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Kaitstavate alade puhul on oluline teada nende ajaloolist tausta. Ajalooline päritolu annab 

ülevaate miks on üks või teine maastik selliseks kujunenud nagu ta on seda tänapäeval. 

Teades ajaloolist maakasutust on võimalik taastada mõni põline kõlvik või hinnata kui 

püsiv on maastik olnud.  

Töö eesmärgiks oli leida milline oli Otepää looduspargi Natura 2000 elupaikade 

maakasutus 19. sajandi teises pooles ning kuidas on see mõjutanud Natura 2000 

elupaikade kujunemist.  

Uurimismetoodikaks oli kaardianalüüs MapInfo 16.0 andmetöötlusprogrammis ja 

andmetöötlus teostati programmis MS Excel 2019. Kaardianalüüsi käigus võrreldi 

visuaalselt Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) Natura 2000 elupaikade kihti 

Rahvusarhiivist valitud kahe mõisakaardiga. Mõisakaartidelt selgunud ajaloolise 

maakasutuse andmeid analüüsiti programmis MS Excel 2019.  

Töö tulemustest selgus, et testaladel esinenud Natura 2000 metsa-, soo- ja 

rohumaaelupaigad on olnud 19. sajandi teises pooles suuremal või väiksemal määral 

kasutuses muuks otstarbeks. Ajalooline pärinemine teistest kõlvikutest on elupaikade 

liigilist struktuuri ja mitmekesisust ning tunnuselementide arvukust tõenäoliselt oluliselt 

muutnud. Vanades loodusmetsades, laialehistes metsades ja rohunditerikastes kuusikutes 

(elupaigatüübid *9010, *9020, 9050) on täheldatud madalamat liikide arvu ning neil 

kasvab rohkem inimmõju taluvaid liike. Soostuvad ja soolehtmetsad ning lammimetsad 

(elupaigatüübid *9080, *91E0) on 19. sajandi maakasutuse mõjutuste tõttu muudetud 

kuivemaks. Liigirikkad aruniidud lubjavaesel mullal, niiskuslembesed kõrgrohustud ning 



 
 

aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (elupaigatüübid *6270, 6430, 6510) võivad olla 

sarnaselt metsaelupaikadele liigivaesed kui neid on ajalooliselt kasutatud teisel eesmärgil. 

Siirde- ja õõtsiksoode ning liigirikaste madalsoode (elupaigatüübid 7140, 7230) puhul 

selgus, et ajalooline maakasutus on võinud muuta elupaikade 7140 ja 7230 alad kuivemaks 

ja homogeenseteks. 

Märksõnad: Natura 2000 elupaigad, maakasutusmuutused, Otepää looduspark 
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In the protected areas, it is important to know their historical land use. Historical origins 

give an idea why landscape has become as it is today. Knowing the historical land use, it 

is possible to restore some ancient land use-elements or assess how large have been 

landscape changes. 

The aim of this thesis was to find out the historical land use of Natura 2000 habitats in 

Otepää Nature Park in the second half of the 19th century and discuss how different land 

use practices have affected the development of Natura 2000 habitats. 

The territories of previous Pilkuse and Pühajärve manors were selected as the test areas. 

To identify the historical land use, the 19th centuries maps of these manors were examined. 

The georeferenced maps were visually compared with layer of Natura 2000 habitats from 

Estonian Nature Information System using program MapInfo 16.0. The results were 

analysed in MS Excel 2019.  

Results demonstrated that Natura 2000 forests, bogs and semi-natural habitats have been 

used to a greater or lesser extent for other purposes in the second half of the 19th century 

in the test area. Historical origins from different land use patches have been likely altered 

the species structure and diversity of habitats.  

Concluding the results of map analyse and data from scientific literature can be presumed 

that in old natural forests, broad-leaved forests and herb-rich spruce forests (habitat types 

*9010, *9020, 9050), lower number of could be present and there could grow more 

human-tolerant species, because some part of these forests have been used as arable fields, 

hay meadows, pastures and slash and burn cultivation land. In swamp forests and alluvial 



 
 

forests (habitat types *9080, *91E0), the species composition of habitats *9080 and *91E0 

could be decreased due the effects of 19th century land use, when these habitats were used 

as meadows and bushlands. Species-rich dry to mesic grasslands, hydrophilous tall herb 

communities and lowland hay meadows (*6270, 6430, 6510) may be species-poor, 

similarly to forest habitats, if they have historically been used for arable fields in the past. 

In the case of transition mires and quaking bogs and alkaline fens (habitat types 7140, 

7230), it became clear that habitats 7140 and 7230 historically used as meadows, may 

have made these habitats drier and homogeneous.  

Keywords: Natura 2000 habitats, land-use changes, Otepää Nature Park 
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SISSEJUHATUS  
 

Tänapäeval oleme otsustanud kaitsta meid ümbritsevat loodust, et säilitada selle bioloogilist 

mitmekesisust, loodusvarasid, maastikke, liike või hoopis elupaiku – olles ise üheks 

fundamentaalsemate muutuste esilekutsujaks. Loodud on erinevaid seltse, direktiive, 

strateegiaid ja seaduseid hoidmaks seda, mis teeb loodusest looduse. Üheks selliseks 

direktiiviks on Euroopa Natura 2000 loodus- ja linnualade võrgustik. Natura 2000 

võrgustiku loodus- ja linnualad on looduslike või poollooduslike elupaigatüüpide ja liikide 

kaitseks (Paal 2004). Antud töös keskendutakse Natura 2000 elupaikadele. Euroopa 

maastike vaheldusrikkus on tulemus maakasutuse pikast ajaloolisest taustast (Plieninger et 

al. 2006) – üks kasutusviis on asendatud teisega, kus näiteks metsadest on saanud põllud või 

põldudest niidud.  

Maastike muutuseid saab praegusel ajal hinnata ja analüüsida andmetöötlusprogrammide ja 

ajalooliste kaartide abil, mis aitavad otsustada kui eripärane ala on. Just kaitstavate alade 

puhul on oluline teada nende ajaloolist kujunemist, et määrata neile kõige sobivam kaitse. 

Sellest tulenevalt uuriti Otepää looduspargi Natura 2000 elupaigatüüpide ajaloolist 

maakasutust.   

Lõputöö eesmärk on leida milline oli Otepää looduspargi Natura 2000 elupaikade ajalooline 

maakasutus 19. sajandi teises pooles ning kuidas on see mõjutanud Natura 2000 elupaikade 

kujunemist. Selleks püstitati järgnevad uurimisülesanded:  

- välja selgitada Otepää looduspargi Natura 2000 elupaikade maakasutus 19. sajandil; 

- analüüsida, kuidas võib ajalooline maakasutus olla mõjutanud Otepää looduspargi 

Natura 2000 elupaikade kujunemist. 

Uurimistöö tegemisel kasutati Eesti Rahvusarhiivi kahte mõisakaarti Otepää looduspargi 

alalt ning Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) Natura 2000 elupaikade kaardikihti. 

Mõisakaartide ja Natura 2000 elupaikade kaardi põhjal teostati kaardianalüüs 

andmetöötlusprogrammis MapInfo 16.0 võrreldes mõisakaarte ja elupaikade kihti. 

Kaardianalüüsis selgunud elupaiga ajalooline maakasutus grupeeriti ja andmetabelid 

transporditi MS Excel 2019 tabelisse, kus leitud andmeid analüüsiti.  
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Töö esimeses peatükis antakse ülevaade Natura 2000 elupaiga mõistest ja milliseid sarnaseid 

uuringuid on varasemalt läbi viidud. Teine peatükk käsitleb Otepää looduspargi tausta ja 

metoodikat. Metoodikas antakse ülevaade kuidas valiti kaardianalüüsiks alad, grupeeriti 

kõlvikud ja viidi läbi olulised arvutused tulemuste leidmiseks. Kolmandas peatükis tuuakse 

välja saadud tulemused ning analüüsitakse neid.  

