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•

Väikeveekogud – Looduslikesse või
inimtekkelistesse maapinnalohkudesse
tekkinud ajutise iseloomuga ja/või väikese
pindalaga madalaid veekogud, tinglikult
kuni 2 ha; lombid, tiigid, üleujutusalad,
kraavid, lähteojad, karstijärved. Maastikes
väga arvukad.

•

Vee-selgrootud – palja silmaga nähtavad
selgrootud loomad, kuni 0,5 mm;
väikeveekogudes putukad, vähid, limused,
rõngussid, lameussid, ämblikulaadsed.

MÄRGALAD

Märgaladega seotud liikide ohustatus

• Ligi 40% liikidest
märgaladega seotud
• 41% kõigist maailma
kahepaikseliikidest
ohustatud (Hoffmann jt.,
2010).

• Lendavate putukate
langustrendid:
 Metsades (Seibold jt. 2019)
 Kaitsealadel (Hallmann jt. 2017)
Global Wetland Outlook, 2018

Kuivendus Eestis
 Kuivendatud metsamaad 728 391 ha
(Maaparandussüsteemide register; seisuga 03.05.2019)

 Riigimetsast 500 095 ha (üle 50%)
(www.rmk.ee; vaadatud 31.10.2019)

 Madalsood, märjad mineraalmaad
Märgalakooslused asenduvad
metskooslustega
Muutused on pikaajalised ja suuresti
pöördumatud

Kikepera ja Öördi sookompleks
Soomaa RP-s

2012. a.

1884. a.

Kraavivõrgu pikkus > 600 km

Jõgede/ojade kogupikkus: 19 000 km (Keskkonnaregister; vaadatud
12.09.2020)

Kraavide kogupikkus: 67 620 km (Maaparandussüsteemide register;
vaadatud 12.09.2020)

KUIVENDUSE KESKKONNAMÕJU
1. Hüdroloogilise režiimi ebastabiilsuse suurenemine – veetaseme kiired
muutused (üleujutused ja kuivamine, äravoolu suurenemine);
2. Pinnase erosiooni ja setete koormuse suurenemine – hõljum;
3. Veekogude eriilmelisuse ja geomorfoloogilise stabiilsuse vähenemine;
4. Põhjavee avamine ja selle äravoolu suurenemine;
5. Mulla mineralisatsiooni- ja leostusprotsesside kiirenemine;
6. Veeökosusteemi stabiilsuse vähenemine ja isepuhastusvõime langus;
(Laanetu, 2005)
-------------------------------------------------------------------------------------------------7. Looduslike veekogude vähenemine ning hüdroperioodi lühenemine
(Suislepp jt., 2011)
8. Looduslike veekogude asendumine kraavidega (Remm jt., 2015)

ELUSTIKUMÕJUD?

Kuivenduse elustikumõju:
vooluveekogud
Muutused veerežiimis ning toitainete, metallide
ja settekoormuse suurenemine:
 Muutused põhjaloomastiku liigilises
koosseisus ja arvukuses (Vuori jt., 1998; Prevost
jt., 1999)

 Kalastiku vaesumine (koelmualad; Jutila jt.,
1999; Rosenvald jt. 2014)

VÄIKEVEEKOGUD?
Vanausse oja Viljandimaal

Kuivenduse (rekonstrueerimise) mõju
väikeveekogude elustikule:
Kahepaiksed
• Kraavid ei asenda looduslikke üleujutusalasid (Remm jt., 2018)
• Rekonstrueerimine muudab nii lombid kui kraavid, mis
valdavaks sigimispaigaks majandusmetsades (Remm jt., 2015;
Vaikre jt., 2019), ökoloogiliseks lõksuks (Vaikre jt., 2019).

