsetele (LIFE to Alvars)  on hetkel veel käimasolev projekti, millega on plaanis 

taastada 2 500 ha loopealseid karjamaid Lääne-Eestis. Konkreetsed projektialad paiknevad 

Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal, Läänemaal ning Pärnumaal. Projekt sai alguse 2014. aasta 

septembri kuus ning lõpeb 2019. aasta septembris (Keskkonnaamet, 2019). Projekt on 

osutunud juba niivõrd edukaks, et see pälvis 2018. aastal Natura 2000 Award 

sotsiaalmajandusliku mõju kategooria võidu (Keskkonnaaministeerium, 2019). Nüüd on 

plaanis taastada ka 1000 ha puisniite LIFE keskkonnaprojekti raames (Keskkonnaamet, 

2019).  

LIFE projekti „Läänemere rannikuelupaikade võrgustike taastamine“ (CoastNet LIFE) on 

Eesti ja Soome ühisprojekt. Projekt viiakse läbi ajavahemikus 01.08.2018-31.03.2025, mille 

käigus on plaanis taastada rannikuäärseid elupaiku, sealhulgas ka poollooduslikke kooslusi 

(Metsähallitus & Parks & Wildlife Finland, 2019).  

 

 

1.4.2 Elu loopealsetele (LIFE to alvars) projekti ülevaade 

 

Peatselt täitub 30 aastat sellest, kui võeti vastu loodusdirektiiv, samal ajal hakati ka 

keskkonna ja kliima meetmete (LIFE) programmi käigus läbi viima projekte, mille käigus 

on tagatud Euroopa ohustatud liikide ja elupaikade kaitse ja säilimine 

(Keskkonnaaministeerium, 2019). Eesti on olnud nii projektide eest vedavaks riigiks, kuid 

on osalendu ka ühisprojektides. Kokku on Eestiga seotud projekte 60, mis on saanud 

finantseeringu Euroopa Komisjonist (European Commission, 2019).  

Elu loopealsetele (LIFE to alvars) teisiti ka Eesti loopealsete karjamaade taastamine 

(LIFE13NAT/EE/000082) viiakse läbi Lääne - Eestis, Saaremaal, Hiiumaal ja Muhumaal 

(Keskkonnaaministeerium, 2019). Projekti läbiviimise eest vastutab Keskkonnaamet, kelle 

projektipartneriteks on Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing  

(European Commission, 2019). 75% ulatuses on projekti maksumus kaetud Euroopa 

Ühenduse LIFE + Loodus programmi kaudu, ülejäänud kulud on Eesti kanda 

(Keskkonnaaministeerium, 2019). Hinnanguline projekti kogumaksumus on 3,7 miljonit, 
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millest 2,8 miljonit tuleneb Euroopa Ühenduse projekti finantseeringust (European 

Commission, 2019). 

Muhumaal on 5 projekti, Elu loopealsetele ala. Nendeks on Koguva-Igaküla, Paenase, 

Nõmmküla-Üügu, Lõetsa ja Simsti-Võiküla loopealsed (joonis 4). Ülejäänud projektialad 

paiknevad Hiiumaal, Läänemaal, Pärnumaal ning Saaremaal, kokku oli valikaladel plaanis 

taastada 25 projektiala loopealsed (Keskkonnaaministeerium, 2019), millest Muhumaal 

taastatakse 800 ha ulatuses loopealseid (Keskkonnaamet, 2015). 

 

 

Joonis 4. Loopealsete projekti Elu alvaritele alad Muhumaal (Keskkonnaaministeerium, 

2019). 

 

Selleks, et niivõrd suuri alasid projekti raames taastada, katsetati uuenduslikke taastamise 

viise. Nõnda kasutati alade taastamiseks metsamasinaid – giljotiini, harvesteri, kettpurustit, 

forvarderit ja võsafreesi, millega suudeti alad puidust puhastada kiiresti, kuid samas 

kvaliteetselt (LIFE to alvars, 2019).   
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Tuginedes Elu alvaritele projekti kodulehele, puhastati projektialade loopealsed puudest 

ning põõsastest, jättes nende katvuseks kuni 30%. Peale seda karjatati loomi järgneval 

hooajal, ning talvel purustati taastamisest alles jäänud kännud uuesti üle. Taastamise käigus 

lõigatud puit purustati hakkeks või põletati, mõningal juhul sai puitu kasutada paberipuuks 

ja küttepuuks (Keskkonnaaministeerium, 2019).  

MTÜ Elurikas Eesti (2018) raportist ilmneb, et peale alade korrastamist koguti seemneid, 

mis külvati taastatud alale. Selleks koguti lähedalasuvatelt alvaritelt heina, mis laotati 

taastatud alale laiali. Samuti koguti seemneid spetsiaalse seemnekogumismasinaga. Seda 

tegevust viidi läbi mitmel korral, et saada võimalikult mitmekesine seemnesegu. Kogutud 

seemned kuivatati, puhastati ning neid säilitati kuni külvini. Alalt kogutud seemneid testiti, 

et välja selgitada seemnete liigiline koosseis ning idanemisvõime. Külvamine toimus 

kasutades seemnekülvimasinat, mida oli võimalik kasutada ATV-ga. 

Projekti käigus rajati taastatud aladele loomade karjatamiseks sobilik taristu (karja- ja 

kogumisaiad, varjualused, ligipääs joogiveele, kallasrajale ning karjamaale) 

(Keskkonnaaministeerium, 2019). Elu loopealsetele (2019) projekti käigus alustati 

projektialadel loomade karjatamisega vahetult peale taastamistöid, selleks kasutati 

tulenevalt alade hooldajate võimalusest nii hobuseid, lambaid või veiseid. Lisaks viidi 

projektialadel läbi ka elurikkuse seire selgitamaks taastamistööde mõju ja taastamistööde 

tõhususe seire ehk teostati läbiviidud tööde korrektsus (LIFE to alvars, 2019). 

2018. aasta kevadeks oli projekti käigus taastatud 1 900 hektarit loopealseid 

(Keskkonnaaministeerium, 2019). 
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1.5  Käpalised Eestis 

 

Käpalised kuuluvad ühte suurimasse õistaimede sugukonda kogu maailmas (Raudsepp, 

1981; Cameron et al., 2015). Arvatakse, et sugukonda kuulub 35 000 liiki, 800 perekonnast, 

millest enamus on levinud troopikamaades (Raudsepp, 1981). Euroopas on käpalisi leitud 

üle 100 liigi, millest ligikaudu 1/3 kasvab Eestis (T. Kull & Tuulik, 2002). 

Tegemist on väga erineva välisilmega mitmeaastaste rohttaimedega, maapinnal kasvavad 

orhideelised on mugulatega (Raudsepp, 1981). Eesti aladel on käpalised enim esindatud 

Lääne-Eestis ning saartel. Peamiseks käpaliste hääbumise põhjuseks peetakse sobilike 

kasvupaikade hävimist, kuid ka taimede korjamist, kaevamist ning nendega kauplemist (T. 

Kull & Tuulik, 2002).  

Aastal 1936 võeti kaitse alla kaheksa käpaliseliiki ning alates 1983. aastast kuuluvad 

looduskaitse alla kõik meil avastatud orhidee sugukonna esindajad (Eesti Orhideekaitse 

Klubi, 2019). I kaitsekategooriasse kuulub 4 väga haruldast ning ohustatud liiki, II 

kategooriasse 18 ning III kaitsekategooriasse 14 Eestis esinevat orhideeliiki (T. Kull & 

Tuulik, 2002).  

 

 

1.5.1 Käpalised Muhus 

 

Muhu saarelt on leitud 24 liiki orhideelisi (Tali, 2015), kokku on Eestis aga looduslikult 

esindatud 36 liigi taimed (T. Kull & Tuulik, 2002), koos alamliikidega on kokku 41 erinevat 

orhideeliiki (Eesti Orhideekaitse Klubi, 2019).  

Enim on Muhu alvaritel esindatud arvukad niiduliigid hall käpp (Orchis militaris), kärbesõis 

(Ophrys insectifera), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), rohekas käokeel 

(Platanthera chlorantha) ja harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea) (Tali, 2015). Lisaks 

ka teised lubjarikaste niitude liigid nagu valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), kaunis 

kuldking (Cypripedium calceolus), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), 
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tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), suur käopõll (Listera ovata) ja jumalakäpp 

(Orchis mascula) (T. Kull & Tuulik, 2002; eElurikkus, 2019). 

Siinkohal tooks mõned näited erinevate käpaliste seisukorra kohta tuginedes Tali (2015) 

andmetele. Näiteks on valge tolmpea (Cephalanthera longifolia) ainuke leitud populatsioon 

saarel olnud kümneisendiline, kuid metsa kinnikasvamise tõttu on populatsioonis säilinud 

paar-kolm taime. Ka tumepunast neiuvaipa on leitud üksikutest paikadest, need leiukohad 

on säilinud hästi ning tegemist on isendirohkete populatsioonidega. Rohekas käokeel on 

hajusalt levinud üle kogu saare ning lisaks võib kõikidel hõredama puistuga loopealsetel 

esineda harilikku käoraamatut.  

Kurbel ja Hirse (2014) on märkinud, et arukäpp (Orchis morio) on Eesti aladel väga piiratud 

levikuga ning on seetõttu väga haruldane. Muhu saarel oli teada rikkalik arukäpa leiukoht. 