Töö autor tänab Tambet Kikast, kes teostas mõisakaartide georefereerimise. Erilist tänu 

avaldan enda juhendajale, Pille Tomsonile, kes oli suureks toeks töö valmimisel ja uskus 

minu võimekusse ka siis kui mina ei uskunud.  
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1. TEOREETILINE TAUST  
 

1.1  Natura 2000 elupaiga mõiste  

 

Mõiste „elupaik“ on tuletatud inglise keelsest väljendist „habitat“ (Paal 2004), mida on 

Euroopa Liidu loodusdirektiivis defineeritud kui „looduslik või poollooduslik maismaa või 

veeala, mis on eristatav teistest oma geograafiliste, abiootiliste või biootiliste omaduste 

poolest“ (Euroopa Nõukogu... 1992). Sellest tulenevalt saab öelda, et elupaigad ümbritsevad 

inimest igal sammul – mõne liigi elupaigaks võivad olla ka linnapargid- ja tänavad. Neis 

elavad loomad või kasvavad taimed on üheks kindlaks elupaigaks kohastunud, ka pisemad 

häiringud võivad endaga kaasa tuua pöördumatud tagajärjed (Dotson 2019) – halvimal juhul 

liigi hävimise.  

Kaasajal toimuvate protsesside (peamiselt kliima soojenemine, linnastumine, reostamine) 

keskel on hakatud rohkem tähelepanu pöörama loodusele ja keskkonnale, mille tarbeks on 

vastu võetud erinevaid seaduseid ja direktiive. 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 

loodusdirektiiv looduslike elupaikade ja loodusliku fauna ning floora kaitsest on Euroopa 

Liidu üks tähtsamaim looduskaitsealast tegevust korraldav seadusandlik akt (Paal 2007), 

mille alusel on ka moodustatud üle-euroopaline loodus- ja linnualade võrgustik Natura 2000.  

Natura 2000 võrgustiku loodus- ja linnualad võivad olla looduslike või poollooduslike 

elupaigatüüpide ja liikide kaitseks, kuid üks ala võib kaitsta ka mõlemat samal ajal (Paal 

2004). Võrgustik toetub loodusdirektiivi kahele esimesel lisale ning esimene neist sätestab 

tähtsate elupaigatüüpide loetelu, mille kaitse maksimeerimiseks peab looma spetsiaalsed 

loodushoiualad (Euroopa Nõukogu... 1992). Seega on Natura 2000 üheks eesmärgiks 

säilitada või taastada Euroopa siseselt ohustatud elupaikade soodne seisund 

(Keskkonnaministeerium 2020). Kaitset vajavad elupaigatüübid, mis on kadumisohus nende 

looduslikul levialal, nende looduslik leviala on hääbumas või on suurepärased näited 

elupaigatüübist (Euroopa Nõukogu... 1992). Piisavaks loetakse elupaiga kaitstus kui leviala 

on stabiilne ja laieneb, elupaiga säilimine antud kohas on tagatud kindlate tegurite ja 

struktuuride olemasoluga või kaitstus nendel aladel on garanteeritud (Paal 2007). Tänaseks 

päevaks on elupaigatüübid jaotatud järgnevatesse kategooriatesse: ohustatud, ohualtid, 

harvaesinevad, endeemsed või on suurepärased näited ühe või enama Euroopa üheksa 



10 
 

biogeograafilise piirkonna omaduse tõttu (Euroopa Komisjon 2016). Biogeograafilised 

piirkonnad on: Alpide, Atlandi, boreaalne, mandri, Makaroneesia, Musta mere, Pannoonia, 

stepi ja Vahemere (Euroopa Nõukogu... 1992). Eesti asub boreaalses piirkonnas.  

 

 

1.2  Elupaikade kaitse ja ajalooline maakasutus  
 

Elupaikade kaitsmisel lähtutakse nende looduslikkuse säilitamisest ja suurendamisest või 

koosluse teatud arenguastme hoidmisest (Palo 2018). Aru saamaks, kuidas tagada elupaiga 

säilitamine või suurendamine, tuleb mõista kuidas on kaitstav elupaik ajas kujunenud. Sepp 

et al. (2011) on öelnud, et edukaks kaitsekorralduseks vajavad kõik Eesti suuremad 

kaitsealad ajaloolise maakasutuse andmebaasi, mille abil on võimalik 

looduskaitseväärtuseid paremini hinnata. Näiteks ajaloolise maakasutuse tundmisel 

selguvad alad, kus saaks taastada mõne põlise kõlviku või kui püsivad on olnud metsad või 

poollooduslikud rohumaad (Otepää looduspargi... 2019).  

Ajalooliste andmete tähtust looduskaitse planeerimisel on käsitletud peamiselt maastike 

kontekstis, antakse ülevaade ajaloolise maakasutuse mõjutustest tänapäeva maastikele 

(Foster et al. 2003; Plieniger et al. 2006; Bürgi et al. 2017; Culbert et al. 2017). Teades 

kuidas on üks või teine maastik oma ilme saanud, teame mis moodi saab ala säilitada ka 

edaspidi. Kui hooldatavaid alasid enam samamoodi või järjepidevalt ei majandata, tekivad 

nende asemele teised kooslused.  

Euroopa metsade, niitude kui märgalade kujunemise uuringud ei puuduta enamasti Natura 

elupaikade kaitset. Euroopa metsade ajaloolist kujunemist on uuritud mitmete spetsialistide 

poolt (näiteks Eriksson et al. 2010; Hermy, Verheyen 2006; Dambrine et al. 2007). Nendes 

töödes hinnati põhiliselt ajaloolise maakasutuse mõju metsade bioloogilisele 

mitmekesisusele. Põllumajandusmaadele kasvanud metsade puhul täheldati madalamat 

liigirikkust kui pikaajalistes metsades. Niidulelupaikade puhul on leitud, et kunagine 

maakasutus ja omandivorm avaldavad mõju liikide levikule ja nende esinemise mustritele 

(Gustavsson et al. 2007; Eriksson, Cousins 2014; Cousins 2009). Vähesed uuringud 

märgalade ajaloolisest päritolust põhinevad kaartidele mitmetest ajajärkudest (näiteks 

Godet, Thomas 2013). Märgalade ümberkujundamiseks on kasutatud kuivendamist, millest 

tulenevalt on neil saadud tegeleda erinevate maakasutusviisidega. Godet ja Thomas (2013) 

leidsid, et sellised muutused on põhjustanud alade homogeniseerumist. 
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Eestis läbi viidud ajaloolise maakasutuse uuringuid looduskaitse kontekstis on pigem vähe. 

Lahemaa, Karula, Soomaa, Vilsandi ja Matsalu rahvusparkide uuringud aitavad selgust luua 

millise perioodi maakasutust ja maastikupilti tuleks hoida või taastada ning kuidas on 

maakasutus koosluste ja maastike kujunemisele mõjunud (Lahemaa rahvuspargi... 2010; 

Otepää looduspargi... 2019). Analüüsitud on 150 aasta muutuseid ning nende mõju koosluste 

ja maastike kujunemisele Karula rahvuspargis (Tomson 2007).  

Natura elupaikade ajaloolist päritolu Eestis on käsitletud peamiselt metsa elupaigatüüpide 

kontekstis (Paal et al. 2011; Palo, Gimbutas 2014; Palo, Gimbutas 2017; Tomson et al. 

