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Sageli on madalsood  haruldaste taime- ja loomaliikidele elupaigaks. Laiaulatuslik 

kuivendus on muutnud paljude sooökosüsteemide toimimist, millega kaasnevad muutused 

ka taime– ja loomaliikide elupaikadele, sealhulgas ka tigudele. Üheks olulisimaks tigude 

kooslusi kujundavaks faktoriks on elupaiga niiskustase. Uuringuid madalsoode kuivenduse 

mõjust tigudele Eestis töö kirjutajale teada ei ole. Käesolev töö uurib madalsoode teofaunat 

ja kuivenduse mõju sellele. Uuring viidi läbi Läänemaa Suursoo kõige paremini säilinud 

madalsoo osas, kus on plaanis ökosüsteemi taastamiseks kraavid sulgeda. 2018.aasta juulis 

koguti  116 proovi ruudumeetodil kolmest kihist. Võetud proovidest nopiti välja kõik 

limused ja määrati teod. Lisaks kasutati keskkonnaandmeid, mida on kogutud uurimisalal 

toimuva madalsoode taastamise projekti Life Peat Restore raames (LIFE 15 

CCM/DE/000138), selhulgas turba, vee ja taimkatte andmed. Kokku leiti kogutud 

proovidest 584 isendit 26 liigist ja 12 sugukonnast sh. III kaitsekategooria alust liiki luha-

pisitigu (Vertigo geyeri) 45 isendit. V.geyeri ja Eestis haruldase V.lilljeborgi (66 isendit) 

suur esinemissagedus kogutud proovides lubab väita, et Läänemaa Suursoo on senistest 

nende liikide Eesti leiukohtadest üks parimatest. Tigude liigirikkuse ja isendite arvu 

olenevust kuivenduskraavi kaugusest ei ilmnenud. Kraavitusel paistis olevat pigem 

positiivne kui negatiivne mõju ohustatud ja kaitsealuse V.geyeri arvukusele. 

Huvitav on asjaolu, et pH ja Ca kontsentratsioon ei olnud tugeva mõjuga, kuigi tavaliselt 

on need leitud maismaatigude liigirikkust ja arvukust positiivselt mõjutavat.  

Selleks, et analüüsida tugeva kuivenduse mõju teoskooslustele, on vajalik edasine uurimine 

tugevama kuivenduse mõjuga madalsoo osadest. 

Käesolev uuring annab panuse Eesti malakofauna kaardistamisse, sh. uued V. geyeri 

leiukohad ning võimaldab pärast kraavide sulgemist hinnata taastamistegevuste mõju 

limustele. Töös toodud analüüsid  täiendavad teadmisi tigude elupaiganõudlusest 

madalsookooslustes.  

 

Märksõnad: soode taastamine, indikaatortaimed kraavitamise mõju, Vertigo geyeri, Vertigo 

lilljeborgi 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master´s Thesis 

Author: Ene Täht Specialty: nature tourism 

Title: The impact of drainage on fen malacofauna on the example of Läänemaa Suursoo. 

Pages:  Figures:  Tables:  Appendixes:  

Department: Chair of biodiversity and nature tourism 

Field of research: Animal ecology (B280) 

Supervisors: Marika Kose, Liina Remm 

Place and date: Tartu, 2019 

Fens often occur as habitats for rare plant and animal species. Vast drainage of wetlands 

has changed the functioning of these ecosystems, promoting changes in habitats for plant 

and animal species, including snails.  One of the most crucial ecological factors for snail 

communities is moisture level in their habitats, There is no known research in Estonia 

about the influence of the fen drainage on snail assemblages. Current research is 

investigating the fen malacofauna and the impact of drainage to it. The research was 

carried out in Läänemaa Suurso fen, in the most represenative fen habitat, where in the 

frame of restoration project the drainage will be blocked. In July, 2018 we gathered 116 

samples from plots in three layers. All molluscs were picked from the material and snails 

were identified, Additionally we made use of environmental data, collected by the team of 

the project Life Peat Restore (LIFE 15 CCM/DE/000138), including data about peat and 

water chemistry and vegetation parameters.  Altogether 584 specimens were identified, 

from 26 species and 12 genera, including V. geyeri, the protected species under III 

category (45 specimens). Large numbers of V. geyeri and another rare snail species in 

Estonia, V. lilljeborgi (66 specimens) indicates, that Läänemaa Suursoo fen is one of the 

best habitats for the species, indicated so far in Estonia. The species richness and 

abundance of snails did dot show any correlations with the distance of the drainage ditsch. 

The drainage indicated a slight positive rather than negative effect on the abundance of the 

protected species V. geyeri.  

The unexpected result was, that pH and Ca concentrations did not have significant impact, 

although usually the have been found to have positive impact on land snail abundance and 

species richness.  

We recommend the further research from the heavily drained parts of the fen, to estimate 

the true impact of drainage to the snail assembleges.  

Current research is havng an input to the mapping of Estonian malacofauna, including new 

findings of V. geyeri and enables to estimate the impact of restoration activities to molluscs  

after colsing the drainage ditches. The analyses, presented in the paper are improving the 

knowledge about the habitat preferences of snails in fen habitats.  

 

Keywords: mire restoration, indicator plants, impact of drainage, Vertigo geyeri, Vertigo 

lilljeborgi 
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1. SISSEJUHATUS 

 

1.1. Madalsoode tähtsus elupaigana ja nende kadumise ulatus 

Ligi 4 miljonit km2 kogu maailma maismaa pinnast katavad sood (3%). Sood on märgalade 

ökosüsteemid ja esindavad mitmekülgseid ökosüsteemi teenuseid nagu põhja- ja pinnavee 

puhastamine, süsiniku sidumine. Sood on head piirkonna hüdroloogiliste muutuste 

peegeldajad (Lamers et al 2015). Olles paljude haruldaste taime- ja loomaliikide 

elupaigaks, on sood olulised looduse mitmekesisuse säilitajad. Kuivendades soid nii põllu- 

kui ka metsamajanduse tarbeks muudab inimene oma tegevusega maastikud 

ühetaolisemaks vähendades sellega tunduvalt elupaikade mitmekesisust (Ilomets 1998, 

2003). Laiaulatuslikud maakasutuse muutused, sealhulgas põllumajandus ja sellega 

kaasnev kuivendus on mõjutanud või kahjustanud soode poolt pakutavaid ökosüsteemi 

teenuseid paljudes Põhja-Ameerika ja Euroopa piirkondades. Lisaks avaldab soodele mõju 

reostusest tulenev eutrofeerumine ning kliima- või kohaliku hüdroloogilise režiimi 

muutustest tingitud põud ja seeläbi toimub samuti elupaikade vähenemine.  (Lamers et al 

2015, Chytry et al. 2019, Wehner et al. 2019 ). Seetõttu võib öelda, et suur osa Euroopa 

soodest on läbi aegade olnud inimese poolt mõjutatud ja soode kaitse on vajalik, kuna seal 

leidub liike, mis kasvavad just soodele iseloomulikes spetsiifilistes tingimustes. (Grootjans 

et al. 2012).  

Erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest on soode osakaal Eestis suur. Sood 

moodustavad umbes 10 000 km2 ehk 22% Eesti maismaa territooriumist. Soostunud alade 

pindala poolest oleme Soome (31 %) järel teisel kohal maailmas (Rydin, Jeglum 2006). 

Eesti soode kogupinnast moodustavad madalsood 57%, siirdesood 12% ja rabad 31% (Paal 

et al. 1999). Praeguseks on kuivendatud 70% Eesti soodest, sealhulgas 84% madalsoodest, 

64% siirdesoodest ja 60% soometsadest (joonis 1). 
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Joonis 1. Erinevate sootüüpide pindala ja hävimine eestis 2019. aasta seisuga. Graafik on 

koostatud Laasimer (1965), Ilomets (2017), Paal, Leibak (2014), Ramst & Orru (2009) ja 

Pikk (1997) järgi. Allikas (LIFE 15 CCM/DE/000138). 

 

Maailmas hinnatakse kuivendatud soode pindalaks 63 miljonit hektarit (Joosten, 

Couwenberg 2009). Ajalooliselt on kogu maailma lõikes just Euroopas koos teaduse ja 

tehnoloogia arenguga paralleelselt kõige pikemalt ja intensiivseimalt kasutatud soid ning 

turbaalasid (Joosten et al. 2017). Kuivendamise tagajärjel on kogu maailmas hävinud üle 

10%, Euroopas üle 50% soodest, sealjuures kahjustades igati bioloogilist mitmekesisust 

(Grootjans et al. 2005; 2012). Paljudes Lääne- ja Kesk-Euroopa riikides ning näiteks suurte 

turba-aladega Indoneesias on enamus soodest hävinud (Kaitstavate soode tegevuskava 

2015). Metsanduse huvides on pindalaliselt peaaegu 2/3 Soome looduslikest soodest 

kuivendatud, olles maailmas kõige ulatuslikumaks sookuivendamise programmiks 

maailmas. Põllumajanduse huvides on Soomes kõige rohkem kuivendamise teel hävinud 

muuhulgas ka liigirikkaid madalsoid. (Ilomets et al. 2007).  

Eestis sai soode kuivendamine alguse vähesel määral 17. sajandil (Valk 1988). 

Põllumajandusliku maa puudumisel soode kultuuristamine 19.- 20. sajandil intensiivistus 

(Truus et al 2018a) ja 1940. aastaks oli kraavitatud (enamasti käsitsi) üle 350 000 hektarit 

soid (Ratt 1985). Lisaks põllumajanduslikule maakasutusele intensiivistus 1970-1980 

aastatel soode kuivendamine ka metsakultuuride rajamise eesmärgil . 1980. aastateks 

250 000 - 300 000 hektarist kuivendatud maast moodustasid suurema osa madalsood, olles 

praeguseks kadunud 80% ulatuses. (Truus et al 2018a). Tänapäeval on valdav enamus 

madalsoid Eestis kuivendatud. (Ilomets 1998, Ilomets et al. 2007). Paljud kuivendatud 
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madalsooalad on kasutusel põllumajanduses, võsastumas on need kuivendatud madalsoode 

osad, mis tõenäoliselt on olnud kasutusel heinamaadena. (Pajula 2006). 

Kirde-Eestis on soid kuivendatud ja seeläbi ka hävinud seoses 

põlevkivi kaevandamisega. Lahtise kaevandamise käigus eemaldatakse maavarani 

jõudmiseks kogu pinnakate ja seeläbi on kaevandamise tõttu looduslik veerežiim rikutud. 

(Paal, Leibak 2013). Eestis on soid ja soostunud maid kuivendatud 40 000 - 50 000 hektarit 

turbatööstuses kütte- ja kasvuturba tootmise tarbeks (Ilomets 2005), muutes freesturba 

väljad, kõdusoometsad ja jääksood põuastel ning vihmavaestel perioodidel väga 

tuleohtlikuks.  