Kuivenduse (rekonstrueerimise) mõju
(2)
väikeveekogudeTULEMUSED
elustikule:
Vee-selgrootud
• Kuivendamine vähendab vee-selgrootute
koguliigirikkust (Vaikre jt., 2015)
 Mõju regionaalsel tasemel
 Koosluste vaesustumine

• Rekonstrueerimine põhjustab veeselgrootute mitmekesisuse vähenemist
(Vaikre jt. 2020)

 Suur osa lompidest kuivas
 Kadus 93 taksoni (kokku 228)

LOMBID

KRAAVID

65% kuivas
Koguliigirikkus
vähenes
60%
Arvukus
69%

Koguliigirikkus
vähenes
8%

Arvukus
26%

Miks olulised?
Väikeveekogudes 1/3 Eesti
magevee elustikust.
360 erinevat taksonit (6.a).
Kaitsealused liigid.
Tugevad vastastikused seosed
kõrvalolevate maismaaökosüsteemidega
• toitainete ringluses ja
lagundamisel
• kesksel kohal märgalade
toiduahelas  Olulised
toiduobjektid

Baxter jt. 2005

Kuivendus ohuteguriks
• Metsis (Tetrao urogallus) - kuivendusjärgselt
tihenevad metsad.
• Must- toonekurg (Ciconia nigra) - toitumisalade
degradeerumine: looduslike toitumisalade
kuivendamine ja olemasolevate kvaliteedi langus.
• Suur-konnakotkas (Aquila clanga) - kalakotkas
(Pandion haliaetus) - kuivendamine muudab puistu
struktuuri liigile ebasobivaks. Toiduobjektide
(kahepaiksed) vähenemine.
• Allikasoodega seotud liigid, nt. koldjas selaginell
(Selaginella selaginoides). Madalsoodes eesti
soojumikas (Saussurea alpina esthonica).
• Ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera) kuivendussüsteemide hooldamisel vabanevad setted.
• Tõugjas (Aspius aspius) - veekogu hüdroloogilise
režiimi halvenemine, maaparandustööd valgalal.

METSAKUIVENDUSE
MÕJUDE LEEVENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uusi kuivendussüsteeme ei rajata
Märgalade kaitse
Kuivendatud märgalade taastamine
Kuivendatud metsade kaitse
Õgvendatud ojade taastamine
Settelõksud ja muud rajatised väljavooludele

WAMBAF - Water Management
in Baltic Forests
• Soome Loodusvarade Keskus (Luke)
• Koostöös Rootsi, Läti, Leedu ja Poolaga
• EL Veepoliitika Raamdirektiiv (2000/60/EC)

Kraave mitte rekonstrueerida, kui:
•
•
•
•
•
•

Allavoolu jäävate veekogude kvaliteet halveneb
Rekonstrueerimine avab põhjavee
Alal regulaarselt üle ujutatud
Esmakuivenduse ei parandanud puude kasvu
Kraavide vee ärajuhtimisvõime säilinud
Puistu tagavara >120-150 m3 ha-1

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/

Rekonstrueerimistööde planeerimine
Olulised punktid:
•

Leevendusveekogud rajada enne kraavide
rekonstrueerimist

•

Erosiooni vältimine esmatähtis

•

Erosiooniohuga kraavilõigud jätta puhastamata

•

Mineraalmuldi mitte avada

Finer jt., 2018

LEEVENDUSVEEKOGUDE RAJAMINE
• Kolmel riigimetsa alal :
Valgma (2015), Ropka (2015), Kirepi (2017)

• Leevendusveekogud rajati samaaegselt
kraavide rekonstrueerimisega
• Kahepaiksed (kudu, kullesed),
vee-selgrootud

Vaikre jt., 2020

Erinevat tüüpi
kraavilaiendid
 18–64 m2
A: kahepoolne laiend (8×8 m)
B: ühepoolne laiend (10×5 m)

C: valliga laiend (3×6 m)
D: nurgalaiend

Eraldiseisvad
leevendustiigid
 25 – 100 m2
 15°-50°
 Päikesele avatud

Leevendusveekogud suurendavad
kahepaiksete arvukust ja
mitmekesisust
Ropkal (3a) ja Valgmal (4a)
pruunide konnade kulleseid pea
kõigis leevendusveekogudes