2015). Palo ja Gimbutas (2014) on andnud ülevaate loodusdirektiivi metsaelupaikade 20. 

sajandi maakasutuse ajaloost, kus selgus, et kunagine metsamaade omandivorm ja 

maakasutusmuutuste koondumine ühte perioodi on suuresti mõjutanud tänapäeva metsade 

koosseisu. Elupaikade vanad loodusmetsad (*9010), tamme, pärna, vahtra, saare või 

jalakatega hemiboraalsed looduslikud vanad laialehised epifüütiderikkad metsad (*9020), 

hariliku kuusega rohunditerikkad Fennoskandia metsad (9050) ja okasmetsad 

moreenikõrgendikel (9060) puhul on leitud, et inimmõjutustega muldadel on liikide 

järelkasv aeglasem ja liikide arvukus madalam (Palo, Gimbutas 2017). Paali et al. (2011) 

töö eesmärk oli selgitada milline on ajaloolise maakasutuse mõju pikas perspektiivis 

elupaigatüübile 9060. Nähtus, et sõltuvalt ammusest maakasutustest (põldude väetamine, 

põletamine) on erinevates asukohtades paiknevad 9060 elupaigatüübid liigiliselt koosseisult 

teistsugused. Tomson et al. (2015) toovad esile ajalooliste alemaade olulise rolli praeguste 

metsade kujunemisel. Karula rahvuspargis on üle saja aasta vanustele alemaadele kujunenud 

metsade hulgas paljud määratud elupaigatüübiks vanad loodusmetsad (*9010). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1  Uurimisala iseloomustus  

 

2.1.1 Otepää looduspargi asukoht 

 

Otepää looduspark, suurusega 22 214 ha (Keskkonnaamet 2016), on Eesti suurim 

maastikukaitseala. Looduspark asub suures jaos Valga maakonna aladel, väikesed alad 

jäävad veel Põlva maakonna Hauka küla ja Tartu maakonna Hellenurme küla aladele. 

Looduspargi maa-alalt on välja arvatud Otepää linn. Otepää looduspark jääb Otepää 

kõrgustikule, millest tulenevalt on looduspargi pinnamood vaheldusrikas – tihtipeale 

esinevad mitmesse eri tüüpi kuuluvad vormid koos (Arold 2005).   

 

 
Joonis 1. Otepää looduspargi asukoht ja piir. Aluskaart Topo25 (Maa-ameti WMS teenused 

2019). 
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2.1.2 Otepää looduspargi kaitse-eeskiri 

 

Looduspargi ajalugu ulatub 1929. aastani kui kaitse alla võeti Pühajärv koos saartega 

(Otepää looduspargi kaitse-eeskiri 2016, § 24). Esimese kaitse-eeskirja sai Otepää 

looduspark 1997. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega number 63 „Otepää looduspargi 

kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine“ (Otepää looduspargi, Otepää... 2016). 

2016. aastal muudeti 1997. aastal vastu võetud kaitse-eeskirja. Tänapäeval on looduspargi 

valitsejaks Keskkonnaamet (Otepää looduspargi kaitse-eeskiri 2016, § 3).  

2016. aastal kinnitatud looduspargi kaitse-eeskirjas on määratletud kuus kaitse-eesmärki:  

1) kaitsta, säilitada, taastada, uurida ja tutvustada Otepää kõrgustikule iseloomulikke 

loodus- ja pärandmaastikke ja looduse mitmekesisust, aidata kaasa säästva 

puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele; 

2) kaitsta Euroopa Parlamendi poolt kehtestatud ja linnukaitse direktiivi I lisas nimetatud 

liikide elupaikasid (näiteks väike-konnakotkas, laanepüü, rukkirääk, musträhn jt); 

3) kaitsta Euroopa Parlamendi poolt kehtestatud ja loodusdirektiivi I lisas nimetatud 

elupaigatüüpe (3110, 3130, 3140, 3150, 3260, *6270, 6430, 6450, 6510, 7140, 7160, 

7230, *9010, *9020, 9050, 9060, *9080, *91D0); 

4) kaitsta loodusdirektiivi II lisas nimetatud liikide elupaikasid (saarmas, harivesilik, suur-

rabakiil jt); 

5) kaitsta esinduslikke asurkondi moodustavate kaitsealuste liikide elupaikasid (näiteks 

sinikael-part, roherähn, mudakonn jt); 

6) kaitsta ja säilitada Pühajärve mõisa parki ja kaitsealale jäävaid kaitstava looduse 

üksikobjekte (Otepää looduspargi kaitse-eeskiri 2016, § 1). 

 

 

2.1.3 Otepää looduspargi maakasutus 

 

2016. aasta kaitsekorralduskava järgi on looduspargi alast 17 328 ha eraomandis, 4514 ha 

riigiomandis, 101 ha munitsipaalomandis ning 270 ha on reformimata riigimaa 

(Keskkonnaamet 2016). 

2019. aastal tehtud Maaülikool uuringu (Otepää looduspargi... 2019) järgi saab öelda, et 

Otepää looduspargis on domineerivaks mets (57%). Metsad asuvad tihtipeale looduspargi 

kõrgematel aladel. Kasvukohtadest on levinumad sinilille, jänesekapsa ja naadi kasvukohad 
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(Keskkonnaamet 2016). Sooalasid on kokku 2% (Otepää looduspargi... 2019). Veekogud 

moodustavad 3,62% looduspargi alast – siseveekogusid on kokku 87, nendest looduslikke 

järvi 60 (Keskkonnaamet 2016). 

Põllumajanduslikke maid ja muid lagedaid alasid on kokku 32%, millest põlde on 4358 ha, 

heinamaid 2201 ha ja lagedaid alasid 470 ha (Otepää looduspargi... 2019). Kuigi tegu on 

küllaltki suure protsendiga, siis põllumajandusliku maa osatähtsus on alates eelmise sajandi 

keskpaigast langenud. Tänapäeval tegeletakse põllumajandusega intensiivsemalt Nõuni 

järve ümbruses, Pedajamäel, Sihva külas, Otepää ja Vana-Otepää vahelistel aladel ning 

Hellenurme-Päidla tee lõunaküljes (Keskkonnaamet 2016).  

Inimasustus oli looduspargi aladel juba esimese aastatuhande alguses ning tänaseks päevaks 

on õueala Otepää looduspargis kokku 2% (Otepää looduspargi... 2019). Selle põhjal võib 

teha järelduse, et asustus on hõre. Seda kinnitab ka Maa-ameti kaardirakendus. Asustus asub 

peamiselt ala keskel, äärealadel esineb harvem õuealasid. Traditsiooniline asustusstruktuur 

on Otepää looduspargis teatud aladel üsna autentselt säilinud – alles on vanad talukohad, 

uued hooned on ehitatud vanadele talukohtadele või on kaasaegne hoonestus sobitatud 

vanaga (Keskkonnaamet 2016). 

 

 

2.2  Metoodika 

 

2.2.1 Kaardimaterjali valik  

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda Otepää looduspargi Natura 2000 elupaikade 

ajaloolist maakasutust 19. sajandi teises pooles. Looduspargi suure pindala tõttu valiti Eesti 

Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemist välja kaks mõisakaarti, mille põhjal edaspidi ajaloolist 

maakasutust hinnati. Mõisakaartide valimisel oli oluline erinevate kõlvikute selge 

eristatavus, et kaardianalüüsi oleks võimalik läbi viia. Kaheks testalaks (joonis 2) valiti 

Pühajärve (EEA.1368.1.15) ja Pilkuse (EAA.2059.1.169) ajalooliste kaartidega kattuvad 

alad, mis vastasid nõuetele. Pühajärve mõisakaart pärineb aastast 1870 ja Pilkuse mõisakaart 

aastast 1867. Üheskoos moodustasid Pühajärve (1008,54 ha) ja Pilkuse (1779 ha) testalad 

Otepää looduspargi koguterritooriumist 10,15%.  
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Joonis 2. Mõisakaartide järgi valitud Pilkuse ja Pühajärve testalad Otepää looduspargi 

territooriumil. Aluskaart Topo25 (Maa-ameti WMS teenused 2019).  