Sood on lisaks elurikkuse ja maastike mitmekesisuse säilitamisele mageveeressursside 

kujundamis- ja säilitamisaladena orgaanilise süsiniku akumuleerijad, toimides samas ka 

jõgede valgalade vee loodusliku puhastajana ning ümbruskonna veetaseme reguleerijatena. 

Samas toimivad sood ka oluliste elupaikadena taime – ja loomaliikidele. Madalsoode väga 

spetsiifilistes tingimustes kasvavate taimede seas leidub liike, millest paljud on ohustatud 

staatusega ja seetõttu on soode kaitse vajalik ka liigikaitselisest seisukohast. (Lamers et al. 

2002). Eesti soodes on säilinud ka mitmed mujal maailmas haruldaseks muutunud looma- 

ja taimeliigid (Ilomets 1998, Arold 2005, Kimmel 2009, Paal 2007). Näiteks Eesti soode 

floora hõlmab 280 liiki soontaimi, millest 230 liigi peamine või ainus kasvukoht on 

madalsoodes (Trass 1994, Kaitstavate soode tegevuskava 2015). Paljud soodes kavavad 

taimeliigid on kohastunud sealsete tingimustega, vajades avarat, valgusküllast ja vesist 

kasvukohta. Teistsugustes kasvutingimustes ei ole soos kasvavad taimeliigid 

konkurentsivõimelised. Kuivendusega alanev veetase soodustab toitainete kättesaadavust 

ning kiiresti kasvavad lopsakad taimed varjutavad madalakasvulisi sootaimi. See annab 

võimaluse võsastumise tekkeks (Truus et al. 2018b. Soodes on veetase pinnalähedane. 

Madalsoodes on veetase kuni 20–30 cm allpool soopinda. Nii näiteks, kui aasta keskmise 

veetase alaneb vaid 5–10 cm, muudab see soodes kasvavate taimeliikide koosseisu 

põhjalikult. Kui madalsoos alandada veetaset pool meetrit, siis kaovad sealt peaaegu kõik 

sootaimed (Ilomets 2003), mis võimaldab sinna levida teistel liikidel (Grootjans et al. 

2005). Kui 1980. aastaks oli Eestis kuivenduste mõjul haruldaseks muutumas mustjas 

sepsikas (Schoenus nigricans) või putuktoiduline taim alpi võipätakas (Pinguicula alpina) 

(Trass 1986), siis Kaitstavate soode tegevuskava 2015 andmetel on tänapäeval vajadus 

hoida ära  üleeuroopalise tähtsusega kullerkupu (Trollius europaeus), pääsusilma (Primula 

farinosa) või käpaliste (Orchidaceae) haruldaseks muutumist. Näiteks kuivendamise 

tulemusena kaovad madalsoodele iseloomulikud tarnakooslused, mis asenduvad enamasti 

https://et.wikipedia.org/wiki/Põlevkivi
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Lahtine_kaevandamine&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Pinnakate
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hariliku sinihelmika mätastega, samas suureneb puude ning põõsaste kasv ja valitsevaks 

saavad kased, männid. (Masing, 1953). Naaberriigis Soomes, Ahvenamaal leiduvad 

madalsoodes haruldased samblaliigid, mis on ainulaadsed kogu Soome jaoks (Pykälä 

1994) ja on hävinemisohus, kui kuivenduse mõjul rikutud keskkonnaga madalsoid ei 

taastata.  

Sood oma kõrvalise asukoha ja raske juurdepääsetavusega on elupaigaks eraklikele 

lindudele ja loomadele. Sood on tedre, metsise, paljude kulliliste ning kurvitsaliste 

elupaigaks. (Truus et al. 2018b). Soodes elevate limuste kojad on soos pesitsevatele 

lindudele hädavajalikuks kaltsiumiallikaks munemise ajal munakoorte ülesehitamisel. 

Limuste kodade kättesaadavusest oleneb nii munakoore paksus kui ka rebu 

kaltsiumisisaldus, mis omakorda mõjutab linnupoegade luustiku kujunemist. Mitmed 

eksperimentaalsed ja võrdlevad uuringud happelistes kui ka looduslikult kaltsiumivaestes 

piirkondades on näidanud, et kaltsiumirikka toidu kättesaadavus on elupaiga kvaliteedi 

oluline komponent, mõjutades mitmete linnuliikide pesitsusnäitajaid (Reynolds et al. 

2004). 

 

 

1.2. Madalsoode kuivendamise mõju madalsoo hüdroloogiale, mullale ja 

taimestikule 

  

Suur osa Euroopa soodest on läbi aegade olnud inimese poolt mõjutatud. (Grootjans et al. 

2012). Kõige rohkem on kuivendatud Saksamaal st. 99% madalsoid (Couwenberg, Joosten 

2001). 

Soode kuivendamise võimalusteks on kinnised kuivendussüsteemid e. drenaažid ja lahtine 

kraavitamine. Eesti esimene põletatud savist rennikujulistest drenaažitorudest kinnine 

kuivendussüsteem rajati 1853. aastal 1,8 ha suurusele maa-alale Vaida mõisas (Juske 

1996). Soode kasutamine põllumajanduslikel ja turba varumise eesmärkidel on saanud 

alguse 17. sajandil (Kuum 1967). Olles paljude taime- ja loomaliikide kasvukohaks 

(elupaigaks), on sood eriti olulised bioloogilise mitmekesisuse säilitajad. Madalsoode 

kuivendamisega tekkiv keskkonnakahjustus sisaldab kuivatamist (kuivendamist), 

hapestumist või eutrofeerumist (Lamers et al. 2002).  Kuivenduse mõjuna pinnases tekkiv 

suurenenud lämmastikusisaldus võimaldab domineerida soontaimetel ja nad pärsivad 

turbasammalde kasvu (Gunnarsson et al. 2004). See loob võimalused taimeliikide 
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omavaheliseks konkurentsiks (Bowles et al. 2005). Hollandis Drentse Aa jõe valgalas 

jälgiti 26 aasta jooksul kraavitamise ja maakasutamisest tulenevaid muutusi taimeliikide 

koosseisus. Uuritaval alal asetsesid proovide võtmise asukohad kuivenduskraavidest 

erinevatel kaugustel. Tulemuseks oli taimeliikide esinemissageduse kõikumine 12% - 45% 

kogu uuritava ala ulatuses. Suurema kuivendusest tuleneva mõjuga aladel toimusid 

muudatused liigirikkuses 4-10 aasta pärast ja kuivendusest vähem mõjutatud uuringualas 

11-20 aastaga (Grootjans et al. 2005).  

Lääne-Eesti madalsoodes on uuritud kuivendamise tagajärjel toimuvaid muutusi 

madalsoole iseloomulikele taimeliikidele. Sooalade kuivendamisel hakkavad rohurindest 

kõigepealt kaduma niitjas tarn (Carex lasiocarpa) ja pruun sepsikas (Schoenus 

ferrugineus) asendudes hariliku sinihelmikaga (Molinia coerulea), kusjuures viimane 

muutub kuivenduse tagajärjel rohurindes valitsevaks, moodustades suuri mättaid. 

Intensiivsemaks saab puude ja põõsaste kasv, valitsevateks saavad kased, ilmub üksikuid 

mände (Trass, 1955). Tartu Ülikooli teadlaste poolt läbi viidud komplekssed uuringud 

näitavad, et kuivenduse mõju avaldub siirdesoode taimkattes selgemini ja mõnevõrra 

kaugemal (kuni 400 m kraavist) kui rabade puhul (300 m). Madalsoode kohta ei ole sama 

põhjalikku uuringut läbi viidud (Kaitstavate soode tegevuskava 2015). 

 

 

1.3. Teod ja neile olulised keskkonnafaktorid 

 

Limused, esindatuna peaaegu 130000 liigiga kogu maailmas, on iidne loomarühm, kes on 

juba 500000 aastat tagasi edukalt koloniseerinud peaaegu kõiki biotoope (Horsák et al. 

2013). 

Teadmised madalsoode kuivendamisese mõjust tigudele on üsnagi kesised. Uuringuid 

madalsoode kuivenduse mõjust tigudele Eestis töö kirjutajale teadaolevalt ei ole. Kuigi 

maakasutuse intensiivsuse mõju on uuritud, siis uuringud limuste elupaiganõudluse kohta 

on veel küllaltki vähesed ja keskendutud on ka troopilistele piirkondadele (Schilthuizen et 

al. 2005). Üks vähestest, 2017. aastal Saksamaal limuste elupaiganõudlustele keskendunud 

uuring tõestas maakasutuse mõju (abiootiliste tegurite) ning metsa ja rohumaade 

elupaikade biootiliste tingimuste olulisust teokoosluste kujunemisel. Otsene maakasutuse 

mõju tigude kooslusele oli metsade puhul üheksa ja põllumaade osas seitse korda väiksem, 

kui teokooslusi võrdselt mõjutavad abiootilised (pinnase pH, pinnase niiskus, sademete 
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hulk) ning biootilised tegurid, samas muutis maakasutus just neidsamu keskkonnategureid 

ja sedakaudu teokooslust (Wehner et al. 2019). Tigusid on kasutatud indikaatoritena nii 

looduslike kui ka inimtekkeliste protsesside kirjeldamisel. Seitsmes Euroopa piirkonnas 

(Kesk-Skandinaavia, Balti regioon, Böömi Massiiv, Lääne-Karpaadid, Ida-Karpaadid, 

Alpid ja Balkan) analüüsiti seoseid liigirikkuse ja vee pH, veevarude, kliima ning sõltuvust 

geograafilisest asukohast, mis kontrollivad maismaatigude, soontaimede ja sammalde 

liigirikkust põhjaveetoitelistes madalsoodes. Uuring kinnitas madalsoode tigude arvukuse 

peamist sõltuvust vee pH-st ja pinnase niiskusest sõltumata elupaiga nõudlusest ja 

geograafilisest asukohast (Horsáková et al. 2018. Samuti on leitud, et kõrge suhteline 

õhuniiskus (üle 80%) ja püsiv kõrge veetase (ligikaudu 10 cm allpool soopinda) onkõige 

olulisemad tegurid luha-pisiteo populatsioonide säilitamiseks (Kuczyñska, Moorkens 

2010), samas on sama sugukonna esindaja V. moulinsiana suuremat esinemist seostatud 

kõrgrohustuga, sealhulgas kallastarna esinemisega niisketel rohumaadel (Ausden et al. 

2005).  