Kui 1995. aastal oli leiukohas märgitud 2 000-3 000 isendit, siis 2008. aastaks oli see arv 

kahanenud seitsmele, ning 2013. aastal ei leitud sealt enam ühtegi taime.  

Kuusk (1995) on märkinud, et leeder-sõrmkäppa (Dactylorhiza sambucina), mille eksemplar 

on säilinud Riia Ülikooli herbaariumis, pärineb Muhus. Hilisemaid selle liigi leide Muhus ei 

ole. Küll on aga kindel, et Lääne-Saaremaal oli viimane teadaolev leeder-sõrmkäpa 

populatsioon esindatud kuni 1901. aastani, mis on nüüdseks meie aladelt hävinud taimede 

korjamise tõttu. Liiki püüti ka selle endisele levikualale taas asustada, kuid need püüdlused 

pole tänaseni vilja kandnud (Schmeidt, 1996; T. Kull & Tuulik, 2002; Kuresoo, 2015). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Andmed 

 

Analüüsimiseks kasutatav materjal pärineb Eesti Orhideeklubi andmekogust. Andmed on 

kogutud 2018. aastal Muhumaal, Elu loopealsetele projektialadelt, välja arvatud üks 

loendusala (Kõinastu laid). Andmekogumis periood jäi ajavahemikku 15.06.2018 – 

17.06.2018. 

Kasutada on andmed Lõetsa, Igaküla – Koguva ja Nõmmküla – Üügu projektialadelt. Kahe 

projektiala kohta loendusandmed puuduvad, nendeks on Paenase ja Simsti – Võiküla 

piirkonnad. 

Lisaks eelnimetatud projektialadele oli loendusandmetes eraldi nimetatud Rannaniidi, 

Püssinina (Püssina) ja Vahtraste, mis jäävad Lõetsa projektiala piiresse ning Kallaste, mis 

jääb Nõmmküla – Üügu projektialasse. Ainukesena polnud projektialaks määratud Kõinastu 

laid, kust koguti 2018. aasta suvel samuti käpaliste loendusandmeid.  

Töös käsitletakse kõiki eelmainitud piirkondi eraldi, kuna sel viisil on kergem välja tuua 

erinevusi taastatud ja taastamata loopealsete piirkondade taimestiku vahel. Nendeks aladeks 

on Lõetsa, Igaküla, Koguva, Nõmmküla, Üügu, Rananiidi, Püssinina, Kallaste, Vahtraste ja 

Kõinastu laid.  

2018. aasta välitööde teostamise ajaks oli Muhus taastatud loopealsete 

projektipiirkondadesse kuuluvaid alasid 7 ning sama palju ka taastamata alasid. Taastatud 

loopealsed olid Igaküla, Koguva, Üügu, Nõmmküla, Rannaniidi, Püssinina ja Vahtraste 

projektipiirkondades.  Taastamata alad esinesid Kallaste, Koguva, Igaküla, Kõinastu laiul, 

Lõetsa, Üügu ja Vahtraste piirkondades. 

Eesti Orhideeklubilt saadud andmed on MS Exceli vormingus. Alade kohta on olemas GPX 

vormingus GPS koordinaadid. Koordinaatidest punktide loomiseks on kasutatud MapInfo 

kaardirakendust, selgitamaks millises piirkonnas kaitsealused käpaliseliigid esinesid.   
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Enamikes kasutatavates andmetabelites on olemas loendusala liikide järjekorranumber (ID), 

liiginimed, leitud isendite arvukus, paiknemiskoordinaadid failis või GPX vormingus, 

inventuuri aeg ja läbiviija. Mõningal juhul ka info alade iseloomu kohta taastatud, 

taastamata, kinnikasvanud alad, leiukoha suurus m2 ning kommentaarid, kui neid oli.  

 

 

2.2 Andmeanalüüs 

 

Andmeanalüüsi teostamiseks on kasutatud nii MapInfo kaardirakendust, kui ka MS Excelit. 

MapInfosse on kantud kasutada olevate käpaliste leidude GPS koordinaadid ning MS Exceli 

andmefailid leidude kohta. Erinevaid andmefaile oli kokku 9.  

MapInfos analüüsi teostamiseks ühendati vastavad GPS koordinaadid ja leidude failid 

omavahel. Seda eesmärgiga, et teada saada kogutud inventuuri käigus kogutud käpaliste 

paiknemine Muhu saare projektialadel. Vajadusel täiendati või muudeti nii MapInfo kui ka 

MS Exceli leiufaile, et lihtsustada edasist analüüsimist. Nii eemaldati MapInfo 

kaardianalüüsi tegemise käigus üleliigsed veerud, mis olid kas tühjad või sisaldasid 

ebaolulist infot, ning lisati juurde uued veerud, mis sisaldasid infot alade hoolduse ja liikide 

kaitsekategooriate kohta. Siinkohal on hoolduse veergu märgitud ala seisukord inventuuri 

tegemise ajal 2018. aasta seisuga, ehk siis kas tegemist oli sel ajal taastatud või taastamata 

loopealsega (praeguseks on mõningate projektialade seisukord juba teine). Mõnel juhul olid 

inventuuri läbiviijad märkinud vastavasse veergu ka soine võsastuv ala. Selle 

hooldusteostuse määranguga alad loetakse siinkohal taastamata alade hulka.   

Analüüsi tarbeks selgitati välja, kas ja millisel aastal iga konkreetse käsitluses oleva 

loopealse projektiala taastamistööd teostati. Sellekohane info saadi, Elu loopealsetele 

projekti koordinaatorilt. Taastamistööde aja väljaselgitamine oli oluline aspekt analüüsi 

teostamisel, kuna siinkohal oli huvi teada saada, kas peale taastustööde teostamist ilmneb 

kindel muster taimeliikide arvukuse muutuses, eelkõige kauni kuldkinga puhul.  

Kuna iga leiutabel sisaldas infot mitme erineva piirkonna kohta, siis MapInfos liideti kõik 

kasutada olevad andmetabelid omavahel kokku ning tehti kõigi piirkondade kohta eraldi 
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kaardikihid (layers). Selliselt toimides saadi 14 erineva ala kohta kaardikihid, mis sisaldasid 

iga ala kohta vastavat liigiinfot ja ala iseloomustust. Iga kaardikihi (piirkonna) kohta koostati 

vähemalt üks kaart, et paremini visualiseerida kõrvuti asetsevate loopealsete erinevusi. 

Võimalusel paigutati väiksemad kõrvuti asetsevad alad samale kaardile.  Taastatud alad on 

kaartide kujundamisel viirutatud erinevate värvidega, tulenevalt taastamis aastast ning 

taastamata loopealsed on ilma viirutuseta.  

2015. aasta taastamis algusajaga ja taastatud alad – lilla (Üügu taastatud erinevatel aastatel) 

2016. aastal taastatud – sinine 

2017. aastal taastatud – kollane 

2018. aastal taastatud – oranž 

 

Iga piirkonna tarbeks koostati MapInfos ülevaatlik analüüs liikide arvukuse kohta, mis 

sisestati MS Excelisse edasise andmeanalüüsi teostamiseks. MS Excelis teostati liigi ja 

arvukuse analüüsid ning saadud tulemuste põhjal koostati graafilised joonised. MS Excelis 

arvutati arvukamate käpaliste arvukuse muutused ja tihedus (is/ha). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Alade analüüs 

3.1.1 Igaküla – Koguva projektiala loopealsed 

 

Koguva külas on kõrvuti nii taastatud kui taastamata loopealsete alad.  Koguva projektiala 

taastati 2016. aastal, kus endist metsaga kaetud ala oli 16,3 hektaril ning endist kadakatega 

kaetud ala esines 23,16 hektari suurusel maa-alal. Taastamistööd viidi läbi kasutades 

harvesteri (va. kadakatega kaetud ala), giljotiini ja kettpurustit. Koguva taastamata loopealse 

pindala ligikaudne suurusjärk on 56,6 ha.  

Taastatud projektialalt leiti üheksat erinevat liiki käppasid, kõige rohkearvulisem liikidest 

oli kaunis kuldking (74%), rohekas käokeel (12%) ja harilik käoraamat (9%). Ülejäänud 

taastatud Koguva projektialalt leitud liigid olid vähearvukad. Kokku loendati taastatud alal 

ligikaudu 3 000 käpalist. II kaitsekategooria liikidest olid alal esindatud peale kauni 

kuldkinga veel jumalakäpp ja mõned kärbesõie taimed.  

Erinevused liikide ja arvukuste vahel olid märgatavad nii endise metsaga, kui kadakaga 

kaetud alade puhul. Endise kadastiku alalt leiti kaheksa erinevat käpaliiki, endisel metsaga 

kaetud alal esines kuus erinevat liiki, kusjuures iga liigi arvukus endises kadastikus oli 

ligikaudu 2x kõrgem, võrreldes varasema metsaga kaetud alaga. Endise metsa ja kadastiku 

vahelisi liigi ja arvukuse erinevusi kujutab (joonis 5). 
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Joonis 5. Koguva taastatud loopealsete endise metsa ja kadastiku vahelised liigi ja arvukuse 

erinevused.  

 

Koguva taastatud ala kõrvale jääb suur taastamata 56,6 hektari suurune loopealne. 

Taastamata loopealselt leiti 10 erinevat käpaliiki, koguarvukusega umbes 5 300 isendit. 