• Tiikides leidub oluliselt enam kudu kui
kraavilaiendites
• Suurema sügavuse tõttu säilib laiendites
vesi ka siis, kui kraavid kuivavad
• Kullesed liiguvad laienditesse

Vesilikud sigivad peamiselt leevendustiikides ning
raiesmiku- ja metsalompe sigimiseks peaaegu ei kasuta
Tähnikvesilik (III
kaitsekategooria) leevendustiigid (48%),
kraavid (34%) ja
kraavilaiendid (19%)
Harivesilik (II kategooria;
EL loodusdirektiivi II ja
IV lisa) - Ropkal kahes
leevendustiigis ja kraavis

Tähnikvesiliku vastsete koguarv alade ja veekogutüüpide kaupa

Leevendusveekogud aitavad
säilitada veeselgrootute
mitmekesisust
• Leevendusveekogud pakuvad elupaika
muuhulgas metsakuivendusmaastikul
muidu haruldastele liikidele

Harilik hiilgekiil
(Cordulia aenea)

– Kiilid
– Ühepäevikulised (Harilik tiigipäevik)
– Lutikad

• Leevendusveekogud tõid alale 19 uut
taksonit (mardikad, kiilid) ja vältisid 17
taksoni kadumist

Odaliidrik
(Coenagrion hastulatum)

Kooslused erinevad looduslikest veekogudest
Lombid

• Lombid:
–
–
–
–
–
–

Mardikad
Kahetiivalised
Väheharjasussid
Ehmestiivalised
Teod
Vesilestad

• Leevendusveekogud:
– Ühepäevikulised
– Lutikad
– Kiilid

Leevendusveekogud

Miks settetiigid ja tuletõrje veevõtukohad ei toimi leevendusveekogudena ja mida saaks parandada?
• Settetiigid on järskude kallastega ja pindalalt enamasti üsna väikesed.
• Ühendatud kraavidega, mistõttu koguneb neisse liigselt toitaineid,
samuti asustavad settetiike kalad, mistõttu kahepaiksetele sigimiseks
need veekogud ei sobi.
• Kahepaiksed vajavad kudemiseks madalaveelisi, kevadel üleujutatava
kalda-alaga veekogusid, kus on kiiresti soojenev, kuid samas
hapnikurikas vesi.

Settetiikidest oluliselt enam sobivad kahepaiksetele
sigimispaigaks puhastuslodud.
Puhastuslodu meenutab oma omadustelt looduslikku märgala.
Vända puhastuslodus, kus pärast rajamist (2016-2019) sigis
edukalt 5 liiki kahepaikseid, ei ole viimase kahe aasta jooksul
(2020-2021) rabakonna sigimist enam täheldatud.
Probleemiks on toitainete ja põllumajanduskemikaalide
akumuleerumisest tulenev vee kvaliteedi langus ning
taimestiku ja vetikate vohamine.
Selleks, et põllumajandusmaastikus asuvad puhastuslodud
toimiksid kahepaiksete sigimispaikadena ka pikema aja
jooksul, on vaja neid aeg-ajalt setetest puhastada.

Tuletõrje veevõtukohad on enamasti väga järskude
kallastega ja sageli väga varjulised. Seisundit saaks
parandada, kui kaldaid, eriti päikesele avatud põhjakallast
laugemaks teha ja hoida veekogud päikesele avatutena.

Vända puhastuslodu Tartumaal.
A - puhastuslodu I tiik, B - II tiik 2016 ja 2019
(foto: M. Kaart)

SOOVITUSED KRAAVITUSE MÕJU VÄHENDAMISEKS
Kraavide voolusängi mitmekesistamine:
1. Paigutus maastikus
• Võimalusel hoiduda loodusliku ilmega kraavilõikude (nähtava vooluga; veesisese
taimestikuga) ning õgvendatud ojade ja kraavide suudmelähedaste lõikude
puhastamisest.
• Kraavilaiendeid ja süvendeid tuleb rajada mineraalpinnasesse, mitte turba
pinnasesse, et vältida nõlvade sissevarisemist.
2. Arv
• Puhastatavasse kraavi tuleb rajada vähemalt üks laiend, süvend või kärestik iga
100 m tagant, eelistatult käänakutele ja kraavide ühinemiskohtadesse.