Euroopa riikides on märgaladel veiste ja hobuste karjatamine väga vajalik ning populaarne 

(Gordon et al. 1990, Kaitstavate soode tegevuskava 2015, Linnalehmad), eeskätt just 

kaitsekorralduslikel eesmärkidel (Inglismaa, Broadland), et säilitada ja suurendada 

taimkatte liigirikkust ning seeläbi selgrootute arvukust suurendavaid mikroelupaiku, 

vältida võsastumist. Leiti, et karjatamise intensiivsus avaldab mõju kõrgrohustuga 

madalsoode taimkatte liigirikkusele ja ka limuste arvukusele. Intensiivselt karjatatavates 

piirkondades pilliroog taandus ja madalsoo taimede liigirikkus suurenes. Limuste arvukus 

vähenes kõrgema intensiivsusega karjatatavatel aladel ja arvukus püsis kõrgem nõrgema 

karjatamiskoormusega aladel (kõrgrohustus) (Ausden et al. 2005). Käesoleva töö 

koostajale teadaolevalt ei ole Eestis siiani teokoosluste ja teoliikide taastamisele 

keskenduvaid projekte läbi viidud.  

Kesk-Euroopa madal- ja siirdesoode klassifikatsiooni põhjal võib limuste elupaiku 

määratleda järgnevalt: 1) vähetoitelised madalsood, kus limuseid tavaliselt ei leidu; 2) 

kesktoitelistes madalsoodes leidub Pisidium casertanum; 3) rohketoitelised madalsood on 

elukohaks pisitigudele (Vertigo substriata); 4) eriti rohketoitelistes madalsoodes elavad 

täpptigu (Punctum pygmaeum), pisitigu (Vertigo angustior), Oxyloma elegans, Euconulus 

praticola, lametigu (Anisus leucostoma), Pisidium obtusale, Zonitoides nitidus ja 

Deroceras leave; 5) lubjarikastes madalsoodes esinevad täpptigu (Punctum pygmaeum), 

pisitigu (Vertigo angustior), Oxyloma elegans, Bythinella austriaca, ribi-valgetigu 
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(Vallonia costata), hele jooniktigu (Aegopinella pura), Succinella oblonga, Daudebardia 

rufa. (Hájek et al. 2006). 

Eestist on leitud vähemalt 85 liiki maismaatigusid, kellest kojaga tigusid on 71 liiki 

(Kiristaja et al. 2014).  

Maismaatigude arvukust ja esinemissagedust kujundavaks faktoriks on elupaiga pinnase 

niiskustase. Üldiselt elavad teod kõige rikkalikumalt ühtlasena püsivates niisketes 

elupaikades. (Cook 2001, Wäreborn 1969, Horsák et al. 2013 Książkiewicz et al. 2013). 

Limuste arvukusele võivad mõju avaldada erinevad ilmastikutingimused. (Trepp et al. 

2014), eriti ebasobiv on pikaajaline vähene sademete hulk, mis tekitab kuivust (Asami 

1993).  Mitmetes uuringutes on seostatud tigude arvukust ja liigirikkust ka elupaikade 

kõrge kaltsiumisisaldusega, kuna nad vajavad kodade ehitamiseks ja paljunemiseks 

kaltsiumi (Wäreborn 1969, Juřičková et al. 2008), saavutades lubjarikastes piirkondades 

suurema arvukuse ja liigirikkuse. Kaltsiumi vähesus pindmises mullakihis võib nende 

paljunemist piirata (Wäreborn 1969). Kinnitust on leidnud positiivne korrelatsioon mulla 

kaltsiumkarbonaadi sisalduse ning tigude arvukuse ja liigirikkuse vahel (Juřičková et al. 

2008). Samas on täheldatud tigude liigirikkuse ja üldise arvukuse vähenemist happelistes 

madalsoodes (Horsák, Hájek 2003). Tigude liigirikkuse ja arvukuse seoseid pinnase 

happelisusega on laialdaselt uuritud ning üldjuhul eelistavad teod aluselisemaid tingimusi. 

(Boycott 1934). Tigude elukoha (muld, varis) kaltsiumisisaldus korreleerub tavaliselt 

negatiivselt happelisusega (Juřičková et al. 2008). Kaltsium on oluline mineraal tigudele 

koja ehitamiseks ja seetõttu on aluseline elukeskkond eriti oluline suurekojaliste teoliikide 

nt. perekond Helix esindajatele (Boycott 1934). Samas esineb ka teoliike nt. Zonitoides 

excavatus, kes eelistavad elada madalama pH tasemega elupaikades (Boycott 1934),  

Eelpoolnimetatu kokkuvõtteks on teod elupaiga muutuste suhtes väga tundlikud ja 

esinevad eranditult kohtades, mis püsivad pikaajaliselt häiringuteta (Wäreborn 1969, 

Horsák et al. 2013) ning kus nende elukeskkond on keskkonnamuutuste eest hästi kaitstud 

(Horsák et al. 2013).  

Paljudes uuringutes on leitud nii maismaatigude liigirikkuse kui ka arvukuse suurenemist 

seoses varise või pindmise mullakihi kaltsiumisisaldusega (Wäreborn 1969, Juřičková et 

al. 2008). Taimestiku, vee pH ja tigude arvukuse ning liigirikkuse vahelisi seoseid uuriti 

Tšehhis liigivaestes vähetoitelistes madalsoodes. Leiti, omavaheline korrelatsioon ja  

positiivne lineaarne seos limuste liigirikkuse ja vee kaltsiumisisalduse vahel. 

Rohketoitelistes madalsoodes sellist seost limuste liigirikkusega ei leitud. Rohketoitelistes 

madalsoodes elavate limuste arvukuse ja liigirikkuse vahelised seosed sõltusid pigem 
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abiootilistest ja biootilistest teguritest, nimelt raua kontsentratsioonist pinnases ja 

veerežiimist. (Horsák, Hájek 2003). Karpaatide ja Bulgaaria allikasoodes läbi viidud 

uuringus vee pH tasakaalu ja kaltsiumi sisaldusega seotult mineraalide mõju nii taimede 

kui ka tigude liigirikkuse mitmekesisusele ja arvukusele erinevate piirkondade vahel olulist 

erinevust ei leitud  (Horsák et al. 2006). 

Kuna enamik maismaatigudest toituvad taimedest, siis võiks eeldada taimestiku liikide 

esinemise järgi ka teatud teoliikide olemasolu. On testitud, kas taimestiku liigilise 

koosseisu järgi on võimalik ennustada tigude liigilist koosseisu (Horsák, Hájek 2003). 

Karpaatide ja Bulgaaria allikasoodes läbi viidud uuringu käigus juhusliku kaasnähtuse 

tõenäosuse põhjal on leitud sarnase levimustriga neli teo ja taimeliigi paari: Vertigo geyeri 

– Carex dioica, Pulpilla alpicola – Primula farinosa, Euconulus praticola – Carex 

lepidocarpa ja Vertigo moulinsiana – Equisetum telmateia (Horsák et al. 2006).  

Lisaks taimedele endile toituvad teod ka taimedel elavatest mikroseentest, bakteritest ja 

vetikatest (Ausden et al 2004).  

Soodesse rajatud kuivenduskraavide veega täitumisel on need väga heaks elukeskkonnaks 

veetigudele. Tigusid ja karpe (sphaeriidae) võib leida peaaegu kõikidest veekogudest 

(Glöer, Meier-Brook 1994). Veetigude heaolu on sõltuvuses paljudest nende elukeskkonna 

ökoloogilistest teguritest nagu kaltsiumiioonide kontsentratsioon, pH, temperatuur, 

päikesevalgus ja saaste, veevoolulisus (lained), taimestik, liikidevaheline konkurents, 

vaenlased, parasiidid. (Boycott 1936, Glöer 2002). Ehkki Fromming on 1956. aastal on 

väitnud üksikasjalikult, et limused katavad oma peamise kalorivajaduse (sh ka kaltsiumi) 

ainult toidu kaudu, siis peale veeuuringute teostamist on leitud, et veeteod omastavad naha 

kaudu (organismiga) lisaks toidust saadavale kaltsiumile kaltsiumi ka ümbritsevast 

elukeskkonnast e veest. Magevee limused on evolutsiooni käigus kohanenud madala 

naatriumkloriidi tasemega (<4% o) vees ja sattudes riimveelisesse keskkonda taluvad nad 

soolsust kuni 7% o. (Glöer 2002). Boycott (1936) kirjutab: “ Üldiselt meie kliimavöötmes 

elavad limused on aktiivsed, kasvavad ja sigivad ainult suvel ning mida soojem seda 

paremini”. Samas on talvise temperatuuri taluvus liigiti erinev nt. Lymniaeidae on 

aktiivsed isegi õhukese jääkihi all. Planorbis planorbis, kelle elupaigaks on madalad seisva 

ja aeglaselt kulgeva mageveekogu mudasubstraadid, elavad talvise perioodi üle veekogu 

(muda)põhjakihtides ning madalate temperatuuride tõttu võib olla häiritud ainult 

paljunemine (Glöer, Meier-Brook 1994, Glöer 2002). Mageveetigudele on peamisteks 

vaenlasteks linnud, kalad, rotid. 
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On teoliike (nt. sugukond Vertiginidae), kes vajavad populatsiooni säilimiseks pidevalt 

suhteliselt kõrget õhuniiskuse taset, niisket varist, varju ja füsioloogilise veepinna 

(põhjavee tase) vahetut lähedust (Kuczyñska ja Moorkens 2010, Książkiewicz et al. 2013).  

Kõige enam on pakkunud uurimiseks põhjust kaitsealused  liigid (Kuczyñska, Moorkens 

2010). Eestis elavad olulised Euroopa Liidu (EL) elupaigadirektiivi (92/43 / EMÜ) II 

lisasse kantud liigid. Käesolevas töös käsitleksin neist ühte, luha-pisitigu, kes kuulub III 

kategooria kaitsealuste liikide hulka (Riigi Teataja 2004 § 4  lg 1). Euroopas on kõiki 

Vertigo perekonda kuuluvate liikide jaoks ohustavad tegurid: a) elupaikade hävimine 

veerežiimi või maakasutuse muutumise tõttu; b) elupaikade kahjustamine erinevate 

tegurite (liiga intensiivne karjatamine, tallamine) mõjul; c) elupaikade eutrofeerumine; d) 

elupaikade suktsessioonilised muutused. Elupaikade suktsessioonilisi muutusi peetakse just 

luha-pisitigude isoleeritud populatsioonide kõige suuremaks ohuteguriks (Vavrová et al 

2009). 

Vertigo geyeri Lindholm, 1925 – luha-pisitigu on limuste hõimkonda, tigude klassi, 

kopstigude seltsi, pisitigulaste sugukonda kuuluv 4–5 keermega punakaspruuni läikiva 

kojaga maismaatigu, olles ise vaid 1,7 - 1,9  mm kõrge ja 1,2 mm lai. (Kiristaja et al 2014). 

Luha-pisiteo eluiga on keskmiselt 1 aasta, kuigi üksikud isendid võivad soodsate 

tingimuste korral elada ka veidi kauem (kuni 2 aastat). Hilissuvel munetakse kuni 10 

muna, küpsemine võtab aega kaks nädalat. Täiskasvanud teod toituvad lagunevatel 

taimejäänustel levivatest vetikatest ja bakteritest (Killeen, Moorkens & Seddon 2011). 