Kõige arvukam oli ka sel alal kauni kuldkinga populatsioon (51%), samuti harilik käoraamat 

(21%) ja suur käopõll (10%) olid arvukad. Ülejäänud alalt leitud liikide arvukused jäid alla 

10%. Enamjaolt on taastamata loopealne kattunud metsaga, domineerivad 80% ulatuses 

kadakad ning männid. Piirkonnas esineb paar lagedamat kinnikasvavat ala kogupindalaga 

8,4 hektarit. Tulenevalt nii suurest pindalade erinevusest Koguva taastamata loopealsel, siis 

liikide arvukuse võrdlemine kinnikasvanud metsasel ja hõredamal alal pole siinkohal 

õigustatud. Küll võib teha kauni kuldkinga näitel pindalalise võrdluse, sest mõlemal juhul 

oli liik arvukaim. Kui avatud kadastikul esines kaunist kuldkinga ~50,4 is/ ha siis vastavalt 

metsasel alal oli see arv ~47,2 is/ ha kohta. Metsastunud alalt leiti kaks liik, mida ei leitud 

kinnikasvavalt loopealselt, nendeks olid – vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii) ja II 

kaitsekategooriasse kuuluv soohiilakas. Eelpool nimetatud liikide arvukused olid madalad.  

 

2 18 2
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
A

rv
u

ku
s 

(i
s)

KOGUVA TAASTATUD

Endine kadastik Endine mets



30 

 

Võrreldes kogupindalaliselt Koguva taastatud ja taastamata alade loopealseid, siis 

liigikuserines viie liigi võrra. Taastatud aladel esines tumepunane neiuvaip ja jumalakäpp 

ning taastamata aladel oli erinevus kolme liigi osas – vööthuul-sõrmkäpp, soohiilakas ja soo-

neiuvaip (Epipactis palustris). Kahe viimase liigi esinemine taastamata alal on ootuspärane, 

kuna piirkonnas leidub soisemat piirkonda. Sellest tulenevalt pole liikide erinevused mõlema 

ala puhul märkimisväärsed.  

Siinkohal on oluliseks aspektiks liikide arvukuse võrdluse tegemine ühe pindalaühiku kohta, 

kuna taastatud Koguva loopealsete kogupindala on väiksem. Kaunis kuldking oli mõlemal 

juhul arvukaim, millest tulenevalt taastatud alal oli see liik taastunud Koguvas hästi. 

Tuginedes leiuandmetele on kaunist kuldkinga taastatud alal ühel hektaril 53,8 isendit ja 

kõrval paikneval taastamata alal 46,7 is/ ha kohta.  

Igaküla loopealse, nagu Koguva puhul, saab teha taastatud ja taastamata loopealsete 

piirkondliku võrdluse, kuna alad asuvad üksteise vahetus läheduses. Igaküla loopealse alad 

on säilinud suures ulatuses. Siinkohal käsitletakse ainult neid Igaküla taastatud 

projektialasid, kus esinesid ka Eesti Orhideeklubi poolt kogutud käpaliste leiuandmed, 

mistõttu mitmed piirkonnas taastatud loopealsed jäävad analüüsist välja. Analüüsitavad on 

kolm ala – 2017. aastal taastatud ala, 2018. aastal taastatud ala, mis oli loenduse tegemise 

ajal taastamata ning taastamata võsastunud ala, mis on kattunud kadaka ja lehtpuuvõsuga.  

2017. aastal taastatud ala suurus, kus esinesid ka käpalised, on 52,36 ha. Alal oli enne 

taastamist 80-100% ulatuses kadakas ning madal lehtpuuvõsa, taastati see ala kasutades 

harvesteri, giljotiini ja kettpurustit. 2018. aastal taastatud, endine metsaga kaetud 

kinnikasvanud, loopealne loetakse siinkohal taastamata alaks, ala on 11,26 hektari suurune. 

Teise käsitletava taastamata loopealse pindala on 27,64 ha. Tulenevalt eelmainitust on 

käsitluses olevate Igaküla taastamata looalade kogupindala 38,9 hektarit.  

Igaküla taastatud loopealselt leiti üheksa erinevat käpalise liiki, ligikaudne liikide 

koguarvukus selles piirkonnas on 3 200. Enim on piirkonnas loendatud kaunist kuldkinga, 

mis moodustab 79% alal loendatud liikidest. Ainult Igaküla taastatud alalt leiti, II 

kaitsekategooriasse kuuluvat tõmmu käppa. Alal esines veel üks II kaitsekategooria liik –   

jumalakäpp. Taastatud Igaküla loopealselt loendatud liigid ja nende arvukus on kujutatud 

(joonis 6).  

 



31 

 

 

Joonis 6. Taastatud loopealse loendatud liigid ja nende arvukus.  

 

Igaküla metsaga kaetud alalt leiti vähe liike, ning ka liikide koguarvukus alal oli madal, 

jäädes kõigest 200 lähistele (ala taastati peale loendust 2018. aastal). Arvukaim oli siinkohal 

rohekas käokeel (45%) ja kaunis kuldking (35%), ülejäänud leitud kolme liigi osatähtsused 

jäid 6% ja 7% piiresse. Sellel alal esines ainuke laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine) 

populatsioon. 

Igaküla teisel taastamata looalal on sarnane puistu 2017. aastal taastatud loopealsele – ala on 

kaetud kadakavõsu ja lehtpuuga. Kadaka ja lehtpuuga kattunud loopealsel oli loendatud 

liigirikkus suurem, võrreldes metsaalaga. Kadastikust leiti kaheksa erinevat liiki, 

koguarvukusega umbes 1 300 isendit. Igaküla taastamata metsaga ja kadastikuga kaetud 

loopealsete liigilist ja arvukuse vahelisi erinevust kujutab (joonis 7). 
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Joonis 7.  Igaküla metsastunud ja kadastikuga kaetud taastamata loopealsete vahelised liigi 

ja arvukuse erinevused. 

 

Igaküla taastatud ja taastamata loopealsetel loendati kokku 12 erinevat liiki käppasid.  

Taastatud alal oli arvukaim kaunis kuldking, kuid taastamata aladel oli selleks soo-neiuvaip. 

Taastatud alal esines ühe hektari kohta 47,9 kauni kuldkinga taime, peale ühe aasta 

möödumist taastamisest. Taastamata aladel esines sama liiki ~7 is/ ha kohta.  Teiste liikide 

arvukused olid niivõrd madalad, et ei võimaldanud välja selgitada liikide esinemise 

pindalalist tihedust.  

Varasemate uurimuste käigus on leitud, et mida lähemal taastavatele alade esinevad sellele 

kooslusele iseloomulikud populatsioonid, seda paremini taastatavad alad taastuvad (Zobel, 

Maarel, & Dupré, 1998).  Igaküla taastatud loopealsetel on see väide kinnitust leidev, kuna 

neli liiki taastatud alal oli esindatud peale aasta möödumist taastamisest, kuid taastamata 

aladel neid ei täheldatud, mis ei tähenda kindlasti et neid ei esinenud seemnepangas.  
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Märgatavad sarnasused liikide esinemises ilmnesid varasemalt käsitletud Igaküla ja Koguva 

taastatud ja taastamata looalade puhul eraldi võrrelduna. Projektialal käsitletud alad 

paiknevad üksteisel lähedal. Sarnaste liikide esindatuse tõttu tundub, et tegemist on olnud 

ühe suure tervikliku looalaga, seda väidet kinnitab ka L. Laasimeri (1965) koostatud 

looalade esinemise kaart.  

Kuna Igaküla – Koguva projektialal tervikuna ei esinenud suuri liikide erinevusi, võib loota, 

et taastatud aladel mitte esinenud käpaliigid ilmnevad aladel mõne aja möödudes, sest 

Igaküla looala taastamisest oli loendamisehetkeks möödunud kõigest aasta ning Koguva 

puhul 2 aastat. Nii Igakülas kui Koguvas käsitletud loopealsed tervikuna on sobivaks 

elupaigaks mitmetele erinevatele kaitset vajavatele käpaliikidele. 

Igaküla – Koguva projektialadel olevatest loopealsetest esines arvukuselt rohkem käpalisi 

taastamata aladel. Taastamata aladel esines ~700 taime rohkem, kuid taastamata alade 

kogupindala oli samuti mõne hektari võrra suurem. Taastatud Igaküla – Koguva 

projektialadel esines kõigi liikide arvestuses ühe hektari kohta 66 isendit, taastamata aladel 

oli asustustihedus ühel hektaril ~ 69,3 isendit. Arvukamaks liigiks mõlema ala puhul oli 

kaunis kuldking.  Igaküla – Koguva taastatud ja taastamata projektialadel esinenud liigid ja 

nende arvukus on kujutatud (joonis 8).  
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Joonis 8. Igaküla – Koguva taastatud ja taastamata projektialadel esinenud liigid ja nende 

arvukus.  

 

 

3.1.2 Nõmmküla – Üügu projektialal käsitletud loopealsed 

 

Nõmmküla loendusala paikneb võrreldes teiste käsitluses olevate aladega saare siseosas. Ala 

taastati 2016. aastal, taastatud piirkonna kogupindala on 22,8 ha, koguarvukusega umbes 

700 isendit. Enne taastamist oli ala kaetud lõuna poolses osas metsaga ning põhja poolses 

osas oli madal võsa, ala taastati kasutades harvesteri, giljotiini ja kettpurustit. Taastatud  alal 

loendati kokku kuus erinevat liiki käppasid. Kõige arvukam ja paremini taastunud liik oli 

alal suur käopõll (58%), mida pindalalises jaotuses ühe hektari kohta esineb 17,3 isendit. 