 

 

2.2.2 Kaardianalüüs ja andmetöötlus 

 

Telliti mõisakaartide georefereerimine Tambet Kikaselt. Kaardianalüüs teostati MapInfo Pro 

16.0 andmetöötlusprogrammiga. Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) Natura 2000 

elupaikade kihti võrreldi visuaalselt Pühajärve ja Pilkuse mõisakaartidega. Natura 2000 

elupaikade kaardikihi andmetetabelisse loodi juurde lahter „maakasutus“, millesse märgiti 

mõisakaardilt selgunud elupaiga kunagine maakasutus. Mõisakaartidel olid kõlvikutena 

märgitud: asustus, põld, võsamaa, heinamaa, karjamaa, lehtmets, kuusemets, nõmm, koppel, 

sammalsoo, rohusoo, raieala ja põõsassoo (joonis 3). Maakasutuse kõlvikute tüübid 

grupeeriti ülevaatlikkuse huvides. Moodustati järgmised grupid: heinamaa, karjamaa, 

põlispõld, võsamaa, soo ja mets. Veekogusid uuringusse ei kaasatud, sest nende kasutus ja 

olemus ei ole muutunud.  
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Joonis 3. Fragment Pilkuse mõisakaardist (1867): a – asustus (kollane, punane, tumehall); b 

– põlispõld (hall); c – võsamaa (roosa); d – heinamaa (tumeroheline); e – karjamaa 

(heleroheline); f-h – erinevad metsad (puudega tähistatud rohelised, sinised ja oranžid 

kõlvikud); k – koppel; l – põõsassoo; m – sammalsoo; gm – rohusoo. (Rahvusarhiivi materjal 

EEA.1368.1.15) 

 

Põlispõldudeks nimetatakse põlde, mida haritakse aastast aastasse ning haritakse ja 

väetatakse järjepidevalt (Ligi 1963). Vastupidiselt põlispõldudele kasutati võsamaal 

võsapõlde ajutiselt viljakasvatuseks. Võsapõldude kasutamiseks lasti neil maatükkidel 

metsastuda või võsasse kasvada (Ligi 1963). Hiljem kui võsa oli juba piisavalt suur ja maa 

puhanud eelmisest viljakasvatuse perioodist, tehti maa viljakandvaks võsa põletamise teel 

(Ligi 1963). Pärast aletamist sai põllult 3-5 saaki (Ligi 1963) ning peale seda hakkas 

võsastumise protsess uuesti.  

Maakasutuse määramisel tuli arvestada, et osad elupaigad asusid mitmel erineval kõlviku 

tüübil – selleks lahutati ala andmetöötlusprogrammis mitmeks polügoniks. 

Maakasutusandmetega polügonidele arvutati MapInfo Pro 16.0 programmis pindalad ning 

andmed transporditi MS Excelisse. Andmetöötlus teostati programmiga MS Excel 2019.  

Registreeritud maakasutuse muutuste mõju elupaikadele analüüsiti kasutades kirjanduse 

andmeid erinevate maakasutuse mõjude kohta. Vaadeldi mõjusid liigilisele koosseisule ja 

liigirikkusele. Maakasutuse muutustest parema ülevaate saamiseks külastati testaladel 

asuvaid mõningaid elupaiku (27.04.2020). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1  Natura 2000 elupaikade esindatus testaladel  

 

Pilkuse ja Pühajärve testaladel esines 11 erinevat Natura 2000 elupaika, milleks olid 

rohumaa, metsa- ja sooelupaigad: 

1) hariliku kuusega rohunditerikkad Fennoskandia metsad 9050; 

2) vanad loodusmetsad *9010; 

3) tamme, pärna, vahtra, saare või jalakatega hemiboreaalsed looduslikud vanad leialehised 

epifüütiderikkad metsad *9020; 

4) Fennoskandia soostuvad ja soo-lehtmetsad *9080; 

5) siirdesoo- ja rabametsad *91D0; 

6) sanglepa ja hariliku saarega lammimetsad *91E0; 

7) niiskuslembesed serva-kõrgrohustud tasandikel ja mäestikes alpiinse vööndini 6430; 

8) aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga madalikeniidud 6510; 

9) Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad *6270; 

10)  siirde-ja õõtsiksood 7140; 

11)  aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad madalsood 7230. 

Otepää looduspargi maakatte moodustavad 57% ulatuses metsad (Otepää looduspargi... 

2019) ning just metsaelupaikasid esines testaladel ka kõige rohkem. Testaladel oli 

metsaelupaikadest esindatud kuus seitsmest Otepää looduspargis esinevast elupaigatüübist. 

Ülevaadet ei saanud elupaigast okasmetsadest moreenikõrgendikel (9060), sest seda ei 

esinenud testaladel. Elupaika 9060 tuleks edasi uurida mõnel teisel testalal. Paremat 

ülevaadet vajaksid tulevikus ka elupaigad *9080 ja*91D0, sest neid esines testaladel alla 

10%-i. Metsaelupaikadest olid kõige paremini esindatud tamme, pärna, vahtra, saare või 

jalakatega hemiboreaalsed looduslikud vanad laialehised epifüütiderikkad metsad (*9020), 

testala metsad moodustasid 67% Otepää looduspargis esinevatest *9020 metsadest (tabel 1).  

Testaladel sooelupaikasid kuigi palju ei esinenud, sest ka Otepää looduspargis on sooalasid 

kokku ainult 2% (Otepää looduspargi... 2019). Sooelupaikadest esinesid Pühajärve ja 

Pilkuse testaladel siirde- ja õõtsiksood (7140) ning aluselised ja nõrgalt happelised 
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liigirikkad madalsood (7230). Kahest testalal esinenud sooelupaigast saab parema ülevaate 

siirde- ja õõtsiksoodest (7140), mida testaladel on 30,3% (tabel 1) looduspargis leiduvatest 

7140 elupaigatüüpi soodest. Elupaika 7230 esines ainult 0,21 ha, moodustades kõigest 0,6% 

kõigist Otepää looduspargi 7230 elupaikadest. Fennoskandia mineraaliderikastest allikatest 

ja allikasoodest (7160) ülevaade puudub, sest antud elupaika testaladel ei esinenud. 

Elupaigad 7230 ja 7160 vajaksid tulevikus parema ülevaate saamiseks uut uuringut.   

Otepää looduspargi alal esineb viis poolloodusliku koosluse elupaigatüüpi, testaladel esines 

neist kolm (tabel 1). Pilkuse ja Pühajärve testaladel olevad niiskuslembesed serva-

kõrgrohustud tasandikel ja mäestikes alpiinse vööndini (6430) moodustasid Otepää 

looduspargi antud elupaigatüübist 13,7% (tabel 1). Aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga 

madalikeniite (6510) oli testaladel esindatud 13,5% looduspargis olevatest (tabel 1). 

Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad (*6270) moodustasid vaid 2,7% kõigist 

looduspargis esinevatest *6270 niitudest (tabel 1). Ülevaadet ei saanud kuivadest niitudest 

lubjarikkal mullal (6210) ja põhjamaistest lamminiitudest (6450), mida testaladel ei olnud. 

Väikese osakaaluga oli ka elupaik *6270 (2,7%), mille ajaloolist maakasutust ei saa Otepää 

looduspargi kõigile *6270 elupaikadele üle kanda. Elupaigad 6210, 6450 ja *6270 vajaksid 

ülevaadet teistel testaladel.  
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Tabel 1. Otepää looduspargis kaitstavate elupaigatüüpide esindatus Pühajärve ja Pilkuse 

testaladel.  