Lühidalt on luha-pisiteo põhilised nõuded elupaigale on ära toodud Tabelis nr 3. Kuigi 

tema elupaiganõudlused on küll väga stabiilsed, on erandina seda liiki leitud ka Soome 

lõunaosas ja Venemaa Karjalas sealsetest märgadest laialehistest metsadest avatud aladelt 

(Vavrová et al 2009).  

Tšehhis teostatud uuringutes (Horsák, Hájek 2005) on välja toodud luha-pisiteole sobivteks 

raudtarna (Caricetum davallianae)-assotsiatsiooon ja Valeriano simplicifoliae-Caricetum 

flavae kasvukohatüüp. Luha-pisitigu on eriti tundlik kuivendamise suhtes, sõltudes olulisel 

määral elupaiga hüdroloogilistest tingimustest. Uuringud näitavad, et vee pH (aluselisuse) 

suurenemisel elupaigas suureneb oluliselt ka luha-pisiteo populatsiooni tihedus (Horsák, 

Hájek 2005). 

Eestis on luha-pisitigu leitud Nedremaa looduskaitsealalt (Keskkonnaamet 2015), Laelatu 

puisniidult (Talvi et al 2013), leidu on kirjeldanud oma magistritöös Remm (2010). 

Käesoleva töö autorile teadaolevalt on luha-pisitigu täiendavalt leitud ka 2015. aastal 

teostatud luha-pisiteo ja tema elupaiga kvaliteedi seire käigus Viinistust, Piusa-Võmmorski 
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hoiualalt, Võrtsjärve hoiualalt Pikasilla luhalt. Luha-pisiteo (Vertigo geyeri) liigikaitseline 

tegevuskava on küll koostatud, kuid Keskkonnaministeeriumi poolt veel kinnitamata.  

 

 

1.4. Magistritöö eesmärgid 

 

Eestis on peamiselt uuritud tigude arvukust ja liigirikkust (Mänd et al. 2002, Kiristaja 

2001, Talvi ja Mänd 2010, Trepp et al 2014), iseloomustatud Laelatu puisniidu erinevalt 

majandatavate alade maismaatigude kooslusi ja pisitigusid (Gastropoda: Vertiginidae) 

(Talvi et al. 2013, Talvi ja Talvi 2013), uuritud teokoosluste taastumist metsastamisel 

neljas (8, 13, 23 ja 25 aastastes) põlevkivi kaevandamise ala naabruses asuvas 

männiistanduses (Mänd et al. 2001), tehtud kindlaks Ida-Virumaa aluselise tööstusheite 

(Mänd et al. 1996), ning lageraie ja metsakuivenduse mõju tigude arvukusele ning 

liigirikkusele (Remm 2010). Uuritud metsakasvukoha tüübirühmad (Lõhmus 1984) olid 

palu- (enamasti pohla kasvukohatüüp), laane- (enamasti jänesekapsa), salu- (enamasti 

naadi), rohusoo- (lodu) ja kõdusoometsad (jänesekapsa-kõdusoo). Leiti, et pikaajaline 

kuivendus ei mõjuta limuste arvukust ja liigirikkust, muutused tekivad vaid niiskust 

vajavate liikide arvukuses. Kuivenduse mõju ilmnes lehevarist elupaigana eelistavate 

limustele liigilises koosseisus vaid raieküpse metsa staadiumis ja seda seostati kuuse 

osatähtsuse suurenemisega puistus. Ilmnes, et kuivenduse mõju limustele oli seni eeldatust 

väiksem (Remm 2010). 

Töö kirjutajale teadaolevalt Eestis uuringuid madalsoode kuivenduse mõjust tigudele 

teostatud ei ole, samuti puudub info Läänemaa Suursoo malakofauna koosluse kohta 

Käesoleva töö uurimisteemad on: 

1) teoskoosluste (liigirikkuse, arvukuse ja ohustatud liikide) kirjeldus nõrgalt kuivendatud 

ja tulevikus taastada plaanitavas madalsoos; 

2) teokoosluse sõltuvus keskkonnanäitajatest ja paiknemisest kõdukihis; 

3) kuivenduskraavi läheduse mõju teokooslusele; 

4) teokoosluse seos kuivendusmõju indikeerivate taimedega. 
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1.5. Tänusõnad 

 

Käesolev uurimustöö valmis kolme Eesti teadustempli abiga: Eesti Maaülikool, Tartu 

Ülikool ja Tallinna Ülikool.  

Avaldan enne kõike tänu oma väga abivalmitele ja inspireerivatele töö juhendajatele 

Marika Kosele Eesti Maaülikoolist ja Liina Remmile Tartu Ülikoolist, kes toetasid mind 

kogu uurimustöö teostamise ja valmimise kestel. 

Tänan Laimdota Truusi, Mati Ilometsa ja Raimo Pajulat Tallinna Ülikooli Loodus- ja 

terviseteaduse instituudist rahvusvahelise projekti  Life Peat Restore käigus (LIFE 15 

CCM/DE/000138) kogutud andmete lahke jagamise, kaasamõtlemise ja arutlemise eest 

ning projektialal proovide kogumise võimaldamise eest. 

Tänan Marika Koset, proovide korjamisel, kirjandusega varustamisel ja nõuannete 

jagamisel teadustöö koostamiseks. Proovide korjamisel olid abiks ka Merike Palginõmm 

oma väga heade kogemuste ja täiendavate juhistega ning pereliikmed Anna-Liisa ja Ats. 

Liikide määramisel olen tänulik Liinale ja andmete töötlemisel Marikale, Liinale ning 

Marina Haldnale. Tänan Liinat lahke abi eest esmasel uurimisalaga tutvumisel, vajamineva 

varustuse komplekteerimisel; kirjandusega ja määramisalase kirjandusega varustamisel, 

tigude määramiseks vajalike võtete õpetamisel ning nõuannete eest määramise ajal ning 

Tartu Ülikooli Laelatu bioloogiajaama mikroskoopide (binokulaaride) kasutamisvõimaluse 

eest. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimisala iseloomustus 

Käesolevas uurimuses kasutatakse mõisteid allolevas tähenduses: 

Uurimisruut – transektil asetsev uurimisala suurusega 10 meetrit x 10 meetrit. 

Abiruut – uurimisruudu sees asetsev uurimisala suurusega 2 meetrit x 2 meetrit. 

Prooviruut – uurimisruudust 10 meetri kaugusel, kuid kuivenduskraavist sama kaugel 

asetsev proovide kogumise koht suurusega 0,25 meetrit x 0,25 meetrit. 

Veelimused – veeteod ja karbid  

 

Uurimishüpoteese testiti 10 249 ha suuruse Läänemaa Suursoo maastikukaitseala 

koosseisu (Paal 2007) kuuluval Suursoo-Leidissoo (3343ha) (Joonis 1) hoiualal. Kaitseala 

asub Harju maakonnas Padise vallas ning Lääne maakonnas Nõva vallas Vaisi ja Hindaste 

külas ning Oru vallas Seljaküla külas.   

Laiade ja sügavate (kogupikkusega üle 38 km) kraavide ümbruses, kus kuivendamise mõju 

on tugevam ja soovee tase on alanenud, levib kõrge ja tihe puistu. Hoiuala lõunapoolne osa 

on kuivenduse mõjul rabastunud ja kirdepoolses osas asetseb ca 200 hektari suurune 

säilinud avatud madalsoo seal valitseva tiheda ja kõrge Molinia caerulea mätastikuga. 

Suure sesoonse veetaseme kõikumise tulemusena on madalsoole iseloomulikud samblad 

peaaegu kadunud. (LIFE 2019).  

Suursoo-Leidissoo hoiuala on Tallinna Ülikooli osalusega 2016. aastal algatatud 

(kestvusega 5 aastat) LIFE kliimamuutuste leevendamise rahvusvahelise projekti „LIFE 

Peat Restore“ Eesti projektiala. Projekti Eestipoolseks partneriks on Tallinna Ülikooli 

Loodus- ja terviseteaduse instituudi ökoloogiakeskuse soode rühm. Projekti eesmärgiks on 

tõsta taastamisalal veetaset, et luua tingimused sookoosluste taastumiseks ning sel teel 

muuta need süsinikku emiteerivatest süsinikku siduvateks aladeks ja kogu 3340 hektari 

ulatuses taastada toimiv soo iseloomuliku taimestikuga. Projekti käigus teostatakse 

otseseid kasvuhoonegaaside mõõtmisi, kaardistatakse taimestikku ja loomastikku, 

registreeritakse veetasemeid ning neid andmeid kasutatakse ka käesolevas uuringus. 

Taastamisprojekti üheks osaks on inventuurid ja seiresüsteemi paigaldamine, mil le 

paiknemine on proovivõttude aluseks. (LIFE 2019) Käesoleva uurimuse jaoks 

kasutati olemasolevatest seiretransektidest soovituslikult kõige esinduslikumat 

madalsoo osa (joonis 2 ja 3; tabel 1), lootuses leida sealt madalsoole iseloomulikke 

teoliike.  
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Kõik analüüsid on kogutud madalsoost, mis on mõjutatud pikaajalisest (>100 aastat), 

kuid nõrgast kuivendusest. Uurimisruudud asetsesid kolmel transektil risti 

õgvendatud ja süvendatud Pennu ojaga soo paremini (madalsoona) säilinud osas 

(joonis 3).  

Pikaajalise kuivenduse mõjul on tekkinud muutused rohurinde koosseisus, 

suurenenud on mätaste kõrgus, toimunud on võsastumine (metsastumine) ja 

siirdesoostumine (turbasamblad, rabapuhmad ja puhmaste all 

metsasamblad).(Laimdota Truus suulised andmed). Kevadise märjema perioodi 

pikkuse vähenemise tõttu on muutunud taimestiku koosseis (rohustusse on tulnud 

Molinia caerulea, suurenenud põõsaste katvus ja mätaste kõrgus, vt ka tabel1). 

(Laimdota Truus suulised andmed) 

 

Joonis 2. Sootüübid ja uurimisala paiknemine Suursoo-Leidissoo hoiualal. Sõõriga on 

tähistatud analüüsitud piirkond. (Pajula et al. 2018) 
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Joonis 3. Transektide paiknemine Suursoo-Leidissoo uurimisalal. Proovivõtt 

toimus kõige paremini säilinud madalsoo osas transektid nr 1, 5 ja 10. (Pajula et al 

2018) 
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2.2. Välitööd 

 

Proovid koguti 14.07.2018. Suursoo-Leidissoo kuivendatud madalsookompleksis 

asetsevate kraavide suhtes risti paigutatud transektidelt nr 1, 5 ja 10. (Lisa 1). Transektil nr 

1 asetsesid 5, transektil nr 5 asetsesid 4 ja transektil nr 10 asetsesid 4 uurimisruutu 

suurusega 10 x10 meetrit. Transektidel asetsevate uurimisruutude numeratsioon algas 

kraavist. Iga uurimisruudu sees asetsesid omakorda 2 x 2 meetrised abiruudud (Lisa 2). 