Hall käpp (27%) ning harilik käoraamat (13%) olid samuti arvukamad. 

Rohekas käokeel ja II kaitsekategooria liigid –  kärbesõis ning jumalakäpp, olid sel alal vähe 

arvukad.  

Võrreldes juba eelpool käsitluses olnud Koguva samal aastal taastatud loopealsetega, oli 

Nõmmkülas nii isendite liigirikkus kui arvukus väiksem. See võib olla tingitud ala 

taastamiseelsest seisukorrast. 

Ilmekalt väljendus Nõmmküla projektiala puhul ala eelneva seisukorra olulisus enne 

loopealsete taastamist. Endisel metsaga kaetud alal esines tunduvalt vähem käpalisi. 

Liikidest olid esindatud kõik arvukamad liigid piirkonnas, väljaarvatud jumalakäpp ja 

kärbesõis. Endisel metsaalal oli leitud liikide koguarvukus väga väike (kuni 10 isendit). See-

eest on kordades paremini taastunud just Nõmmküla põhjapoolne osa, mis ilmneb nii liikide 

rohkuses kui arvukuses.  Nõmmkülas taastatud loopealse käpalise liigid ja loendatud arvukus 

on kujutatud (joonis 9). 
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Joonis 9. Nõmmküla taastatud loopealsel esinenud käpalised ja nende arvukus.  

 

Kallastes käsitletavad loopealsed on taastamata. Looalad jäävad Nõmmküla-Üügu 

projektialasse, asudes Üügu panga läheduses. Kallaste loopealsed saab liigitada, kaheks 

eraldi alaks: metsaga ja kadakatega kaetud alaks. Kadakatega kaetud avatum ala on 2,34 ha 

suurune, millel loendust tehes ilmnes 10 erinevat käpalise liiki, ligikaudse koguarvukusega 

1 800. Metsaga kaetud alalt leiti seevastu 11 erinevat  liiki, ligikaudse koguarvukusega 2 800 

taime. Metsastunud ala suurus, kus käpalisi loendati, on hinnanguliselt 12,7 ha.  

Kõige arvukam kadastikus oli soo-neiuvaip (48%) ning harilik käoraamat (31%). Teiste alalt 

leitud käpaliste arvukus oli pigem madal. Metsaga kaetud alal olid arvukamad hariliku 

käoraamatu (39%) ja kauni kuldkinga (30%) populatsioonid. Võrreldes ülejäänud leitud 

isendeid oli ka suure käopõllu (12%) ning soo-neiuvaiba (10%) esinemine alal pigem rohke. 

Kallaste puhul on tegemist kõige stabiilsema alaga liikide võrdluses. Ainuke erinevus oligi 

kauni kuldkinga mitte esinemises kadastikus, ülejäänud leitud liigid olid mõlemal alal 

esindatud. Siinkohal väärib ära märkimist II kaitsekategooriasse kuuluvatest liikidest, 

kollaka sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca) esinemine Kallastes. 

Kuna kadastikuga kaetud ala on kõigest 2,3 hektari suurune, siis on märkimisväärne sellel 

leiduvate käpaliste koguarvukus. Võttes arvesse kõiki alal esinenud käppasid, esineb ühel 

hektaril ~759 taime. Arvukama liigi soo-neiuvaiba puhul on vastav pindalaline esinemine  

ligikaudu 362 isendit hektaril, mis on juba ainuüksi suurem arvestades kogu metsaga kaetud 
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alal esinenud käpaliste tihedust. Metsaga kaetud alal kõige arvukama liigi – hariliku 

käoraamatu tihedus ühel hektaril on 86 isendit.   

Üügu panga looalade puhul on tegemist nii  taastatud kui ka taastamata alaga. Tegemist on 

loendusaladest kõige liigirikkama piirkonnaga, kokku loendati Üügu panga lähedastelt 

taastatud loopealsetelt 14 käpaliiki, koguarvukus oli umbes 2 500 isendit. Taastatud alade 

summaarne pindala oli 7,63 ha.  

Üügu panga piirkond on taastatud kahes osas käsitsi. Merele lähemale jääv piirkond (2,34 

ha) on taastatud aastatel 2015 ja 2017-18, eelnevalt oli alal kask ja muu lehtpuuvõsa ning 

kadakas. Sisemaale jääv piirkond (5,29 ha) on taastatud aastatel 2015-16. See ala oli enne 

taastamist suures osas kinni kasvanud kadakatega, kuid esines ka madalat lehtpuuvõsa.  

Huvitav asjaolu ilmnes mõlema taastatud ala võrdluses. Merele lähemal olev märjem 

loopealne oli liigirikkam, võrreldes sisemaale jääva kuiva alaga.  Üügu merepoolsemalt alalt 

leiti 12 erinevat käpalise liiki, 2,3 ha suuruselt alalt, ka koguarvukus oli rannikuäärsel 

loopeasel 2x suurem. Arvukaim oli liikidest soo-neiuvaip (55%) ja ka suure käopõlle 

populatsioon oli suur (23%), alal loendatud liikide arvukusest. 2015-2016. aastal taastatud, 

sisemaale jääval, loopealsel oli arvukamaks liigiks ülekaaluliselt suur käopõll (86%), sellelt 

loopealselt leiti seitse liiki 14st taastatud Üügu looaladel esinenud liigist, koguarvukus jäi 

600 piiresse. 

Kuigi vööthuul-sõrmkäpp ja kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata) kuuluvad III 

kaitsekategooriasse, esines kõigil loendusaladel liike vähe. Üügult leiti kõige suurema 

arvukusega nii vööthuul-sõrmkäpa, kui kuradi-sõrmkäpa populatsioonid. II 

kaitsekategooriasse kuuluvat kollakat sõrmkäppa esines alal samuti, soohiilakas oli 

mõnevõrra arvukam, moodustades (3%) ning kärbesõis (2%) Üügu taastatud loopealsetelt 

leitud liikide koguarvukusest.   

Erinevused olid suured just kahe eelmainitud Üügu taastatud loopealse liikide võrdluses.  

Tumepunane neiuvaip ja jumalakäpp ei esinenud rannikuäärses piirkonnas. Balti sõrmkäppa 

(Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäppa, kahkjaspunast sõrmkäppa, kollakat 

sõrmkäppa,  kuradi-sõrmkäppa, soo-neiuvaipa, hariliku käoraamatut ja soohiilakat ei 

esinenud sisemaale jääval Üügu taastatud loopealsel. Üügu taastatud loopealsete liigi ja 

arvukuse erinevusi on kujutatud (joonis 10). 
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Joonis 10. Üügu taastatud rannikuäärse ja sisemaal paiknevate loopealsete liigi ja arvukuse 

erinevused.  

 

Üügu panga lähistel on taastamata poole hektari suurune maa-ala, millelt leiti 

märkimisväärselt suur liigirikkus, arvestades ala väikest pindala. Taastamata Üügu 

loopealne jääb kahe taastatud loopealse vahele, millest tulenevalt on  ala kaetud nii lehtpuu 

kui ka kadakavõsaga. Arvukaim, taastamata loopealsel, oli hariliku käoraamatu 

populatsioon, mille tihedus ühe hektari kohta arvutatuna on 232 taime. Esindatud olid ka 

kolm II kaitsekategooriasse kuuluvat käpalise liiki – soohiilakas, kärbesõis ja jumalakäpp. 

Taastamata alalt ei leitud kuut käpaliseliiki, mis olid esindatud taastatud loopealsetel.  Alalt 

võis leida arvukamaid taastatud loopealsete liike. Üldiselt on Üügu panga lähedased 

loopealsed väga liigi ja arvu rohked.  

Üügu taastamata loopealse käpalise liigid ja nende leitud ligikaudne arvukus on kujutatud 

(joonis 11). 
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Joonis 11. Üügu taastamata loopealse käpalise liigid ja nende ligikaudne arvukus. 

 

Võrreldes Üügu ja Kallaste loopealseid, mis asuvad kõrvuti, polnud liikide vahelised 

erinevused suured. Erinevus oli nelja liigi võrdluses – vööthuul-sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp 

ja soohiilakas – leidusid taastatud Üügu panga looalal ning kahelehine käokeel – esines 

taastamata Kallaste looalal.   

Nõmmküla – Üügu projektialade võrdluses on taastatud aladel arvukamateks liikideks 

rohekas käokeel (47%) ja soo-neiuvaip (28%). Taastamata aladel on arvukaim harilik 

käoraamat (40%) ning sarnaselt taastatud alale – soo-neiuvaip (23%). Liigirikkamaks ja ka 

arvukamaks osutusid Üügu ja Kallaste piirkondade projektialade võrdluses taastamata 

loopealsed. Arvukus oli taastamata aladel ligikaudu 2x suurem, võrreldes taastatud aladega. 

Taastamata alade pindala oli 15,56 ha ning taastatud projektialade pindala 30,43 ha.  