Testaladel 

esinevad Natura 

2000 

elupaigatüübid 

Natura 2000 

elupaigatüüpide 

pindalad testaladel (ha) 

Elupaigatüüpide 

koondpindalad 

Otepää 

looduspargis (ha)  

Elupaikade osakaal 

testaladel (%) 

9050 105, 19 817,53 12,9 

*9010 132,7 902,63 14,7 

9020 26,67 39,79 67 

*9080 22,32 437,12 5,1 

*91D0 1,65 28,20 5,9 

*91E0 1,23 2,30 53,4 

7140 32,09 105,77 30,3 

7230 0,21 37,74 0,6 

6430 10,75 78,29 13,7 

6510 6,55 48,54 13,5 

*6270 4,35 162,42 2,7 

 

 

3.2  Metsaelupaigad  

 

Looduspargi Natura 2000 metsaelupaigad on kujunenud kõigist ajaloolistest kõlvikutest 

(tabel 2). Lisaks ajaloolistele metsadele on tänapäevased metsaelupaigad kujunenud veel 

põldudest, heinamaadest, karjamaadest ja võsamaadest. Ei ole välistatud, et väikeste 

pindaladega esindatud kõlvikud peegeldavad erinevusi kaartide mõõtkavades ja töötlemisel 

tekkinud vigu. Otepää looduspargi maakatte tsoneeringu aruandes (Otepää looduspargi... 

2019) on toodud välja, et 58% sealsetest metsadest on sekundaarsed – olles kasvanud 

hüljatud põldudele ja rohumaadele. Märkimisväärselt metsasastusid kunagised põllud 20. 

sajandi alguses, kui erodeeritud maad kultiveeriti või maad metsastusid (Otepää 

looduspargi... 2019). Hiljem on metsastunud veel kallakutel asunud põllud ja sõja ajal 

harimata jäänud alad (Otepää looduspargi... 2019). Hoopis teistsuguseid tulemusi võib näha 
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Karula rahvuspargi ajaloolise maakasutuse puhul. Karula rahvuspargi talumaadel kasvavad 

metsad on vastupidiselt Otepää looduspargile kujunenud suuresti võsamaadest ja lagedatest 

rohumaadest (Tomson 2007). Otepää looduspargi metsastunud rohumaade puhul oli tegu 

eelkõige soostunud ja sooniitudega (Otepää looduspargi... 2019), mis tuli välja ka käesoleva 

töö puhul. Soostunud ja soo-lehtmetsad (9050) olid 48,6% ulatuses kujunenud 

heinamaadest. Samasugune trend oli ka Karula rahvuspargi endistel talumaadel, kus suur 

osa sekundaarseid soo- ja kõdusoometsi on kujunenud endistele rohumaadele (Tomson 

2007). 

 

Tabel 2. Metsaelupaikade jagunemine ajalooliste kõlvikute lõikes. 

Elupaigatüüp Mets (ha) Põld (ha) Soo (ha) 

Heinamaa 

(ha) 

Karjamaa 

(ha) 

Võsamaa 

(ha) 

9050 76,45 10,38 3,37 3,42 1,7 9,87 

*9010 109,32 5,13 4,05 4,43 2,54 7,23  

 *9020  14,46   0,81 0,49   10,91 

*9080 3,04 0,07 7,19 10,84 0,44 7,19 

 *91D0      1,65       

*91E0       1,23     

 

 

3.2.1 Ajalooline kujunemine metsaelupaigatüüpides 

 

Testaladel oli vanasid loodusmetsi (*9010) 14,7% Otepää looduspargi kõigist elupaigatüüpi 

*9010 metsadest. Elupaigad *9010 olid 19. sajandil valdavalt metsaga kaetud (82,4%) (lisa 

1). Vähem esines põlde (3,9%), heinamaad (3,3%), karjamaad (1,9%), võsamaad (5,4%) ja 

soid (3%). Tänapäeval liigitatakse elupaiga *9010 alla erinevaid loodus- või põlismetsi 

(näiteks nõmmemetsad, palumetsad, rabastuvad metsad ja teised), millel puudub inimmõju 

või on see minimaalne ning uuenemine ja arenemine on toimunud looduslikult (Paal 2007). 

Selliste metsade kujunemine on toimunud pika aja jooksul ning neis esineb surnuid puid ja 

kõdunevat lamapuitu. Elupaiga *9010 puhul on olulisel kohal ka puude vanus - vanus 

varieerub põhipuuliikide seas rohkem kui kolme vanuseklassi ulatuses (Paal 2007). Surnud 

puud ja kõdunev lamapuit võivad olla tekkinud nii looduslikest häiringutest kui ka puistus 

esinevatest kõrge vanusega puudest, mis on oma eluea ära elanud. Surnud puude ja kõduneva 

lamapuidu olemasolul on märgatud selliste taimeliikide esinemist, mida lühiealistes 

metsades ei kasva (Turja 2006). Põlismetsa liikidele on omased lühiealised seemnepangad, 

mis puistute raiumisel ja nende kasutamisel muuks otstarbeks enam ei taastu (Hermy et al. 
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2007). Põldudele tekkinud või kultiveeritud metsade puhul on täheldatud, et nende liigiline 

mitmekesisus on märgatavalt madalam kui kauem kujunenud metsades (Eriksson et al. 2010; 

Hermy, Verheyen 2006; Dambrine et al. 2007). Osade liikide jõudmine sekundaarsetesse 

metsadesse võib aega võtta sajandeid (Turja 2006). Seega lagedate ajalooliste kõlvikute 

esinemine võib tähendada, et kõikidesse *9010 metsaelupaikadesse ei ole neile vastavad 

liigid veel levinud. 

Hariliku kuusega rohunditerikkad Fennoskandia metsad (9050) moodustasid 12,9% Otepää 

looduspargi elupaiga 9050 kogupindalast. Sarnaselt elupaigale *9010 oli domineerivaks 

kõlvikuks mets (72,68%). Esines teisi kõlviku tüüpe – põlde (9,9%), heinamaid (3,2%), 

karjamaid (1,6%), võsamaid (9,4%) ja soid (3,2%). Elupaiga 9050 metsadele on iseloomulik 

kuuse enamus puurindes ning tihtipeale kasvavad teises rindes laialehised puuliigid (Paal 

2004). Puistu on erivanuseline, loodusliku häiringu järgne noorem või ühevanuselisem mets, 

kus esineb mitmes staadiumis kõdunevat või sammaldunud lamapuitu, tüükaid, tihedaid 

järelkasvugruppe, jalalkuivanud puid, lahtirebitud maapinda ja mahalangenud puid (Palo 

2018). Palo ja Gimbutas (2017) täheldasid elupaiga 9050 paiknemist rohkem 

majandamismärkidega maal, mis seletaks antud elupaigatüübi osalist kujunemist põldudest, 

heinamaadest, karjamaadest ja võsamaadest (lisa 2). Elupaiga 9050 päritolu 

põllumajandusmaadest on välja toonud ka Palo (2018), sellisel juhul on need kuusikud 

madala esindlikkusega. Ühtlasi võib teiste ajalooliste kõlvikute esinemine veel tähendada 

väiksemat struktuurielementide esinemist, sest kõrgema keskmise vanusega metsades esineb 

loodusmetsa tunnuselemente rohkem (Adson 2015). Selle elupaiga puhul võib olla 

tunnuselementide ja liikide esinemine puistute lõikes erinev. 