Teokoosluse uurimiseks kasutati ruutloendusmeetodit (ruudumeetod) (Talvi 2002), mida 

kasutati näiteks ka Kesk- ja Ida-Euroopas Lääne-Karpaatide mägedes  (Horsák et al. 2014). 

Selleks valmistati enne välitöödele siirdumist 25 x 25 cm küljepikkusega puitliistudest 

ruudukujulised raamid. (Lisa 3). 

Teoproovid võeti prooviruutudest kolmest erinevast pinnase kihist. Terava noaga lõigati 

esimene kiht (tähis numbriga 1) taimestiku maapealset osa, teise kihina koguti samblad, 

kõdu, varis 2-4 cm paksuselt (tähis numbriga 2). Kolmas kiht koosnes juurestikust ja kui 

veetase oli kõrge, siis ka vee sees asetsevast (kõdu)pinnasest, mis võeti 10-12 cm 

sügavuselt (tähis numbriga 3). Samaaegsete välitööde teostamiseks (ühe päeva jooksul) 

rakendati 5 inimest.  

Esialgselt planeeriti kuivenduskraavidele kõige lähematelt prooviruutudelt võetud proove 

sorteerida koheselt kohapeal kasutades märgsõelumismeetodit (Horsák 2003), kuid 

põuasest perioodist tingitud madala veetaseme ja vähese veekoguse tõttu 

kuivenduskraavides osutus see meetod otstarbetuks. Kokku koguti kolmelt transektilt 116 

proovi.  

Proovid koguti plastkottidesse, kuhu pandi lisaks pinnaseproovile ka väike hermeetiliselt 

kinnitatava kiletaskuga märgistus, mis sisaldas transekti (1., 5. või 10.), uurimisruudu (1, 2, 

3, 4, 5), uurimisruudu sees oleva abiruudu (1, 2, 3) ja võetud pinnasekihi (1, 2, 3) numbrit) 

Nt 1-1-1-1 (foto 3 lisa). Samal päeval asetati võetud proovid külmikusse, kus säilitati need 

hermeetiliselt suletutena + 6 C° juures kuni sorteerimise lõpuni.  

Keskkonnanäitajaid mõõtsid Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduse instituudi 

ökoloogid. Uurimisruutudes mõõdeti  pH, elektrijuhtivus (EC), magneesiumiooni (Mg2+), 

kaltsiumiooni (Ca2+), kloriidiooni (Cl-), nitraatiooni (NO3-), fosfaatiooni (PO43-),  ja 

sulfaatiooni (SO42-) kontsentratsioon, turba kuivkaal 2-7 cm sügavusel (BD1), kuivkaal 12-

17 cm sügavusel (BD2), tuhasuse % kuivkaalust 2-7 cm sügavusest kihist (ash1), tuhasuse 

% kuivkaalust 12-17 cm sügavuselt võetud kihist (ash2) ning taimede Carex Lasiocarpa, 
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Carex panicea, Molinia caerulea, Phragmites australis, Schoenus ferrugineus, Sphagnum 

katvused. 

Mullaanalüüsid teostati Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduse instituudi 

laboratooriumis.  

 

 

2.3. Laboratoorsed tööd 

Sorteerimine toimus perioodil august 2018 – aprill 2019. Sorteerimisel iga plastkoti sisu 

puistati kõrge äärega nõusse ja kuivatati kas toatemperatuuril või temperatuuril kuni +40C 

vähemalt 48 tundi. Sorteerimise hõlbustamiseks (eriti 1. proovivõtu kihi puhul) rakendati 

(kuiv)sõelmeetodit (Talvi 2002; Talvi, Mänd 2010), kasutades 1 cm × 1 cm silma 

suurusega sõela. Seejärel koguti käsitsi sõelutud materjalist limused hästi valgustatud 

kohas valgelt aluselt kasutades vajadusel 2-5-kordse suurendusega led-valgustusega luupe 

(Cameron, Pokryszko 2005) ning säilitati määramiseks samades hermeetiliselt suletud 

kiletaskutes, millega proovid välitöödel olid märgistatud. Kuna (kuiv)sõelmeetodi puhul 

tuleb arvestada, et sõelasilmast suuremad teod ei mahu läbi sõela, siis kontrolliti ka sõelale 

jäänud proov üle. 

Teod määrati 80-x ja 120-x stereomikroskoobi abil koja tunnuste põhjal, kasutades 

erinevaid määrajaid ja käsiraamatuid (Kiristaja et al. 2014; Horsák et al. 2013; Glöer, 

Meier-Brook 1994). 

Teokosluste näitajate prognoositavuseks taimestiku järgi võeti vaatluse alla  madalsoo 

kuivenduse mõju määra näitavad taimeliigid sinihelmiks (Molinia caerulea) ja samblad 

(Sphagnum sp) ning loodusliku madalsoo taimestikku näitavad taimeliigid pruun sepsikas 

(Schoenus ferrugineus), niitjas tarn (Carex lasiocarpa), hirsstarn Carex panicea ja harilik 

pilliroog  (Phragmites australis). Andmeanalüüsi valiti need liigid, mis olid esindatud  

erinevate ohtrustega enamustes uurimisruutudes. 

Proovivõtu ala taimkatte kirjeldus on ära toodud tabelis nr 1. 
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Tabel 1. Proovivõtu ala taimkatte kirjeldus. (Truus 2019, Pajula 2019)   

Tran-

sekt 

Uuri

mis-

ruut 

Kaugus 

kraavist, 

m 

Kraavi 

sügavus, 

cm 

 

Taimestiku kirjeldus 

1 1 8 60 Tasane, mättaid peaaegu pole. Kuivenduse mõju - samblaid 

peaaegu pole, mitme aasta lehekulu,  (95%). Puid ei ole. 

Põõsastest Myrica gale (edaspidi porss). Phragmites australis 

(edaspidi pilliroog) 

2 28 60 Tasane, 5-10 cm mättad pruun sepsikas (Schoenus ferrugineus) 

edaspidi sepsikas). Sphagnum (edaspidi samblad). Puud 

puuduvad. Põõsastest porss. Pilliroog. 

3 65 60 Sarnane eelmisega, sepsikat rohkem. Põõsastest porss. 

4 125 60 Liigirikkam, samblarinne pidevam, domineerivad sepsikas ja 

Carex lasiocarpa (edaspidi niitjas tarn). Üksikud kuni 1 m 

männid. Põõsastest porss. Pilliroog. 

5 320 60 Sepsika mättad 20-25 cm. 1-2 m kidurakasvulised männid, 

porss.  

5 1 13 80 Molinia caerulea ( edaspidi sinihelmikas) mätastega, veidi 

niitjas tarn. Pilliroog. Samblaid ei ole. Kulune. 

2 100 80 Sinihelmika mättad kõrgemad, põõsarindes porss. Paakspuu, 

madal kask, väikesed männid. Üksikud (0,2%) sookased (2 - 5 

m). 

3 260 80 Porsa- sinihelmika - niitja tarna madalsoo. Kulune, kõrged 

mättad. Üksikud männid ja kased 1,5 kuni 5 m. Võsane - 

põõsarindes porss, paakspuu, mänd, sookask, madal kask, 

kuusk, kadakas (KV 25%).  

4 365 80 Sinihelmika - pilliroo - niitja tarna madalsoo. Kõrged 

sinihelmika mättad. Rohkesti sookaske, mändi (1-2 m). Porss 

(30%), paakspuu, madal kask.  

10 1 50 30 Kraavi kaldal märg madalsoo pudeltarn (Carex rostrata) niitjas 

tarn, pilliroog. 1,0 - 1,5 m kased. 

2 55 30 Ubalehe (Menyanthes trifoliata), hirsstarna (Carex panicea) ja 

ubalehe domineerimisega märg madalsoo. Esindatud ka 

pilliroog. Puid-põõsaid ei ole. 

3 120 30 Heas seisundis madalsoo sepsika ja niitja tarna ja porsa 

domineerimisega madalsoo. Puid-põõsaid ei ole. 

4 200 30 Heas seisundis madalsoo sepsika ja niitja tarna ja porsa 

domineerimisega madalsoo. Kulu vähe. Üksikud mustad lepad. 

 

 

2.4. Andmeanalüüs 

 

Kogutud andmestiku näitajate vaheliste seoste uurimiseks kasutati korrelatsioonianalüüsi. 

Korrelatsioonid arvutati teokoosluste üldiste näitajate: maismaatigude liikide arv, 

maismaatigude arvukus, veetigude liikide arv, veetigude arvukus, liikide arv kokku, 

limuste üldarvukus, luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja soo-pisitigu (Vertigo lilljeborgi) 
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arvukus, ning keskkonnanäitajate vahel. Testiti korrelatsioone keskkonnanäitajate ja 

teokoosluse näitajate vahel. Kõigi analüüside, v.a sügavuse, jaoks summeeriti ühe 

prooviruudu kõigi kolme kihi teoproovide andmed. 

Korrelatsioonide olulisust kontrolliti Spearmani korrelatsioonitestidega, kus olulisuse 

nivooks võeti 0,05. 

Kuivenduse mõju uurimiseks teokoosluse näitajatele koostati lineaarne segamudel 

(programm R protseduur lme paketis nlme), milles sõltuva pideva muutujana kaasati 

kaugus kraavist ning juhusliku muutujana kaasati transekt. 

Testimaks, millisest proovikihist on võimalik kõige arvukamalt ja liigirikkamalt tigusid 

leida, võrreldi maismaatigude ja veetigude liikide arvu ja arvukust eri kihtides, võrdluseks 

kasutati dispersioonanalüüsi (ANOVA) koos Tukey järeltestidega. 

Kõik andmeanalüüsi ülesanded lahendati kasutades statistikapaketti R 3.6.1 R Core Team 

2018). 
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Limuste liigirikkus ja arvukus 

 

Kokku leiti kogutud proovidest 584 isendit 26 liigist ja 12 sugukonnast (tabel 2), kahest 

prooviruudust ei leitud ühtegi limust. Maksimaalselt leiti ühest prooviruudust 50 limust. 

Kogutud limustest oli 217 (45,38%) isendit veetigusid 8 liigist, karpe 48 (perekonnast 

herneskarp Pisidium). III kaitsekategooria alune liik luha-pisitigu (Riigi Teataja 2004 § 4  

lg 1) leiti 1 (45 isendit). Liigini õnnestus määrata 452 (80%) tigu, perekonnani 84 (20%) 

tigu, karbid (48) jäid määramata, kuid neid kaasatakse käesolevas töös 

andmeanalüüsidesse.  