 

 

3.1.3 Lõetsa projektialal käsitletud loopealsed 
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Vahtraste külas käsitletavad loopealsed on nii taastatud Lõetsa projektialad kui ka 

kinnikasvanud loopealsed. Vahtraste taastatud Elu loopealsetele projekti loopealsetest on 

käsitluses kaks taastatud ala. Esimene neist on taastatud 2015. aastal, kus enne taastamist oli 

alal mets ja kõrge tihe kadaks, tegemist on 5,42 ha suuruse alaga.  Ala taastati kasutades 

giljotiini ja kettpurustit.  

Teine Vahtrastes käsitletav looalaala taastati aasta hiljem – 2016. aastal. Taastamistööde 

eelsel ajal oli piirkond kaetud 80% ulatuses kõrge kadakaga, mis eemaldati käsitsi ja hiljem 

niideti ala kettpurustiga uuesti üle. Selle taastatud ala suurus oli 9,49 ha, piirkond on üsna 

soine, millest tulenevalt on taastatud loopealse sees ka kaks raksemini ligipääsetavat soo-

ala, mis loetakse siinkohal taastamata alaks. Määratletud sooalade kogupindala on 1,3 ha. 

Kokku loendati kahel eelmainitud taastatud loopealsel 11 käpaliiki, koguarvukusega 2 400 

isendit. Kõige arvukam oli alal soo-neiuvaip (64%), olles ühtlasi kõige arvukamaks 

leiukohaks kõigist loenduspiirkondadest. Vahtraste loendusala on võrreldes teiste käsitluses 

olevate aladega palju soisem.  

Nii suur käopõll kui ka harilik käoraamat olid alal arvukad, moodustades  mõlema liigi puhul 

9% kõigist Vahtraste taastatud looaladel loendatud liikidest.  

Vahtraste oli II kaitsekategooria hariliku muguljuure (Herminium monorchis) suurimaks 

elupaigaks. Kahkjaspunane sõrmkäpp jäi arvukuselt samasse suurusjärku nagu seda oli 

harilik muguljuur. Alal leidus veel II kaitsekategooria liikidest soohiilakat  ja kärbesõit.  

Kõrvutades 2015. aastal ja 2016. aastal taastatud Vahtraste loopealseid, siis ilmneb, et 2016. 

aastal taastatud loopealne oli kordades arvukam ning ka liigirikkam. Alal on esindatud kõik 

loendatud 11 erinevat käpaliiki koguarvukusega 1 200 isendit.  

2015. aastal taastatud loopealselt leiti siinkohal ainult kaks erinevat käpaliiki – harilik 

käoraamat, mis oli arvukaim ~150 taime, ning mõni roheka käokeele esindaja. Nõnda 

suurele liigi ja arvukuse erinevusele head põhjendust pole. Üheks põhjuseks võib pidada, et 

2015. aastal taastatud ala oli eelnevalt kaetud metsa ja tiheda kadakaga. Seda ala võiks 

liigilises mõttes võrrelda pigem kõrval asuva Vahtraste Kautliku panga alla jääva 

metsastunud alaga, kui taastatud alaga. Erinevus esineks ainult ühe liigi võrra – hall käpp, 

mida leiti taastamata metsastunud loopealselt mõni üksik taim. Siinkohal oleks oluline teada, 

kaua on ala olnud kasutusest väljas, kuid seda aspekti selles töös ei käsitleta, mistõttu pole 
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teada,  kui oluliseks võib pidada selle ala puhul ajafaktorit. Võib juhtuda, et konkreetsel alal 

võtab liikide taastumine lihtsalt kauem aega. Samalaadne tulemus ilmnes ka eelnevalt 

käsitletud Nõmmküla taastatud loopealse lõunapoolses osas, mis oli varasemalt kaetud 

metsaga, ning kust leiti sarnaselt Vahtraste 2015. aastal taastatud loopealsele madal 

liigirikkus ja arvukus. Seda on kinnitanud teisedki autorid, et metsaga ja tiheda kadastikuga 

kaetud alade puhul on väiksem liigirikkus, mis suureneb alles mitme aasta möödudes 

(Piqueray et al., 2011; Waldén, Öckinger, Winsa, & Lindborg, 2017). Vahtraste taastatud 

alade käpaliste liike ja nende arvukuse erinevusi on kujutatud (joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Vahtraste taastatud alade käpalised ja nende loendatud arvukus. 

 

Käsitluses olevate taastatud alade lähipiirkondades on kolmes leiukohas taastamata alade 

leiuandmed, kogupindalaga 1,23 hektarit. Eelnimetatud taastamata aladest 0,6 hektari 

suurusel alal on mets, millelt loendati kolm liiki käppasid, koguarvukusega alla 40. Kautliku 

panga all oleval metsaga kaetud looalal oli arvukaim harilik käoraamat, mida leiti 25 isendit.  

Teisel kahel taastamata alal esinenud leiualad olid samas suurusjärgus – 0,6 ha, alad on 

kattunud kadakaga, kus leiti kuus erinevat liiki, koguarvukusega üle 300. Arvukaim oli soo-

neiuvaip, teiste liikide arvukused olid madalad.    
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2016. aastal taastatud alade sisse jäävad taastamata soo-alad. Soisemast piirkonnast leiti kuus 

erinevat käpaliiki, koguarvukus oli 600 isendit . Arvukaim oli soo-neiuvaip (68%). II 

kaitsekategooria liikidest esinesid alal veel soohiilaka ja kärbesõie taimed.  

Soise ja kadastiku alade puhul oli ainuke erinevus selles, et kui soisemal alal oli harilik 

käoraamat esindatud, siis kadastikus oli see liik asendunud hariliku muguljuurega, ülejäänud 

leitud liigid olid mõlemas taastamata soo ja selle lähedases kadastikus esindatud. Mõlemad 

alad olid arvukad soo-neiuvaiba poolest. 

Vahtrastes käsitlevate soode ümbruse ja alade läheduses olevate kadastike liikide ja arvukuse 

erinevus on kujutatud (joonis 13).  

 

Joonis 13. Vahtraste soiste alade ja kadastike liigi ja arvukus erinevus. 

 

Võrreldes Vahtrastes külas käsitluses olnud taastatud ja taastamata loopealseid, on siinkohal 

märkimisväärne just taastamata aladel esinenud käpaliste suur arvukus. Võttes arvesse, et 

taastamata alade kogupindala on 2,36 ha ning taastatud alade kogupindala on ligikaudu 15 

ha, siis liikide arvukus on ca 400 võrra suurem taastatud aladel. Positiivne on taastatud aladel 

esinenud liikide rohkus. 

Vahtraste taastatud loopealsete läheduses paikneb taastamata projektiala loopealne. See 

looala jääb kahe taastatud loopealse, Vahtraste ja Rannaniidi, vahele. Eristatavad on selleski 
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piirkonnas nii mets kui kadastik, esimese puhul on tegemist 1,28 ha suuruse alaga ning 

kadastik on 1,27 ha suurune. Siinkohal on konkreetse taastamata loopealse pindala mitmeid 

kordi suurem, kuid kuna ülejäänud ala puhul puuduvad leiuandmed, siis ei arvestata kogu 

looala pindala. Tegemist on metsa ja kadastikuga kattunud alaga, mistõttu oli ala läbimine 

keerukas – sellest sõltuvalt puuduvad ka leiuandmed terve ala ulatuses.  

Vahtraste taastamata projektiala loopealselt loendati kokku 10 erinevat käpaliiki, 

koguarvukus jäi 2000 lähistele.  Kõige arvukam oli soo-neiuvaip, mis moodustas 50% alal 

esinenud liikide arvukusest. Kärbesõis (21%), suur käopõll (10%), harilik käoraamat (7%) 

ja kahkjaspunane sõrmkäpp ning kaunis kuldking, mõlemad 5%. Vähemarvukad alal olid 

sooneiuvaip, soohiilakas, hall käpp ja harilik muguljuur. 

Kadakatega kinni kasvavalt alalt leiti üheksa käpaliiki, alal esinenud liikide koguarvukus on 

ligikaudu 6,5x suurem võrreldes metsastunud alaga. Lõetsa külas käsitlusel olevast 

kadastikust loendati üle 1 700 käpalise, kui metsa alalt loendatud liikide arvukus jäi 300 

lähistele. Kinni kasvaval võsastuval alal oli arvukamaiks soo-neiuvaip (54%) ning ka 

kärbesõie populatsioon oli võrdlemisi suur (24%). Soo-neiuvaiba puhul oli tegemist kõige 

suurema populatsiooniga, mis kõigil käsitletud aladel esines.  

Metsaga kattunud alal olid kõige arvukamad suur käopõll ja kaunis kuldking, mõlema 

arvukused jäid 100 lähistele, moodustades vastavalt 35% ja 33% kõigist Lõetsa külas 

metsastunud alal loendatud käpaliste koguarvukusest. Alal loendati kokku kaheksa liiki 

käppasid. 

Lõetsa küla loopealsel loendatud käpalised erinesid kolme liigi võrra metsa ja võsastunud 

alade võrdluses. Nendeks liikideks olid kaunis kuldking, mida ei leitud kinni kasvavalt alalt 

ning harilik muguljuur ja hall käpp, mida ei esinenud metsaalal. Lõetsa külas esinenud metsa 

ja võsastuvate loendusalade liikide ja arvukuse võrdlused on kujutatud (joonis 14). 
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Joonis 14. Lõetsa külas esinenud metsa ja võsastuvate loendusalade liigid ja arvukus.  