Vanu laialehiseid metsi (*9020) oli testaladel 67% Otepää looduspargi kõigist *9020 

elupaikadest. Testaladel esinenud elupaikade *9020 kunagisteks kõlvikuteks olid peamiselt 

mets (54,2%) ja võsamaa (40,9%). Väikese osa moodustasid ka heinamaa (1,8%) ja soo 

(3%). Elupaiga *9020 moodustavad mitmes rindes olevad laialehised liigid – tamm, pärn, 

vaher, jalakas või saar (Paal 2004). Nendele metsadele on omased avatud häilud ja 

tihedamate metsaosade vaheldumine, rohkete tüvetüügaste ning kõduneva lamapuidu 

esinemine (Paal 2007). Küllaltki suurt võsamaade protsenti (40,9%) saab seostada 19. 

sajandil võsamaade kasutamisest loobumisega, mille järel need alad metsastusid (Tomson 

2007). Kui palju alasid metsastus, selle kohta Otepää looduspargis andmed puuduvad. 

Karula rahvuspargis endiste talumaade võsamaad olid 10% ulatuses metsastunud (Tomson 

2007). Ajaloolise heinamaa leidmine kaardianalüüsis toetab fakti, et elupaiga *9020 puistud 
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on osaliselt kujunenud puisniitudest (Palo 2018). Soostuvate laikude esinemine nii 

ajalooliselt kui praegusel ajal on aga tavaline märk ala heterogeensusest. Et ligi pooltest 

elupaikadest *9020 on sekundaarsed metsakooslused, on tõenäoline, et ka selles elupaigas 

ei pruugi kõik omased liigid kasvada. Puistu kõrgest vanusest sõltumata on sageli 

sekundaarsetel puistutel täheldatud hoopis inimmõju taluvate liikide kasvamist (Paal et al. 

2011) 

Fennoskandia soostuvaid ja soo-lehtmetsi (*9080) esines testaladel 5,1% looduspargi kõigist 

elupaigatüübi *9080 metsadest. Ka 19. sajandil olid elupaikadel *9080 soostuvad ja 

metsased alad. Soid oli 32,2% ja metsi 13,6%. Pea poole tänapäevastest soostuvatest ja soo-

lehtmetsadest moodustasid heinamaad (48,6%) ja karjamaad (2%). Analüüsil ilmnenud 

põllud (0,3%), võsamaad (3,3%), mis paiknesid mineraalpinnasel, näitavad tõenäoliselt 

kaarditöötlusvigu. Elupaigal *9080 on aastaringselt või periooditi kõrge põhjavee tase (Palo 

2018). Need metsad kasvavad tasasel maal, laugetes nõgudes või nõlvade jalamil (Paal 

2004). Esineb mitmes jämedus- ja lagunemisastmes lamapuitu, tüükaid, tüvemättaid, 

kõrgeid tarnamättaid, lodulaike, tugijuuri, allikalist märga pinnast ning looduslikule 

häiringule viitavaid elemente (Palo 2018). Vanade kaartide puhul on täheldatud 

kaardistamismetoodika erinevusi. See oli kaardi koostaja teha kas soine ala märgitakse sooks 

või mõneks teiseks kõlvikuks – võimalik, et kaartidele märgitud sood olid juba 19. sajandil 

metsaga kaetud (Tomson 2007). Otepää looduspargi maakatte tsoneeringu aruande (Otepää 

looduspargi... 2019) koostamisel on märgatud vanemate kaartide puhul soode märgistamist 

heinamaadena, sest heade maade nappusel kasutati soiseid alasid niitudena. Niisked 

heinamaad vajasid aga kuivendamist. Pilkuse ja Pühajärve mõisakaartidel on näha, et pooltel 

elupaikadel *9080, mida kasutati kunagi heinamaadena, on olnud kraavid. Soiste alade 

kasutamine niitudena tähendas aga keerukat hooldamist ja tihtipeale niiskete alade 

kasutamine niitudena 20. sajandi algul lõpetati, sest nende niitmine osutus majanduslikult 

ebaefektiivseks (Otepää looduspargi... 2019). Maa-ameti kaardirakendusest (2020) selgus, 

et ka tänapäeval on osadel elupaikadel *9080 kraave. On leitud, et kuivendamise tulemusel 

suureneb soo-lehtmetsades kuuse osakaal (Palo 2018) ning elupaikadelt võivad kaduda 

niiskuslembesed liigid. Kuigi elupaika *9080 on testaladel kogupindalast kokku ainult 5,1%, 

võib arvata, et testaladel olevad elupaigad *9080 on kunagisest maakasutusest mõjutatud.  

Siirdesoo- ja rabametsasid (*91D0) oli kokku kolm ala, mis kõik olid mõisakaartidele 

märgitud soodena. Elupaik *91D0 erineb soodest ja rabadest tihedama ja kõrgema 

puurindega (Paal 2004), mis asub kuivendamata või väheste kuivendusjälgedega aladel. 
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Kuigi elupaigad *91D0 testaladel moodustasid ainult 5,8% (tabel 1) kõigist Otepää 

looduspargi *91D0 elupaikadest, võib siiski järeldada, et need elupaigad on esindlikud. 

Elupaikadel *91D0 kuivendamise märke ei leidu. Mõisakaardid pärinesid aastatest 1867 ja 

1870, mis tähendab, et siirde- ja rabametsad on neil aladel eksisteerinud üle 140 aasta. Selle 

põhjal võib öelda, et nende seisund on hea.  

Sanglepa ja hariliku saarega lammimetsi (*91E0) oli testalal üks ning see asub kunagisel 

heinamaal suurusega 1,23 ha (lisa 3). Lammimetsad asuvad vooluveekogude üleujutusaladel 

või madalamatel järveäärsetel aladel (Palo 2018). Neile on omane kasvada lammi 

madalamatel osadel (Paal 2007). Üleujutus- ehk lammialad on seetõttu viljaka mullaga. On 

teada, et lammimetsad on väärtuslikud, sest just nende viljakuse pärast on neid juba 

kaugetest aegadest saadik raiutud, et kasutada neid heina- või karjamaana (Vahur 1999). 

Seega seos elupaiga *91E0 kunagise ja tänapäevase maakasutuse vahel tundub loogiline. 

Lammialade kasutamine heinamaadena eeldas ilmselt kuivendamist. Tänapäeval on sellel 

alal mitu toimivat kraavi, mis tõttu on elupaigad *91E0 ilmselt kuivema niiskusrežiimiga 

kui lammimetsadele omane. 

 

 

3.3  Poollooduslike koosluste elupaigad  
 

Looduspargi ajaloolise maakasutuse puhul on varasemalt märgitud, et praegused niidud on 

kujunenud suuresti haritava maa arvelt (Otepää looduspargi... 2019). Käesoleva töö 

kaardianalüüsis selgus, et praeguseid kaitsealuseid niite on kasutatud ajalooliselt põllu ja 

heinamaana (tabel 3). Niiskuslembeseid serva-kõrgrohustuid (6430) esines ka endisel 

metsamaal, mis võib tuleneda mõisakaartide ja tänapäeva kaartide erinevustest. Karula 

rahvuspargi endistel talumaadel on täheldatud niitude kujunemist põlispõldude ja 

võsamaade arvelt (Tomson 2007).  

 

Tabel 3. Ajalooliste kõlvikute jaotus poollooduslike elupaikade lõikes.  

Elupaigatüüp Mets (ha) Põld (ha) Soo (ha) 

Heinamaa 

(ha) 

Karjamaa 

(ha) 

Võsamaa 

(ha) 

6430 1,16 0,95   8,64     

6510   5,18   1,37     

*6270   3,19   1,16     
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3.3.1 Ajalooline kujunemine poollooduslikes elupaigatüüpides 

 

Aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga madalikeniite (6510) oli testaladel kokku 13,5% kõigist 

looduspargi 6510 elupaikadest. Testaladel esinenud elupaigad 6510 olid ajalooliselt põllud 

(79,1%) (lisa 4) või endiseid heinamaad (20,9%). Elupaik 6510 on tiheda rohukamaraga, 

keskmise liigirikkusega ning rohukamara moodustavad kultuurliigid või viljakat pinnast 

eelistavad taimed (Juhend Loodusdirektiivi I... 2010). Kaitseväärtust Eestis on antud 

elupaigale raske omistada (Paal 2004), sest neid on eelnevalt küntud, väetatud või 

pealtparandatud (Juhend Loodusdirektiivi I... 2010). Ka arvestatakse elupaika 6510 

minimaalselt 30 aastat tagasi sööti jäetud põllumaad (Paal 2007), seega on endiste põldude 

suur osakaal loogiline. 

Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad (*6270) moodustasid 2,7% Otepää 

looduspargi *6270 niitude kogupindalast. Ajaloolise maakasutuse poolest olid elupaigad 

*6270 elupaigale 6510 sarnased – endised põllud moodustasid 73,3% ja heinamaad 26,7%. 

Sellele tüübile on omane tihe ja liigirikas rohukamar, millel puudub järjepidev majandamine 

või viimasest künnist on möödas vähemalt 30 aastat (Juhend Loodusdirektiivi I... 2010). 

Enamik aruniite on sekundaarse tekkega ja tekkinud kas metsa, põõsastiku, puisniidu või 

põllu asemele (Talvi, Talvi 2012), mis selgitab elupaiga *6270 päritolu põldudest 73,3% 

ulatuses.  

Niiskuslembesed serva-kõrgrohustud tasandikel ja mäestikes alpiinse vööndini (6430) 

moodustasid 13,7% päritolult ajaloolised heinamaad (80,4%), metsad (10,8%) ja põllud 

(8,8%). Need niidud omaette kooslustena kaitseväärtust ei oma, vaid moodustavad 

puhverala väärtuslikuma tuumala ümber (Paal 2004). Püsivate niitude säilimise on taganud 

tõenäoliselt järjepidev hooldamine, mis on ära hoidnud võsastumise ja metsastumise. 

Elupaiga 6430 säilimisele on ka ilmselt kaasa aidanud kuivenduskraavid, mida esineb üle 

poolte testala elupaikadel 6430 (Maa-ameti kaardirakendus 2020). Tänu kraavidele on 

säilinud niitudele iseloomulikke taimeliike (Otepää looduspargi... 2019). Paljud ajaloolised 

heina- ja karjamaad olid hõreda puurindega, mida kaardistaja võis tõlgendada puistuna 

(Otepää looduspargi... 2019). 

Aladel, mida on pikaajaliselt majandatud kui heinamaid, on tähele pandud palju kõrgemat 

liigilist mitmekesisust (Eriksson, Cousins 2014). Testaladel esinenud elupaikadest oli ainult 

elupaigal 6430 kõrge ajaloolise heinamaa protsent (80,4%), elupaikadel 6510 ja *6270 oli 

kunagise heinamaa jaotus 20,9% ja 26,7%. Selliste tulemuste põhjal võib järeldada, et 
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elupaikadel 6510 ja *6270 ei tarvitse olla nii kõrge liigikuse näitaja. Liigirikkus sõltub 

paljuski sellest kui püsivad on liikide seemnepangad ja kuidas taastuv ala asub teiste niitude 

suhtes (Eriksson, Cousins 2014). Kuigi on öeldud, et 100 aastat on piisav aeg niidu 

kujunemiseks (Otepää looduspargi... 2019), ei ole garanteeritud, et kõik tüüpilised 

niiduliigid on ka 100 aastaga niitudele levinud.  

 

 

3.4  Sooelupaigad 

 

Kaartidel on märgatud soode pindala suurenemist viimase saja aasta jooksul - 1911. aasta 

kaardil on suurem osa tänapäevastest soodest märgitud rohumaadena ja põldudena (Otepää 

looduspargi... 2019). Ka käesolevas töös on mõlemad sooelupaigad kujunenud heinamaadest 

(tabel 4).  

 

Tabel 4. Ajalooliste kõlvikute jaotus sooelupaikade lõikes.  

Elupaigatüüp Mets (ha) Põld (ha) Soo (ha) 

Heinamaa 

(ha) 

Karjamaa 

(ha) 

Võsamaa 

(ha) 

7140       32,09     

7230       0,21     

 

 

3.4.1 Ajalooline kujunemine sooelupaigatüüpides  

 

Siirde- ja õõtsiksoid (7140) oli kokku 32,09 hektarit, moodustades 30,3% kõigist Otepää 

looduspargis esinevatest 7140 soodest. Testaladel esinenud elupaigad 7140 olid kõik endised 

heinamaad (lisa 5). Tavaliselt on elupaigad 7140 lagedad, esineb üksikuid puid või põõsaid 

(Pajula, Ilomets 2012). Neid leiab rabade serva-aladelt, kinnikasvanud veekogudelt või 

soostuvate veekogude kallastelt (Paal 2004). Õõtsiksoode veetase on pinnalähedane ning 

siirdesool kuni 30 cm sügavune (Pajula, Ilomets 2012). Elupaigad 7230 olid samuti terves 

ulatuses ajalooliselt heinamaad – 0,21 ha (tabel 4). See elupaik hõlmab liigirikkamat osa 

madalsoodest, kus põhjavee tase on kõrge ja turbakiht on tüsedam kui 30 cm (Paal 2004). 

Domineerivad madalakasvulised tarnaliigid ja samblarinne (Pajula, Ilomets 2012). 

Elupaikade 7140 ja 7230 päritolu heinamaadest on arvatasti mõjutanud elupaikade 

esindlikkust. Mõlema sooelupaiga kujunemine heinamaadest tuleneb kuiva maa 

puudumisest – head ja kuivad alad olid kasutusele võetud juba põldudena. Soistele aladele 
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loodud heinamaad vajasid aga kasutamiseks kuivendamist ning selle tarbeks kaevati kraavid. 

Tänapäeval esineb elupaikadel 7140 ja 7230 vähemalt üks kraav (Maa-ameti kaardirakendus 

2020). Elupaiga 7140 kuivendamisel väheneb niiskuslembeste eutroofsete liikide osakaal ja 

puude kasv paraneb ning elupaiga 7230 kuivendamisel kasvab alale mets (Pajula, Ilomets 

2012). Ilmselt on ka pidev niitmine elupaikasid oluliselt mõjutanud. Järjepideva niitmise 

puhul on täheldatud, et see mõjutab alade liigilist struktuuri, muutes need homogeenseteks 

(Godet, Thomas 2013). Kuna kuivenduskraavid ja järjepidev niitmine mõjutavad alasid 

pigem suurel määral, siis Otepää looduspargi Natura 2000 sooelupaikade liigirikkus võib 

üsna madal olla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Looduse mitmekesisuse säilimiseks oleme loonud erinevaid kaitsealasid. Parima kaitse 

määramiseks on tähtis tunda ala päritolu. Ajaloolise kujunemise tundmisel on võimalik ala 

väärtuseid paremini hinnata. Selleks tuleb ajas tagasi minna rohkem kui sada aastat, mida 

aga sageli ei tehta. Lähtutakse peamiselt viimasest sajast aastast või määratakse kaitsealasid 

seire alusel.  

Ajaloolist tausta on käsitletud kõige enam maastike looduskaitse planeerimise kontekstis. 

Vähesed on uurinud Natura 2000 elupaikade kujunemist. Enim on uuritud Euroopa 

metsaelupaikasid. Ka Eestis on uuritud vaid Natura metsaelupaikade kujunemist.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli leida milline oli Otepää looduspargi Natura 2000 

elupaikade ajalooline maakasutus 19. sajandi teises pooles ning kuidas on see mõjutanud 

Natura 2000 elupaikade kujunemist.  