 

Tabel 2. Suursoo Leidissoo hoiualal esinevate limuste liigid ja nende arvukus  

Sugukond Liik TR 1 TR 5 TR 

10 Ladinakeelne nimi Eestikeelne nimi 

Bithyniidae Bithynia tentaculata * Harilik keeristigu 1 0 75 

B. leachii * Lombi keeristigu 1 0 0 

Bithynia sp Keeritsteod 0 0 2 

Cochlicopidae Cochlicopa lubricella  Väike kiirgtigu  0 2 1 

C. nitens     Suur kiirgtigu 0 0 1 

Cochlicopa sp Kiirgtigu 0 4 1 

Ellobiidae Carychium minimum  Väike-kääbustigu 9 18 0 

C.tridentatum  Piklik kääbustigu  0 1 0 

Carychium sp Kääbustigu 0 0 1 

Endodontidae Punctum pygmaeum  Täpptigu  15 10 1 

Euconulidae Euconulus alderi  Tõmmu kuhiktigu  14 4 15 

E. fulvus Hele kuhiktigu 1 3 0 

Euconulus sp Kuhiktigu 0 4 0 

Lymnaeidae Stagnicola palustris * Suur sootigu 5 1 12 

Stagnicola sp Sootigu 0 0 14 

Radix sp* Punntigu 1 0 0 

Planorbidae Bathyomphalus contortus 

* 

Rihmtigu  0 2 2 

Planorbis planorbis * Harilik labatigu  6 0 3 

Sphaeriidae  Pisidium sp* Karplased 3 1 44 

Succineidae Succinea putris  Merevaiklane  0 5 2 
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Succineidae sp Merevaiklased 4 6 13 

Valloniidae Vallonia excentrica Pisi-valgetigu 1 0 0 

V. pulchella  Sile valgetigu 10 4 3 

Vallonia sp Valgetigu 1 0 3 

Valvatidae Valvata cristata * Ketasjas-sulgtigu 12 8 70 

Vertiginidae Columella edentula  Piklik tulptigu 0 1 0 

Vertigo antivertigo  Seitsmehambane pistigu 1 1 11 

V. geyeri ** Luha-pisitigu  21 10 14 

V.lilljeborgi     Soo-pisitigu               32 25 9 

V. pygmaea  Kääbus-pisitigu 3 1 0 

V. ronnebyensis  Mustika-pisitigu 1 0 0 

Vertigo sp Pisitigu  19 5 10 

Isendeid kokku 161 116 307 

Liike kokku ≥ 17 ≥15 ≥17 

Märkused:  

1. Tähis: „*“ Veelimus  

2. Tähis: „**“ III kaitsekategooria alune liik (Riigi Teataja 2004 § 4 lg 1) 

 

Liike, mis esinesid kõikides transektides oli üheksa, neist 5 liiki maismaatigusid (sh üks III 

kategooria kaitsealune liik). Kõige arvukamalt oli esindatud veetigudest ketasjas sulgtigu 

(Valvata cristata) 90 isendiga ja maismaatigudest soo-pisitigu 66 isendiga.  Ohustatud liik 

luha-pisitigu esines kokku 45 korral (tabel 2). Isendite arvukuselt oli rikkalikeim 10-s 

transekt (5 uurimisruutu), kust koguti kokku 305 limust (sh karpe 44), mis teeb keskmiselt 

65,25 limust ühe seireruudu kohta. Erinevat liiki (17) tigusid leiti võrdselt 1-lt ja 10-lt 

transektilt, 5-l transektil liikide arv vähenes (15). Liigirikkaimad olid 10 transekti esimene 

prooviruut (16 liiki) ja 5. transekti neljas (14 liiki) prooviruut. Suurima maismaatigude 

osakaaluga (90,43%) transektilt kogutud tigude arvukusest oli 5. transekt. Veetigude 

osakaal transektilt kogutud tigude arvukusest oli suurim (68,58%) 10. transektil (joonis 3).  

Ohustatud liik V. geyeri oli kõige arvukam  1. transektil (n=21) ja vähem arvukas 5. 

transektil (n=10). 
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Joonis 3. Maismaa- ja veelimuste liikide arvukus. (Joonisel lühend TR tähistab transekti ja 

lühend B uurimisruutu) 

Esindatud veelimuste liigid olid elukohanõudluse poolest mageveeliigid. Uurimisalalt 

kogutud maismaatigude liike esineb niiskemates leht- ja okasmetsades, nende raiesmikel, 

rohumaadel ja madalsoodes (tabel 3). 

 

Tabel 3. Uurimisalalt leitud tigude elupaiganõudlus 

Liik Elupaiga kirjeldus 

Bathyomphalus 

contortus  

Taimerohked, seisva ja mõõduka vooluga veekogud (Glöer ja Meier-

Brook 1994, Horsák et al. 2013) 

Bithynia tentaculata  

Seisva ja mõõduka vooluga veekogud; soolasisaldus vees kuni 1,2 ‰ 

väga kohanemisvõimeline. Tavaline järvedes, taimerohketes kanalites 

ja aeglase vooluga jõgedes (Glöer ja Meier-Brook 1994. Perioodiliste 

üleujutustega madalikud (Horsák et al. 2013). 

Bithynia leachii  

Taimerohked seisva- ja aeglase vooluga veekogud, ka riimveelised 

veekogud; soolasisaldus vees kuni 0,5 ‰ (Glöer ja Meier-Brook 1994). 

Kalgiveelised taimerohked ojad. Eestis taimerohked järved. 

(Greenhalgh ja Ovenden 2008). Perioodilised ja poolpüsivad madalad 

veekogud, märgalad; eelistavad rohke (orgaanilise) detriidiga elupaiku 

(Horsák et al. 2013). 

Carychium minimum  

Niisked, rikkaliku taimestikuga leht- ja okasmetsad ning nende 

raiesmikud, luhaniidud, puisniidud (Kiristaja et al. 2014). 

Carychium 

tridentatum  

Mõõdukalt niisked, rikkaliku alustaimestikuga metsad ja nende 

raiesmikud, puisniidud (Kiristaja et al. 2014). 

Cochlicopa lubricella  

Niisked- ja märjad leht- ja okasmetsad ning nende raiesmikud. 

(Kiristaja et al. 2014). 
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Cochlicopa nitens 

Niisked niidud, märjad metsad ja nende raiesmikud. Kivide ja 

puutükkide all, kõdus (Kiristaja et al. 2014). 

Columella edentula  

Märgalad, metsad, puisniidud. Kõdus, sageli ka taimedel (Kiristaja et 

al. 2014). 

Euconulus alderi  Niisked elupaigad (Kiristaja et al. 2014). 

Euconulus Fulvus  

Mmõõdukalt niisked elupaigad. Metsad raiesmikud, rohumaad 

(Kiristaja et al. 2014). 

Planorbis planorbis  

Sügavad ja aeglase vooluga veekogud, kus on mudane põhi ja suure 

mudase kaldapiirkonnaga järved. Kuni 1 m sügavusel; maksimaalne 

soolasisaldus kuni 0,4 ‰ (Glöer ja Meier-Brook 1994). Madalike 

kalgiveelised tiigid ja järved, ka aeglase vooluga taimerohked jõed; 

mujal harva  (Horsák et al. 2013, Greenhalgh ja Ovenden 2008) 

Punctum pygmaeum  

Niisked ja lopsaka taimestikuga elupaigad. Sage lehtmetsade kõdus 

(Kiristaja et al. 2014).  

Radix sp 

Taimerohked seisuveed (Radix perega) või madalikel kalgiveelied 

järved ja väga aeglasevooluga taimerohked jõed (Radix auricularia) 

(Greenhalgh ja Ovenden 2008). 

Stagnicola palustris  

Seisva veega suuremate tiikide kaldad sh .riimveed. Meeldib jääda 

veepiirist kõrgemal asuvasse mudasesse piirkonda (Glöer ja Meier-

Brook 1994, Horsák et al. 2013). Ranniku- ja madalsood, ajutisted 

lombid, kuivavad kaldaservad (Greenhalgh ja Ovenden 2008). 

Succinea putris  

Niisked niidud, veekogude kaldad, niisked metsad (Kiristaja et al. 

2014). 

Vallonia excentrica  

Kuivad avatud lubjarikkad elupaigad. Lääne-Eestis üsna sage (Kiristaja 

et al. 2014). 

Vallonia pulchella  

Niisked avatud lubjarikkad elupaigad. Valdavalt märgalad: luhaniidud, 

madalsood, märjad lehtmetsad (Kiristaja et al. 2014). 

Valvata cristata   

Allikad ja aeglaselt liikuvad veekogud, taimerohked järved; soola- 

sisaldus vees kuni 0,5 ‰  (Glöer ja Meier-Brook 1994) Tiheda 

taimestikuga seisvad veekogud, suuremate ojade kaldaservad (Horsák 

et al. 2013). Puhtaveeliste jõgede ja järvede tihedas taimestikus 

(Greenhalgh ja Ovenden 2008). 

Vertigo antivertigo  

Märgalad. Peamiselt jõgede ja ojade luhtadel, madalsoodes, aga ka 

järvede kallastel kivide all, märgadel raiesmikel (Kiristaja et al. 2014). 

Vertigo geyeri 

Stabiilse veerežiimiga lubjarikkad madalsood, lagedad märgalad, 

luhaniidud, leitud ka puisniidult (Kiristaja et al. 2014). 

Vertigo lilljeborgi 

Rohurikkad ja paksu kõduga märgalad. Leitud lodumetsa raiesmikult         

(Kiristaja et al. 2014). 

Vertigo pygmaea  

Kuivemad avatud elupaigad, peamiselt niidud, puisniidud, kadastikud, 

klibused rannavallid. Talub mõõdukat inimtegevust (Kiristaja et al. 

2014).  

Vertigo ronnebyensis  

Okas- ja segametsad, kus on rikkalik kõdukiht ja samblad. Leitud ka 

palumetsadest. Sageli mustikavartel ja -lehtedel (Kiristaja et al. 2014). 
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3.2. Keskkonnanäitajate mõju tigude arvukusele ja liigirikkusele 

 

Esmalt analüüsiti keskkonnanäitajate seoseid tigude näitajatega (tabel 4).  