 

Lõetsa küla taastamata loopealse vahetusse lähedusse jääb Rannaniidi loopealne, mis on 

taastatud 2017. aastal. Tegemist on Lõetsa projektialaga, mille kohta saab teha käpaliste 

analüüsi. Mitmed läheduses olevad taastatud loopealsed jäävad siinkohal analüüsist välja, 

kuna puuduvad käpaliste kohta leiuandmed.  

Käsitluses olevalt alalt leiti kuus liiki käppasid, leitud liikide koguarvukus on ligikaudu 

1400. Enne taastamist oli alal keskmist kasvu 80% ulatuses kadakas ning mänd. Ala puhul 

kasutati erinevaid taastamisvõtteid. Osalt oli ala puhul kasutatud käsitsi taastamisvõtet ning 

lisaks oli kasutatud ka giljotiini ja kettpurustiga taastamist. Ala kogupindala on 14,67 

hektarit.  

Taastamisjärgsel aastal olid alal esindatud kõik arvukamad populatsioonid – kaunis 

kuldking, kahkjaspunane sõrmkäpp, soo-neiuvaip, harilik käoraamat, suur käopõll ja 

rohekas käokeel. Soo-neiuvaiba populatsioon (46%) oli kõige arvukam. Kauni kuldkinga ja 

kahkjaspunase sõrmkäpa arvukused olid taastatud alal ligikaudu 3x, ning roheka käokeele 

arvukus oli tõusnud poole võrra, võrreldes taastatud Rannaniidi loopealset, kõrvalasuva 

Lõetsa küla taastamata loopealsega. Üllatavalt on koguarvukuselt siinkohal Lõetsa küla 

taastamata loopealsel loendatud käpaliste koguarvukus 900 taime võrra suurem, võrreldes 

seda Rannaniidi taastatud alaga. 
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Kogutud loendusandmetest selgub, et Rannaniidi taastatud loopealsel polnud käpalised 

ühtlaselt taastunud, kuna leiuandmete põhjal on näha suurt erinevust. Ala on justkui lõigatud 

pooleks, ühel pool alast on leitud käppasid, kuid teiselt poolelt mitte. Siinkohal võis juhtuda, 

et pool ala taastati ajalises mõttes varem ning teine pool alast hiljem, millest tingituna 

tekkiski taoline olukord või polnudki seal piirkonnas liigid suutnud veel taastuda peale 

eelmise aasta tehtud taastustöid. Käpalise leiuandmed esinesid umbes 5 ha kogu alast. 

Liikide esinemist ja arvukust Rannaniidi taastatud loopealsel kujutab (joonis 15).  

 

 

Joonis 15. Rannaniidi taastatud loopealsel loendatud käpaliste arvukus. 

 

Ka Püssina loopealne kuulub Lõetsa projektialasse. Püssina loopealne taastati mitmes osas. 

Osa käsitletavast loopealsest taastati aastatel 2015-16, alal oli enne taastamist keskmise 

kõrgusega 80% ulatuses kadakas. Teine osa loopealsest taastati 2017. aastal kasutades 

taastamisvõttena kettpurustit, alal oli keskmise kõrgusega kadakas 90% ulatuses. Viimane 

osa loopealsest taastati 2018. aastal käsitsi, eelnevalt oli ala kattunud metsaga (jääb 

analüüsist välja).  

2015 – 2016. aastatel taastatud projektiala kogupindala on 5,23 ha ning 2017. aastal taastatud 

loopealse suurus on 2,8 ha.  
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2015– 2016. aastal taastatud alalt loendati neli käpaliiki, koguarvukusega 800 isendit. 2017. 

aastal taastatud alalt loendati 5 käpalise liiki – koguarvukus natuke üle 100. Mõlema ala 

puhul oli ülekaalukalt arvukamaks liigiks kaunis kuldking, mis oli suutnud kiiresti oma 

populatsiooni taastada, vastavalt 90% ja 82% aladelt leitud liikide arvukusest. Teiste leitud 

liikide arvukused olid madalad.  Erinevus liikide võrdluses polnud suur, hiljem taastatud 

alalt leiti mõned halli käpa taimed, kuid 2015– 16. aastatel taastatud alal liiki ei täheldatud.  

Nagu ka Rannaniidi loopealsel, oli ka Püssina loopealsel märgata suhteliselt suurt ebavõrdset 

ala kaetavust käpaliste poolt, ka siin võib olla märkimisväärse olulisusega taastamiseelne ala 

seisukord. Võib arvata, et ka Püssina loopealsetel võtab alade ühtlasem kattumine 

käpalistega mõnevõrra rohkem aega, sest leiuandmete põhjal on kahel alal kokku arvestatuna 

käpalisi esinenud ~3,5 ha suurusel alal. Püssina erinevatel aastatel taastatud loopealsete 

käpaliste liike ja arvukust kujutab (joonis 16).  

 

 

Joonis 16. Püssina erinevatel aastatel taastatud loopealsete käpaliste liigid ja arvukus.  

 

Lõetsa taastatud loopealsete projektialad on küll isendite poolest arvukamad, kuid kuna 

taastamata alade pindalad on 2x väiksem, siis pole Lõetsa projektialad nii hästi taastunud 

nagu see ilmnes Igaküla – Koguva projektialade puhul.  
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3.1.4 Kõinastu saarestik 

 

Kõinastu saarestik on taastamata, kokku loendati kolmelt saarelt 8 erinevat liiki käppasid 

ning koguarvukus oli  1 300 isendit. Kõige liigirohkem  saartest oli Muhu saarele lähim saar, 

10,4 hektari suurune ala, mille kohta esinesid käpaliste leiuandmed. Alal oli liigirikkaim 

balti sõrmkäpa populatsioon (91%). Tegemist oli suurima selle liigi leiukohaga käsitletud 

alade seas.  

Kõinastu saarestikus olevalt keskmiselt saarelt leiti kaks liiki käppasid – balti sõrmkäpp ja 

mõned kahkjaspunase sõrmkäpa esindajad. 

Liigirikkaim saarestikust oli kõige suurem saar, kus, loendusandmed esinesid ligikaudu 19 

ha suurusel saare alal, millelt leiti viis liiki käppasid. Arvukaimad liigid olid kaunis kuldking 

ja rohekas käokeel. Teiste liikide esindajad olid vähearvukad. Kõige suuremad erinevused 

esinevad liikide arvestuses, kus erinevus oli seitsme liigi ulatuses. Kõinastu saarel esinenud 

liigid ja nende arvukus on kujutatud (joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Kõinastu saarestikel loendatud liigid ja nende arvukus.  
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3.2 Kõigi käsitluses olnud alade ülevaatlik kokkuvõte  

 

Kokku leiti aladelt 19 erineva käpalise liigi esindaja, mis on ligikaudu 53% Eestis leitud 

orhideeliikidest ning kui arvestada ka alamliike, siis moodustavad aladelt leitud taimed 46% 

kõigist Eesti käpaliste liikidest (joonis 18).  

 

Joonis 18. Aladel esinenud liigid ja nende ligikaudne loendatud arvukus.  

 

Kõige rohkem oli aladel esindatud kaunis kuldking, mida leiti 5 alal 9st. Kuldkinga arvukust 

võib tegelikkuses pidada joonisel esitatud arvukusest mõnevõrra erinevaks, kuna nii 

mõneski piirkonnas oli märgitud, et liiki esineb ohtralt ning oli esitatud ligikaudne arvukuse 

hinnang. Sama  tendentsi võis märgata ka soo-neiuvaiba, hariliku käoraamatu, suure 

käopõlle ja balti sõrmkäpa puhul. Siit saab järeldada, et liikide puhul polnud arvukamates 

punktides tehtud täpset loendust, mistõttu on arvukuse hinnangud ligikaudsed.  Mõnevõrra 

usaldusväärsemad on hinnangud liikide puhul, kus ühes leiukohas esines üksikuid isendeid, 

mida oli lihtsam loendada. Muidugi tuleb arvestada asjaolu, et kõik liigid ei pruukinud 

loenduste tegemise ajal õitseda või olid juba ära õitsenud (näiteks balti sõrmkäpp). Mõningal 

juhul võisid taimed loendajatele märkamata jääda või polnud alade raske läbitavuse tõttu 
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(taastamata alad) neile võimalik ligi pääseda. Tulenevalt eelmainitud aspektidest pean 

oluliseks rõhutada kõikidel aladel esinenud liikide arvukuse hinnangulist aspekti.  

Kõige vähem arvukamad alal levinud liigid olid kahelehine käokeel, tõmmu käpp, kuradi – 

sõrmkäpp ja jumalakäpp. 

Käsitluses olevate taastatud ja taastamata alade liigilist arvukuse jaotust kujutab (joonis 19). 

 

  

Joonis 19. Kõigil taastatud ja taastamata aladel esinenud liikide arvukuse erinevus.  

Taastatud alade pindala jäi suurusjärku 150,26 ha ja taastamata alade pindala oli 148,12 ha. 

Taastatud aladel esines 18 ning taastamata aladel 17 erinevat käpalise liiki. Liikide 

koguarvukus erines ligikaudu 4 000 käpalise võrra, olles suurem taastamata aladel (16 255), 

taastatud aladel oli peale kolme aastast taastamisperioodi loendatud liikide koguarvukus 12 

362 isendit.  

Liikide vahelised erinevused tekkisid kolme liigi võrdluses, kus taastatud aladel ei esinenud 

ühtegi laialehise neiuvaiba esindajat ning taastamata aladel ei esinenud ühtegi kuradi-

sõrmkäppa ja tõmmu käppa.  