Töö teostati MapInfo 16.0 andmetöötlusprogrammis, millega võrreldi tänapäeva Otepää 

looduspargi Natura 2000 elupaiku 19. sajandi mõisakaartidega. Valitud mõisakaardid katsid 

Otepää looduspargi koguterritooriumist 10,2% (testalad). Mõisakaartidelt selgunud 

ajaloolised kõlvikud grupeeriti: heinamaa, karjamaa, põlispõld, võsamaa ning erinevad 

kaartidel märgitud metsa- ja sootüübid. Natura 2000 andmekihti võrreldi mõisakaartidega, 

määrati maakasutuse grupp ja arvutati erineva maakasutusega elupaikade pindalad. 

Andmeid töödeldi programmis MS Excel 2019. Registreeritud maakasutuse muutuste mõju 

elupaikadele analüüsiti kasutades kirjanduse andmeid erinevate maakasutuse mõjude kohta.  

Tulemustest selgus, et mõisakaartidega määratud testaladel esines 11 Natura 2000 rohumaa, 

metsa- ja sooelupaika. Metsaelupaigad olid kõige paremini esindatud ning olid kujunenud 

kõigist ajaloolistest kõlvikutest. Erinev ajalooline päritolu võib olla mõjutanud eelkõige 

metsaelupaikade bioloogilist mitmekesisust ja tunnuselementide arvukust. Tuginedes 

kirjanduse andmetele võib järeldada, et erinev ajalooline maakasutus on vanades 

loodusmetsades, laialehistes metsades ja rohunditerikastes kuusikutes (elupaigatüübid 

*9010, *9020, 9050) enim põhjustanud madalamat liikide arvukust ning inimmõju taluvate 

liikide kasvamist. Tänased soostuvad ja soolehtmetsad ning lammimetsad (elupaigatüübid 

*9080, *91E0), mida kasutati 19. sajandil heinamaadena või karjamaadena, on suuresti 
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mõjutatud kuivenduskraavidest. Kuivenduskraavid on tõenäoliselt mõjutanud nende 

elupaikade liigilist koosseisu.  

Testaladel esinenud poollooduslike koosluste elupaigad, liigirikkad aruniidud lubjavaesel 

mullal, niiskuslembesed kõrgrohustud ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud 

(elupaigatüübid *6270, 6430, 6510), olid 19. sajandil kas põllud või heinamaad. On palju 

andmeid, et ajalooliselt heinamaana kasutatud alad on liigirikkamad. Testaladel esinenud 

sooelupaigad, siirde- ja õõtsiksood ja liigirikkad madalsood (elupaigatüübid 7140, 7230), 

olid kujunenud heinamaadest. Heinamaana kasutatud soiseid alasid kuivendati ja niideti 

regulaarselt. Kuivendamine soodustab puude kasvu ja niiskuslembeste liikide osakaal 

väheneb. Niitmine muudab alad homogeenseks.  

Püstitatud uurimisülesanded said suuremas osas täidetud. Otepää looduspargis esindatud 

elupaigad, mida testaladel ei esinenud (elupaigatüübid 9060, 7160, 6210, 6450) või esines 

liiga vähe (elupaigatüübid *9080, *91D0, 7230, *6270), vajaksid täiendavat uurimist teistel 

aladel.  

Tulemustest võib järeldada, et suur osa Otepää looduspargi Natura 2000 elupaikadest on 

mõjutatud tänasest erinevast ajaloolisest maakasutusest. Kõiki analüüsitud elupaigatüüpe oli 

19. sajandi teises pooles suuremal või väiksemal määral kasutatud teisel eesmärgil. See 

toetab seisukohta, et kaitse planeerimisel on oluline vaadata kaugemasse aega, mitte lähtuda 

ainult viimase saja aasta maakasutusest.    
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SUMMARY 

 

We have created various protected areas to preserve the diversity of nature. To determine 

the best protection, it is important to know the origin of the landscape. By knowing the 

historical development, it is possible to assess better the values of the area. This requires to 

go back in time more than hundred years. Eventhough, when it comes to conservation, it is 

mainly based on the last hundred years or protected areas are designated on the basis of 

monitoring. 

The historical background has been discussed most in the context of landscape conservation 

planning. Few have studied the evolution of Natura 2000 habitats. European forest habitats 

have been studied the most. In Estonia, too, only the formation of Natura forest habitats has 

been studied.  

The aim of this bachelor's thesis was to identify the historical land use of Natura 2000 

habitats in Otepää Nature Park in the second half of the 19th century and discuss the effect 

of land use on development of Natura 2000 habitats. 

To identify the historical land use, the manor maps were selected from 19th century, which 

covered 10,2% of the total territory of Otepää Nature Park (test areas). The historical land 

use patches marked on the maps were grouped: permanent arable fields, meadows, pastures, 

slash and burn cultivation land and various forest and bog types. The data layer of Natura 

2000 habitats was compared with georeferised manor maps. The work was performed with 

MapInfo 16.0 program, data was processed in MS Excel 2019.  

Most of the grasslands, forests and bogs Natura 2000 habitat types that are designated in 

Otepää Nature Park, were presented in the test areas. Forest habitats were best represented 

and had evolved from all historical land use groups. Based on the literature, it can be 

concluded that different historical land use in old natural forests, broad-leaved forests and 

herb-rich spruce forests (habitat types *9010, *9020, 9050) has caused the lower number of 

species and the growth of species resistant to human impact. Today's swamp woods and 

alluvial forests (habitat types *9080, *91E0), which were used as meadows or pastures in 

the 19th century, are heavily influenced by drainage ditches, that are likely affected the 

species composition of these habitats.  
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The habitats of the semi-natural communities in the test areas, species-rich dry to mesic 

grasslands, hydrophilous tall herb fringe communities and lowland hay meadows (habitat 

types *6270, 6430, 6510), were either fields or meadows in the 19th century. There is 

evidence that areas historically used as grassland are richer in species. The marsh habitats, 

transition mires and quaking bogs and alkaline fens (habitat types 7140, 7230), have been 

used as hay meadows. The marshy areas used as grasslands were drained and mowed 

regularly. Drainage promotes tree growth and reduces the proportion of moisture-loving 

species. Mowing makes the areas homogeneous. 

Habitats represented in Otepää Nature Park that did not occur in the test areas (habitat types 

9060, 7160, 6210, 6450) or were too few (habitat types *9080, *91D0, 7230, *6270) would 

need further investigation in other test areas. 

Research assignments were mostly completed. It can be concluded from the results that a 

large part of the Natura 2000 habitats in the Otepää Nature Park are affected by historical 

land use. All of the analysed habitat types were more or less used for other purposes in the 

second half of the 19th century. This supports the view that it is important to look further 

into planning for conservation, not just the land use of the last hundred years. 
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Lisa 1. 19. sajandi metsamaal kasvav vana loodusmets (9010). (autori foto 2020) 
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Lisa 2. 19. sajandil põllumaana kaardistatud rohunditerikas kuusik (9050). (autori foto 2020) 

 

Lisa 3. 19. sajandil heinamaana kaardistatud sanglepa ja hariliku saarega lammimets 

(*91E0). Fotol on näha elupaika läbiv kraav. (autori foto 2020) 
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Lisa 4. 19. sajandil põllumaana kaardistatud aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga madalikeniit 

(6510). (autori foto 2020) 

 

Lisa 5. 19. sajandil heinamaana kaardistatud siirde- ja õõtsiksoo (7140). (autori foto 2020) 



40 
 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, Krislin Kukumägi, 

(sünniaeg 26.12.1997) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö „Otepää 

looduspargi Natura 2000 elupaikade ajalooline kujunemine“, mille juhendaja on Pille 

Tomson, 
 

1.1 salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2 digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3 veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse 

tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor ______________________________  
  (allkiri) 

 
 

 

Tartu, 25.05.2020 

                

 

 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