Tabel 4. Spearmani korrelatsioon limuste, taimestiku, turba ja kuivendust mõjutavate 

näitajatega. (paksus kirjas on märgitud statistiliselt olulised (p < 0,05) korrelatsioonid)  

 M_liik M_arv V_liik V_arv 

Kokku 

liike 

Kokku 

arvukus V.geyeri V.lilljeborgi 

pH 0,44 0,16 0,53 0,4 0,75 0,51 0,14 0 

EC 0,26 0,07 0,75 0,7 0,72 0,72 0,11 -0,13 

Mg2+ 0,15 0,1 0,79 0,7 0,65 0,79 0,14 -0,14 

Ca2+ 0,28 -0,01 0,76 0,7 0,75 0,69 0,04 -0,21 

Cl- -0,02 0,63 0,03 -0 0,01 0,16 0,73 0,64 

NO3- -0,3 0,06 -0,28 -0 -0,48 -0,18 0,13 0,02 

PO43- 0,38 -0,05 -0,15 -0 0,2 -0,22 -0,23 -0,25 

SO42- 0,07 0,27 0 0 0,05 0,16 0,39 0,14 

BD1 -0,07 0,25 -0,62 -1 -0,46 -0,52 0,08 0,44 

BD2 0,35 0,01 0,09 0,3 0,38 0,34 0,08 -0,19 

ash1 % 0 0,24 -0,01 -0 -0,01 0,05 0,24 0,08 

ash2 % 0,37 0 0,47 0,5 0,64 0,52 0,06 -0,22 

C. lasiocarpa 0,44 0,11 -0,16 -0 0,29 0,06 0,23 0,12 

Carex 

panicea 0,23 0,14 0,45 0,4 0,5 0,48 0,22 -0,02 

Molinia  

caerulea 0,04 -0,08 -0,45 -0 -0,26 -0,46 -0,38 0,11 

Phragmites 

australis 0,76 0,46 0,02 0 0,7 0,26 0,27 0,14 

Schoenus  

ferrugineus -0,71 0,13 0,08 0,1 -0,59 0,14 0,27 0,31 

Sphagnum 0,05 -0,25 0,01 0,1 0,05 -0,01 -0,26 -0,3 

Märkused:  

1. Tähis: „M-liik“ maismaatigude liikide arvukus 

2. Tähis: „M_arv“ maismaatigude koguarvukus 

3. Tähis: „V_liik” veelimuste liikide arvukus 

4. Tähis: „V_arv“ veelimuste koguarvukus 

5. Tähis: „Kokku_arvukus“ tigude koguarvukus 

6. Tähis: „EC“ elektrijuhtivus 

7. Tähised: „BD1 ja BD2“ kuivkaal 2-7 cm ja kuivkaal 12-17 cm sügavusel 

8. Tähised: „ash1 ja ash2“ tuhasuse %  kuivkaalust 2-7 cm  (BD1) ja 12-17 cm sügavusel 

(BD2) 

 

Taimestikunäitajate põhjal ilmneb, et maismaatigude liigirikkusele avaldas kuivendus 

pigem positiivset mõju, kuna kuivendamata madalsoos indikaator pruun sepsikas 

korreleerus negatiivselt. Samas maismaatigude liigirikkus korreleerus positiivselt pilliroo 

katvusega. 
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Maismaatigude liikide arvukusele ja taimedele mõjus positiivselt (r = 0,76) hariliku 

pilliroo katvusega Samas avaldus tugev negatiivne koosmõju (r = -0,71) mustja sepsika ja 

maismaatigude liikide arvukuse koosesinemisel. Maismaatigude arvukuse ja Cl- esinemine 

tigude leiukohas näitas positiivseid seoseid (r = 0,63). 

Veetigude liikidele arvukusele ja tigude koguarvukusele avaldus positiivne koosmõju 

elektrijuhtivuse (EC), Mg2+ ja kaltsiumisisalduse (Ca2+) vahel,  nõrk positiivne koosmõju 

ilmnes ka veetigude liikide arvukuse ja pH-ga. 

V.geyeri ja V.lilljeborgi suhtes avaldus tugev positiivne koosmõju kloriidiooniga.  

 

 

3.3. Kraavi kauguse mõju teokooslustele ja keskkonnanäitajatele 

  

Kuivenduse mõju tigudele ei leitud – statistiliselt olulist seost kraavi kaugusest leitud 

isendite üldarvukusele, liigirikkusele, ohustatud liikide arvule ega koguarvukusele ei 

esinenud (joonis 4; tabel 4 ja 5). 

Mõju tigude liikide arvukusele ja isendite üldarvukusele olenevalt kuivenduskraavi 

kaugusest ei ilmnenud (joonis 4; tabel 4 ja 5), samas eristus nõrk negatiivne seos (r = -

0,55) V.geyerile.  

Tabel 5. Kraavi kauguse mõju teokoosluse näitajatele mudelis, kus juhusliku muutujana on 

kaasatud transekt 

Näitaja 

Df (vabadusaste) Kraavi kauguse  

Kordaja (t)  p-väärtus 

Liigirikkus 9 -0.006 0.396 

Tigude arvukus 9 -0.07 0.251 

Maismaatigude liikide arv 9 -0.003 0.671 

Maismaatigude arvukus 9 -0.05 0.190 

Veetigude liikide arv 9 -0.002 0.637 

Veetigude arvukus 9 -0.014 0.820 

Vertigo geyeri 9 -0.015 0.055 

Vertigo lilljeborgi 9 -0.011 0.352 
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Joonis 4. Teokoosluste näitajad sõltuvalt kraavi kaugusest.  

Märkused:  

1. Tähis: „o“ transekt nr. 1 

2. Tähis: „*“ transekt nr 5 

3. Tähis: „x” transekt nr 10 
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3.4. Kogumismeetodi analüüs 

Välitööde teostamisel rakendati kihiti proovide korjamist, et testida, millisest kihist kõige 

arvukamalt ja liigirikkamalt on võimalik tigusid leida. Kihiti korjamise tulemusi võrreldi 

maismaatigude ja veetigude liikides ja arvulises erinevuses (joonised 5 ja 6). 
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Joonis 5. Teokoosluste näitajate keskmised väärtused koos 95% usalduspiiridega 

proovikihtide kaupa. 
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Statistiliselt olulist erinevust teoskoosluste kvantitatiivsetes näitajates, võrreldes erinevaid 

kihte, ei leitud (ANOVA, kõikide võrdluste korral p > 0,05).  
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Joonis 6. Teokoosluse põhinäitajate jaotused proovivõtu kihtide kaupa (mediaanid ja 

kvartiilid, punktid tähistavad erindeid) 
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4. ARUTELU 

 

4.1. Limuste liigirikkus ja arvukus 

 

Meie uurimisalal esinesid tigude liigid ja isendid ülepinnaliselt ja ühtlaselt kõigil 

transektidel. Uurisime vaid väikest osa taastatavast madalsoost, kus isendite arvukus oli 

keskmiselt 241 limust ühe m2 kohta.  Kuna Eestis madalsoodest tigude kohta ulatuslikke 

uuringuid ei ole, siis ei saa hinnata, kas see hulk on suur või väike. Kogutud limustest leiti 

eeldatust rohkemaarvuliselt veelimuseid (45,38%), mis viitab asjaolule, et hoolimata 

kuivenduskraavist (e. Pennu oja) esineb sooalal regulaarselt üleujutusi.  

V. geyeri ja V. Lilljeborgi suur sagedus proovides lubab väita, et Läänemaa Suursoo on 

senistest nende liikide Eesti leiukohtadest üks parimaid. Riiklikus Keskkonnaregistris seda 

leiukohta seni registreeritud ei ole. 

Eesti oma uuringute põhjal on varasemalt teada alla kümne V. geyeri leiukoha, V. 

lilljeborgil vaid kaks ja seda valdavalt üksikute isenditega. Välisteadlaste madalsoode 

inventuur lisas kaheksa leiukohta V. geyerile ja ühe V. lilljeborgile (Horsáková et al. 2018 

avaldamata algandmed autoritelt) ning see magistritöö veel ühe. Niisugune leiukohtade 

lisandumise muster näitab nende liikide elupaigaspetsiifilisust ja madalsoode vähest 

uuritust. 

 

 

4.2. Keskkonnanäitajate mõju tigude arvukusele ja liigirikkusele 

 

Maismaatigude arvukus ja liigirikkus on tugevalt seotud keskkonna pH ning kaltsiumi 

sisaldusega. (Horsak ja Cernohorsky 2008, Horsáková 2018). Meie analüüsides ei olnud 

pH ja kaltsiumi kontsentratsioon kuigi tugeva mõjuga, kuigi tavaliselt on need leitud 

maismaatigude liigirikkust ja arvukust positiivselt mõjutavat. Seose tugevus võib oleneda 

vaadeldavast skaalast: elupaigatüüpidevaheline erinevus on selge (Horsak ja Cernohorsky 

2008), kuid soo- või metsasisese mikroelupaiga tasemel ei pruugi seost alati esineda 

(Juřičková et al. 2008, Šavrak et al. 2018). Selle põhjuseks võivad olla muud olulised 

keskkonnategurid, näiteks varise iseloom või, arvukusseose puhul, ka mõne kaltsiumivaest 

keskkonda taluva liigi erakordne edukus (Juřičková et al. 2008). Selliste mitmetahuliste 

seoste leidmiseks oli uurimisruutude arv liiga väike. 
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Veelimuste arvukus ja liigirikkus olid tugevalt ja positiivselt seotud katioonide 

kontsentratsiooni ja pH-ga. Tähelepanuväärne oli nende seoste tugevus võrreldes 

maismaatigudega. Ühe põhjusena võiks oletada soo põhjaveetoitelisust ja veetigude 

paremaid võimalusi otse veest kaltsiumi omastada (Glöer 2002). 

Taimestiku osas valiti analüüsiks viis liiki ja üks liigirühm (turbasamblad), millest 

kuivenduse mõju indikaatorid olid turbasamblad ja sinihelmikas ning ülejäänud neli liiki 

on iseloomulikud tavapärasele looduslikule madalsoo kooslusele. Palju liike jäid 

analüüsidest välja, kuna olid esindatud vähestes uurimisruutudes. Seosed 

indikaatortaimede ja teokoosluse näitajate vahel olid küllaltki ootuspärased, kuigi nõrgalt 

väljendunud. Heas seisundis madalsoo indikaator pruun sepsikas korreleerus negatiivselt 

maismaatigude liigirikkusega, samas positiivselt, kuigi mitte oluliselt, märgalaspetsiifiliste 

V. geyeri ja V. lilljeborgi arvukusega. Pilliroo positiivne seos maismaatigude 

liigirikkusega võib tuleneda selle taime all kuhjunud paksema kuluga ja varjulise 

mikroelupaigaga. Kuigi pilliroog on tüüpiline madalsoo taim, võib tema erakordne rohkus 

madalsookoosluses viidata kuivenduse mõjule. Selline elupaik võib sobida metsaliikidele, 

samas kui vaadeldud nõrga kuivenduse tõttu sooliigid veel ei kao. Märgalaliikide 

väljavahetumist on täheldatud metsakuivenduse puhul, kusjuures liigirikkus ja arvukus ei 

olnud võrreldud lodu- ja kõdusoometsades erinev (Remm et al. 2016). 