Taastatud aladel oli peale taastamisperioodi kõige edukamalt taastunud kauni kuldkinga  

populatsioon, mille arvukus oli ligikaudu 1 500 taime võrra suurem taastamata aladest. 
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Lisaks olid lähtuvalt liikide arvukuse võrdlusest hästi taastunud ka  suure käopõlle, roheka 

käokeele, halli käpa ja soohiilaka populatsioonid, mille arvukused olid suuremad, arvestades 

kõikide taastatud alade liikide arvukust. 

Mainimata ei saa siinkohal jätta soo-neiuvaiba ja  -hariliku käoraamatu populatsioonide 

arvukust taastatud aladel, mis olid vastavalt 2 211 ja 838 isendit. Kuigi eelnimetatud liikide 

arvukused jäid madalamaks võrreldes samade liikide arvukusega taastamata aladel, olid need 

liigid arvukuse poolest siiski hästi taastunud. 

Tumepunane neiuvaip, vööthuul-sõrmkäpp ja jumalakäpp olid taastatud aladel arvukamad 

(13-26 isendit), kui taastamata aladel esines nimetatuid liike maksimaalselt kaks.  

Üldises alade võrdluses olid taastamata aladel arvurohkemad kauni kuldkinga, soo-

neiuvaiba, hariliku käoraamatu ja suure käopõllu populatsioonid. Nimetatud liikide 

arvukused jäid vahemikku ~1 500 – 4 200. Lisaks on märkimisväärsed ka roheka käokeele, 

kärbesõie, balti sõrmkäpa ja  kahkjaspunase-sõrmkäpa populatsioonide arvukused, jäädes 

ligikaudsesse suurusjärku 600 – 900.    

I kaitsekategooria käpaliste andmed pole kaitse-eesmärkidest lähtuvalt avalikustatavad. II 

kaitsekategooriasse kuuluvaid käpalise liike oli aladel seitse. Nendeks on tõmmu käpp, 

jumalakäpp, kollane sõrmkäpp, harilik muguljuur, soohiilakas, kärbesõis ja kaunis kuldking. 

Ülejäänud aladelt leitud looduslikud orhideed kuuluvad III kaitsekategooriasse.  

II kaitsekategooria liikide arvukus moodustab 39% ja III kaitsekategooria liikide arvukus 

vastavalt 61% kõigi analüüsitavate alade käpaliste liikide arvukusest (joonis 20).  
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Joonis 20. II ja III kaitsekategooria liikide arvukuse põhine jaotus. 

 

II kaitsekategooria liike esines rohkem taastamata alal, arvukus oli 6 000 isendit, taastamata 

aladel oli II kategooria liikide arvestuses arvukus ~ 5 150 isendit. Taastatud aladel olid 

arvukamad II kaitsekategooria alade võrdluses – kaunis kuldking, harilik muguljuur, 

tõmmukäpp (puudus taastamata aladel) ja jumalakäpp.  II kaitsekategooria käpaliste jaotust 

aladel on kujutatud (joonisel 21).  

 

 

Joonis 21. II kaitsekategooria liikide jaotus taastatud ja taastamata aladel.  
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III kaitsekategooria puhul olid arvukamad taastamata loopealsed, kus loendati ~11 000 

taime, taastud aladel oli loendatud liikide koguarv poole võrra väiksem. Taastatud aladel on 

arvukamaks soo-neiuvaip ja suur käopõll, aladel ei esinenud laialehist neiuvaipa. Taastamata 

aladel on arvukateks liikideks harilik käoraamat ja samuti soo-neiuvaip, aladel siinkohal ei 

esinenud kuradi-sõrmkapa populatsiooni, mis taastatud aladel oli olemas. III 

kaitsekategooriasse kuuluvate liikide esinemine taastatud ja taastamata aladel on kujutatud 

(joonis 22).  

 

 

Joonis 22. III kaitsekategooria liikide esinemine taastatud ja taastamata looaladel. 

 

Kuna käpaliste puhul on teada nende dormantne faas – puhkeseisund, mida põhjustavad 

liikidele ebasobivad tegurid, siis oli üheks töö eesmärgiks välja selgitada, kas peale 

loopealsete taastamist esineb arvukama liigi (Cypripedium calceolus) märkimisväärselt 

olulist seost taastatud alade suuruse, arvukuse ja ajafaktori vahel, kuna elupaiga tingimused 

muutusid peale taastamist sobivamaks.  

8 20 10 26 11 13 1 2
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

A
rv

u
ku

s 
(i

s)

III KAITSEKATEGOORIA LIIKIDE JAOTUS

Taastatud ala Taastamata ala



52 

 

Seetõttu oli plaanis välja selgitada, kas juba mõne aasta möödudes, peale alade taastamist, 

on märgata liikide arvukuse vähenemist või suurenemist ajas, sarnase suurusega ja 

taastamiseelse seisundiga alade puhul. Siinkohal tuleb tõdeda, et sarnase suurusega ja 

erinevat taastamisaega omavate alade leidmisega tekkis probleeme, mistõttu on keeruline 

sellele küsimusele vastust leida, kuna võimalik oli võrrelda vaid kahte paari alasid, mis 

vastasid enam-vähem nõuetele. 

Koguva taastatud loopealsete summaarne pindala on umbes 40 hektarit, siinkohal said kokku 

arvatud nii eelnevalt olnud kadastik kui mets, et ka suurema pindalaga alad oleksid  

võrreldavad.  Igaküla taastatud loopealne on suurusjärgus 52 hektarit, alal oli enne taastamist 

kadaka- ja lehtpuuvõsa. Mõlemad alad on taastatud aastase vahega. Kui loendus viidi läbi 

2018. aastal, siis oli Koguva loopealse taastamisest möödunud 2 aastat ning Igaküla 

loopealse taastamisest oli möödunud aasta. Kauni kuldkinga asustustihedus Koguval oli 53,3 

is/ ha kohta, Igakülas oli kauni kuldkinga asustustihedus 47,9 is/ ha kohta.  

Püssinina üks osa loopealsest oli taastatud aastatel 2015-2016, projektiala suurus oli 5,25 

hektarit. Rannaniidi loopealne oli taastatud 2016-2017. aastatel, jäädes pindala poolest 

samasse suurusjärku, nagu Püssinina (5,05 ha). Võrreldes samasse suurusjärku jäävate alade 

kauni kuldkinga esinemistihedus, on see märkimisväärselt suur Püssina taastatud loopealsel, 

kus ühel hektaril esines 147 taime, Rannaniidi puhul oli liigi asustustihedus 45 is/ ha kohta. 

Mõlemal alal oli enne taastamist eelnevalt kadakas, Rannaniidis lisandus ka mänd.  

Kahe paari alade võrdluses küll selgus, et varem taastatud alad on liikide poolest arvukamad, 

kuid kuna  taolisi võrdlusi saab teha niivõrd vähe, ei ole siit tulenevalt võimalik püstitatud 

eesmärki täita, ning välja selgitada liigi võimalikku käitumist mõne aasta jooksul peale alade 

taastamist. Küll aga saab väita, et kaunis kuldking oli taastatud aladel kõige kiiremini taastuv 

populatsioon, olles mõne aasta jooksul peale taastamist arvukamaiks liigiks ka kõigi 

taastamata alade võrdluses.  

Töös ilmneb, et taastamisedukust saab hinnata alles pikema perioodi jooksul, kuna esimestel 

aastatel on  arvukus väga kõikuv. See avaldus ilmekalt ka tulemustes, kus püüti võrrelda 

erinevatel aastatel taastatud loopealse alasid, mis oleksid enam-vähem sama suurusega  

Sama nähtus ilmnes ka kõigi projektialade – Igaküla –  Koguva, Nõmmküla – Üügu ning 

Lõetsa võrdluses. Kui Igaküla – Koguva taastatud projektialal olid käpaliste arvukused 

enam-vähem võrdses suurusjärgus võrreldes taastatud aladega, siis ülejäänud projektialade 
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puhul oli vastupidine tendents, kus taastamata alad omasid tervikuna väiksemat pindala, 

olles arvukamad, kuid mitte alati liigirikkamad.  

Kinnitust leidis väide, et mahajäetud, kinnikasvanud looaladel väheneb üldine liigirikkus, 

ning alade taastamine mõjub liikide arvukusele positiivselt (Bekker et al., 1997; Rosén et al., 

2012; Waldén et al., 2017). Üksikute taastatud alade võrdluses olid taastatud looalad 

enamjaolt arvukamad, võrreldes kõrvalasuvate taastamata aladega, esines muidugi ka 

vastupidise tulemusega alasid. Kui hinnata alasid projektialade ulatuses, muutusid 

liikidevahelised erinevused väiksemaks, ning taastamata aladel oli suurem tähtsus liikide 

arvukuse seisukohalt. 

Ilmekalt väljendus taastatud alade taastumise edukuse puhul alade taastamiseelne seisukord. 

Kui ala oli varasemalt kaetud metsa või tiheda kadakaga, esines piirkonnas oluliselt vähem 

liike (nt: Nõmmküla, Vahtraste). Sarnane olukord ilmnes ka väikeste metsa-alade puhul. 

Metsaga ja tiheda kadastikuga kaetud alade puhul on väiksem liigirikkus, mis suureneb alles 

mitme aasta möödudes (Piqueray et al., 2011; Waldén et al., 2017). Siit saab järeldada, et 

vaadeldud taastamisperioodi järgne aeg, 2015-2018, osutus liiga lühikeseks, et teha 

paremaid järeldusi liikide taastumise seisukohalt.  

Oluliseks märksõnaks on alade sidusus ning nende käsitlemine suures pildis, väikesi kõrvuti 

asetsevaid alasid analüüsides, esineb rohkem liikide erinevusi, kui terviklike alade võrdluses 

(nt: Üügu panga taastatud loopealsed). Seetõttu on oluline alade taastamise puhul nende 

siduvuse tagamine. Varasemate uurimuste käigus on leitud, et  mida lähemal taastavale alade 

on sellele kooslusele iseloomulikud populatsioonid, seda paremini taastatavad alad taastuvad 

(Zobel et al., 1998). See tagab ka geneetilise varieeruvuse, mis on oluline populatsioonide 

mitmekesisuse tagamise seisukohast (Aavik & Helm, 2017). 

Dormantsusest tingituna ja seemnete püsivusajast mullas, ei pruugi koheselt kõikide liikide 

puhul toimuda kiiret populatsiooni taastumist.  Määravaks teguriks võib siinkohal olla 

valgustingimuste äkiline muutus, millest tulenevalt võivad püsivalt mullas olnud liikide 

seemned sattuda uuesti stressi, ning tärgata sellest tulenevalt hiljem. Ainukeseks erandiks 

siinkohal oli kaunis kuldking – populatsioon suutis peale mõne aastast taastamisperioodi 

saavutada suurima arvukuse kõigi alade võrdluses. Kahjuks ei õnnestunud välja selgitada 

kuidas arvukama liigi populatsioon taastatud aladel ajas muutub. Liigirikkust mõjutab 

siinkohal ka looalade tüüp – mullastik ja niiskustingimused. Sellest tulenevalt on erinevatel 
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lootüüpidel erinevad liikide arvukused (Pärtel et al., 1999). See oleks üheks võimaluseks, 

kuidas saaks seletada mõningate käsitletud kinnikasvanud alade suurt liigi ja arvurohkust –  

Kallaste puhul.  Kõikidel käsitletud taastatud projektialadel on peale taastamist alustatud 

taaskarjatamisega, mille mõju esimestel aastatel on samuti täpselt teadmata, eriti oluline 

siinkohal on liikide stressitaluvus karjatamisele (Pykälä, 2003).  
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärkideks oli välja selgitada, kuidas muutub aja jooksul taastatud aladel käpaliste 

arvukus ja liigirikkus ning kuidas mõjutab loopealsete taastamine käpaliste populatsioone. 

Töö käigus ilmnes, et püstitatud eesmärgi täitmiseks on tarvis hinnata loopealsete taimestiku 

muutusi pikema aja vältel, kuna kolme aastane taastamisjärgne periood pole piisav, et saaks 

hinnata toimuvaid liigi ja arvukuse muutusi ajas. Mõned taastatud alad olid väga liigirikkad, 

teised aga liigi ja arvukuse vaesemad.  Liikide esinemine ja nende arvukus on peale esimesi 

aastaid väga kõikuv ning sõltuv paljudest välisteguritest, muutudes stabiilsemaks pikema aja 

jooksul.  

Taastatud projektialadel oli arvukamaks liigiks kauni-kuldkinga populatsioon. Liik oli 

erinevalt teistest käpalistest väga lühikese perioodi vältel muutunud arvukaks. Taastatud 

aladel esines nii arvuliselt, kui liigikuselt rohkem II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide 

isendeid. III kaitsekategooria liikide summaarne arvukus oli taastatud aladel poole väiksem. 

Põhiosa sellest arvukuse erinevusest andsid kuus III kaitsekategooriasse kuuluvat liiki, mis 

olid taastatud aladel arvukamad. Nendeks liikideks olid vööthuul-sõrmkäpp, kuradi-

sõrmkäpp, laialehine neiuvaip, suur käopõll, hall käpp ja rohekas käokeel. 

Taastamata projektialadel olid arvukamad – kaunis kuldking, soo-neiuvaip ja harilik 

käoraamat. Taastamata aladel oli summaarne arvukus suurem, kuid aladelt loendati 1 liik 

vähem. Liikide võrdluses ei esinenud taastamata aladel tõmmu käppa ja kuradi-sõrmkäppa. 

III kaitsekategooria liikide võrdluses olid taastamata aladel arvukamad soo neiuvaiba, 

hariliku käoraamatu, balti sõrmkäpa, kahkjaspunase sõrmkäpa ja laialehise neiuvaiba 

populatsioonid. 

Taastatud alade puhul mõjutab nende taastumiskiirust, taastamiseelne seisund. Mida 

metsasem ning tihedam kadakas alal esineb, seda väiksem on seal käpaliste arvukus ja seda 

aeglasem on taastumisprotsess taastatud aladel. See ilmnes väga hästi Nõmmküla 2016. 

aastal taastatud loopealse puhul.  
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Kõige paremini projektialadest olid taastunud Igaküla – Koguva loopealsed, aladel esines 

palju liike ning arvukus oli samuti suur.  

Alade võrdluses oli kõige arvukam liikide poolest Üügu panga taastatud loopealsed, kus 

loendati 14 erinevat käpalise liiki. Nõmmküla – Üügu projektialasse jääv Kallastes asuv 

taastamata loopealne oli märkimisväärselt arvukas. Kui enamike kinnikasvanud alade puhul 

oli märgata liigiarvukuse vähenemist metsas ja kadastikus, siis Kallaste loopealsel oli 

taastamata alade võrdluses arvukus üks kõrgemaid. Arvukamad olid ka väiksed niiskemad 

alad, mis oli soo-neiuvaiba püsielupaigaks. 

Püstitatud hüpotees, et loopealsete taastamine soodustab käpaliste arvukuse ja liigirikkuse 

suurenemist taastatud alal, on üldiselt põhjendatud. Nii mitmedki liigid olid taastatud aladel 

arvukamad võrreldes taastamata aladega. Kuna taastamisperioodist oli möödunud vähe aega, 

olid saadud tulemused alade lõikes väga erinevad ja esines ka vastupidiseid näiteid. Alade 

taastamine mõjub liikidele positiivselt, kuid lõplik tulemus ilmneb hiljem. Kuigi kõik 

taastatud looalad polnud, nõnda lühikese taastamisaja vältel liigirikkuselt taastunud, olid 

käsitletud alad liigirohked. Seega vajab põhjalike järelduste tegemine pikaajalisemat 

käpaliste seisundi jälgimist. 
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SUMMARY 

 

The aim of this study was to find, how the restoration of alvar calcerous grassland affects 

orchid species appearance and number of individuals in the population.  

It became evident that in order to accomplish these aims, it is necessary to assess changes in 

the vegetation over a longer period of time, as three-year observable time,  is not sufficient 

to allow an assessment of changes in the species and species richness in time.   

Some of the restored areas were very species-rich, while others lacked of species and were 

poor by individuals. Species and their abundance is very fluctuating after the first few years 

of restoration and is dependent on many external factors, becoming more stable over the 

long term.  

In the restored project areas largest number of Cypripedium calceolus plants occurred. If had 

become most numerous, during very short time of period. In the restored areas, the number 

of species of II protection category were numerically higher. Orchis ustulata species 

occurred only in the restored alvar grassland. Species of the III protection category occurred 

to have half of the number of the non- restored site species. Six species belonging to III 

conservation category were more numerous in restored areas compared with overgrown sites 

species numbers. These species were Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza maculata, Epipactis 

helleborine, Listera ovata, Orchis militaris and Platanthera chlorantha.  

In the overgrown project areas the most numerous species were – Cypripedium calceolus, 

Epipactis palustris and Gymnadenia conopsea. Non-restored areas were more numerous, but 

there wasn´t found one of restored alvar grassland species. In the comparision species there 

were no Orchis ustulata and Dactylorhiza maculata on the unmanaged areas. In the 

comparision of the species of the III protection category, the non-restored area populations 

were more numerous of Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza baltica, 

Dactylorhiza incarnata and Epipactis helleborine. 

In the restored areas, pre-restoration status is affecting areas recovery rate. The more wooded 

and juniper areas are the slower are areas recovery processes in restored areas. It appeared 
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very well in the case on managed Nõmmküla site in 2016. Igaküla – Koguva project areas 

were sites best recovered, there were many species and there was as well high abundance.  

Comparing the areas, the most species rich areas were managed Üügu Cliff alvars, where 14 

different species had counted.  There was remarkable high number of species and abundance 

in Kallaste unmanaged grassland, which is located in Nõmmküla-Üügu project area. While 

in the majority of overgrown areas occurred in decreasing in number of species, in forest 

and juniper areas. Smaller wet areas were as well numerous, which is the main habitat for 

the Epipactis palustris. 

The hypothesis that restoring calcareous grasslands contributes to the increase of species in 

the number and species richness in the restored are is fully justified. Many species were more 

numerous in the restored areas, compared with non-restored areas. As there was so little time 

passed by since the restoration period, the results were very different across areas. The 

restoration of the areas has positive effect on the species, but results will appear later. 

Although, not all alvar sites had not recovered by vegetation as well as some areas, these 

sites overall were species rich.  Hence, for making better conclusion, there is need to monitor 

orchid species in a longer time of period. 
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