V. geyeri ja V. lilljeborgi arvukus korreleerus tugevalt positiivselt kloriidiooniga. 

Kloriidioon on üsna mobiilne ja ühendeid eriti ei moodusta. Enamasti näitab tema 

olemasolu vees mere lähedust, soosse võib jõuda pigem sademetega ning viidata 

niiskemale kohale (M. Ilomets suul.). Samas ei leidnud me seost kloriidiooni ja veetigude 

arvukuse ega liigirikkuse vahel. Veeproovid, mida uuringus kasutati, on võetud lasundist, 

teod aga elutsevad pigem pinnal. Seega tuleks saadud tulemusi täiendavalt kontrollida, et 

kinnitada või ümber lükata seose põhjuslikkus.  Teisi uuringuid, mis oleks kloriidiooni 

mõju maismaatigude kooslustele uurinud, paraku leida ei õnnestunud. 

 

 

4.3. Kraavi kauguse mõju teokoolustele ja keskkonnanäitajatele 

 

Tavapäraselt niiskuse sisaldus (pinnases, varises ja õhuniiskus taimestikus) ning veetase on 

olulised teokoosluste kujunemisel, kuid selle mõju ei pruugi avalduda üldliigirikkuses või 

–arvukuses, kuna liigiti niiskuse eelistused varieeruvad (Hettenbergerová et al. 2013).  
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Pennu oja on süvendatud teadaolevalt ühe korra XIX sajandi lõpus ning avaldab tänapäeval 

suhteliselt vähest kuivendavat mõju. Uurimisruudud asetsevad kuivenduskraavist piisavalt 

erinevatel kaugustel (8 - 365 meetrit), et hinnata kuivendusemõju nii taime- kui ka 

teokooslustele. Kogutud proovide analüüside põhjal saab väita, et kuivenduse mõju 

teoskooslustele on suhteliselt nõrk uurimisse kaasatud transektide osas, kuid tugevamal 

kuivendusel võib ilmneda teistsugune mõju.  

Veetigude arvukuse suurem osakaal kraavile lähemal  asuvates uurimisruutudes viitab 

asjaolule, et kuivenduskraav (e. Pennu oja) põhjustab kuivenduskraavile lähemal asuvate 

uurimisruutude alal regulaarseid üleujutusi. 

Kraavitusel ilmnes uurimisalal pigem positiivne kui negatiivne mõju ohustatud ja 

kaitsealuse V. geyeri arvukusele. Ka erinevad teised autorid seostavad Vertigo perekonna 

liikide esinemist lisaks stabiilsele veetasemele ja niiskusreziimile ka tiheda, varjuka, 

stabiilse ja niiske kõrgrohustu olemasoluga (Ausden et al, 2004, Kuczyñska ja Moorkens 

2010, Książkiewicz et al. 2013). Sellistele liigikaitse ja ökosüsteemi taastamise vahelistele 

dilemmale on seni looduskaitsepraktikas vähe tähelepanu pööratud ning olemasolevad 

väärtused vajaks enne taastamistööde alustamist põhjalikku analüüsi (Remm et al. 

avaldamisel). Taastamistööde käigus tuleks hoiduda selle magistritöö käigus leitud 

haruldaste liikide elupaika kahjustamast. Uuritud nõrga kuivenduse mõjuga ala põhjal ei 

saa teha järeldusi tugevama kuivenduse mõjuga soo-osade kohta, vajalik oleks täiendav 

uurimine.  

Tavapäraselt niiskuse sisaldus (pinnases, varises ja õhuniiskus taimestikus) ning veetase on 

olulised teokoosluste kujunemisel, kuid selle mõju ei pruugi avalduda üldliigirikkuses või 

–arvukuses, kuna liigiti niiskuse eelistused varieeruvad (Hettenbergerová et al. 2013).  

Pennu oja on süvendatud teadaolevalt ühe korra XIX sajandi lõpus ning avaldab tänapäeval 

suhteliselt vähest kuivendavat mõju. Uurimisruudud asetsevad kuivenduskraavist piisavalt 

erinevatel kaugustel (8 - 365 meetrit), et hinnata kuivendusemõju nii taime- kui ka 

teokooslustele. Kogutud proovide analüüside põhjal saab väita, et kuivenduse mõju 

teoskooslustele on suhteliselt nõrk uurimisse kaasatud transektide osas ning tugevamal 

kuivendusel võib ilmneda teistsugune mõju.  

Veetigude arvukuse suurem osakaal kraavile lähemal  asuvates uurimisruutudes viitab 

asjaolule, et kuivenduskraav (e. Pennu oja) põhjustab kuivenduskraavile lähemal asuvate 

uurimisruutude alal regulaarseid üleujutusi. 

Kraavitusel ilmnes uurimisalal pigem positiivne kui negatiivne mõju ohustatud ja 

kaitsealuse V. geyeri arvukusele. See seostub ka sinihelmika lisandumisega taimestikku, 
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mis pakub varju ja toitumisvõimalusi. Ka erinevad teised autorid seostavad Vertigo 

perekonna liikide esinemistlisaks stabiilsele veetasemele ja niiskusreziimile ka tiheda, 

varjuka, stabiilse ja niiske kõrgrohustu olemasoluga (Ausden et al, 2004, Kuczyñska ja 

Moorkens 2010, Książkiewicz et al. 2013). Sellistele liigikaitse ja ökosüsteemi taastamise 

vahelistele dilemmale on seni looduskaitsepraktikas vähe tähelepanu pööratud ning 

olemasolevad väärtused vajaks enne taastamistööde alustamist põhjalikku analüüsi (Remm 

jt avaldamisel). Praeguste andmete põhjal ei saa kuivenduse mõjus siiski kindel olla ja 

vajalik oleks täiendav uurimine.  

 

 

4.4. Kogumismeetodi analüüs 

 

Välitöid ja laboratoorseid töid läbi viies leidsime, et meetodina on limuste kihiti kogumine 

hilisem sorteerimine lihtsam ja vähem aega nõudev, kuna väldib erinevate pinnasekihtide 

segunemist, liigset niiskumist ja võimaldab kiiremat kuivamist. Eraldi kogumine ja 

pakendamine väldib säilitamisel ning kuivatamisel materjali kokku kleepumist ja 

määrdumist. Enne välitöid katsetati erinevaid kogumismeetodeid, mida soovitas dr. Horsák 

nii SKYPE konsultatsioonis kui ka oma erinevates publikatsioonides nt (Horsák 2003, 

Horsák et al 2013). Märgades madalsootingimustes peeti potentsiaalseks märgsõelumist, 

kuna vähendab soost väljaveetava materjali hulka.  Eriti tõhusaks osutub meetod, kui 

proovides peaks sisalduma saviosakesi (Horsák 2003). Välitööde käigus märgsõelumine ei 

õnnestunud, kuna polnud piisavalt looduslikku vett (juulikuu, kuiv aeg).  

Metoodikast ja tigude ökoloogiast lähtudes eeldasime, et erinevates proovivõtu kihtides on 

tigude arvukus ja liikide esinemine erinev. Statistiline analüüs sellist erinevust ei 

kinnitanud. Liigiti võib mikroelupaiga eelistus sügavuse skaalal siiski varieeruda. 
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KOKKUVÕTE 

 

Sageli on madalsood haruldaste taime- ja loomaliikidele elupaigaks. Laiaulatuslik 

kuivendus on muutnud paljude sooökosüsteemide toimimist, millega kaasnevad muutused 

ka taime– ja loomaliikide elupaikadele, sealhulgas ka tigudele. Eestis on madalsood olnud 

kuivenduse sihtmärgiks juba mitu sajandit. Üle 80% Eesti madalsoodest on kuivendatud 

ning esmakordselt Eestis toimub madalsoo taastamine maastikulisel skaalal Läänemaa 

Suursoos Tallinna Ülikooli uurimisrühma eestvedamisel Life Peat Restore projekti raames 

(LIFE 15 CCM/DE/000138). Meie uurimus kasutab taastamiseelsed taimkatte ja vee- ning 

turbauuringuid ja annab ülevaate Läänemaa Suursoo paremini säilinud madalsoo osa 

tigude liigilisest koosseisust ja arvukusest ning teokoosluse näitajate võimalikest seostest 

keskkonnanäitajatega nõrga kuivendusega madalsoo tingimustes. Üheks olulisimaks tigude 

kooslusi kujundavaks faktoriks on elupaiga niiskustase. Uuringuid madalsoode kuivenduse 

mõjust tigudele Eestis töö kirjutajale teada ei ole. Käesolev töö uurib madalsoode teofaunat 

ja kuivenduse mõju sellele. 2018.aasta juulis koguti  116 proovi ruudumeetodil kolmest 

kihist. Võetud proovidest nopiti välja kõik limused ja määrati teod. Lisaks kasutati 

keskkonnaandmeid, mida on kogutud uurimisalal toimuva madalsoode taastamise projekti 

Life Peat Restore raames (LIFE 15 CCM/DE/000138), sealhulgas turba, vee ja taimkatte 

andmed. Kokku leiti kogutud proovidest 584 isendit 26 liigist ja 12 sugukonnast sh. III 

kaitsekategooria alust liiki luha-pisitigu (Vertigo geyeri) 45 isendit. V.geyeri ja Eestis 

haruldase V.lilljeborgi (66 isendit) suur esinemissagedus kogutud proovides lubab väita, et 

Läänemaa Suursoo on senistest nende liikide Eesti leiukohtadest üks parimatest. Tigude 

liigirikkuse ja isendite arvu olenevust kuivenduskraavi kaugusest ei ilmnenud. Kraavitusel 

paistis olevat pigem positiivne kui negatiivne mõju ohustatud ja kaitsealuse V.geyeri 

arvukusele. 

Huvitav on asjaolu, et pH ja Ca kontsentratsioon ei olnud tugeva mõjuga, kuigi tavaliselt 

on need leitud maismaatigude liigirikkust ja arvukust positiivselt mõjutavat.  

Selleks, et analüüsida tugeva kuivenduse mõju teoskooslustele, on vajalik edasine uurimine 

tugevama kuivenduse mõjuga madalsoo osadest. 

Käesolev uuring annab panuse Eesti malakofauna kaardistamisse, sh. uued V. geyeri 

leiukohad ning võimaldab pärast kraavide sulgemist hinnata taastamistegevuste mõju 

limustele. Töös toodud analüüsid  täiendavad teadmisi tigude elupaiganõudlusest 

madalsookooslustes. 
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Lisa 1. Uurimisruutude paiknemine transektil, risti Pennu ojaga. (Foto Pajula et al 2018)) 

 

 
Lisa 2. Uurimisruudud ja nende sees olevad abiruudud. (Foto Pajula et al 2018)) 
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Lisa 3. Tigude kogumisel kasutatud puitraam (25 x 25 cm), proovi markeering. Toimub proovivõtt 

esimesest proovikihist, all on näha teine proovikiht (kulu). (Foto Ene Täht) 
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