SOOVITUSED LEEVENDUSVEEKOGUDE RAJAMISEKS
Kraavide voolusängi mitmekesistamine:
3. Kujundus
• Kraavilaiendi laius peab olema vähemalt kahekordne kraavi laius ja pikkus vähemalt
2 m.
• Kraavilaiendi põhi peab jääma 20–30 cm kraavi põhjast sügavamale.
• Kraavilaiendi kalda kalle ei tohi ületada 25°, kuid laugemad kaldad eelistatud.
Kraavilaiendite suurus tuleb valida nii, et vastav kaldakalle on võimalik saavutada.
• Kraavi truupi sisenemisel ja väljumisel tuleb säilitada sinna tekkinud süvikud või kui
sellised süvikud puuduvad, siis rajada vähemalt 1 m pikkuselt kraavi põhjakõrgusest
30 cm sügavamad alad, mille põhi täita kruusa või väikeste kividega.
• Suure languga kohtades tuleb rajada kärestikke, põhjavalle ja väikeseid paise (nt
paigutades veekogusse suuremaid kive), mille abil tekivad ülesvoolu aeglasema ja
allavoolu kiirema vooluga lõigud.

SOOVITUSED LEEVENDUSVEEKOGUDE RAJAMISEKS
Eraldiseisvad leevendustiigid:
1. Paigutus maastikus
• Leevendustiigid tuleb rajada kraavidest eraldiasetsevatena niiskematesse
kasvukohatüübi metsadesse: laane, salu, sooviku, rabastuv, soo- ja kõdusoo mets
ning palumetsades jänesekapsa-mustika kasvukohatüüpi.
• Tiigid tuleb rajada madalamatesse, võimalikult päikesele avatud kohtadesse (nt.
teede ja sihtide äärde) kuhu ka looduslikult vesi koguneb.
• Tiike ei tohi kaevata looduskaitseliselt väärtuslikesse soolaikudesse, allikate
asemele, kaitsealuste liikide kasvukohta ega vääriselupaikadesse.
2. Arv
• 100 ha kraavitatud metsamaa kohta tuleb rajada vähemalt 5 leevendustiiki. Tiigid
peaks paiknema kogumikena, üksteisest mitte kaugemal kui 200 m.

SOOVITUSED LEEVENDUSVEEKOGUDE RAJAMISEKS
Eraldiseisvad leevendustiigid:
3. Kujundus
• Leevendustiigid ei tohi mõõtmetelt olla väiksemad kui 100 m2.
• Leevendustiigid peavad olema võimalikult laugete kallastega (vähemalt põhjakalda
kalle mitte üle 25°).
• Tiikide sügavus ei tohiks ületada 1,5 m. Samas peaks tiikide sügavus olema võrdne
kraavide sügavusega, et vältida nende kuivendamist lähedal olevate kraavide poolt.
• Väljakaevatud pinnast ei tohi ladustada tiigi kaldaalale vaid tuleb paigutada
veekogust pisut eemale, et vältida pinnase tagasivalgumist ja toitainete leostumist
vette. Pinnas tuleb laiali ajada ja tasandada.
• Tiikide rajamisel tuleb raadata ja juurida 5–7 m laiune ala veekogu ümber.
• Leevendustiigid tuleb rajati nii, et oleks tagatud pinnavee valgumine veekogusse,
rajades vastavalt vajadusele veekogu ümbritsevasse muldesse voolunõvad.

Ebaõnnestunud
leevendusveekogud
 Järsud kaldad

 Turbapinnas

Hästiõnnestunud
leevendusveekogud
 Lauged kaldad

 Kevadeti üleujutatud kaldaala

KOKKUVÕTE
Eesti väikeveekogud on liigirikkad ja mitmekesised elupaigad
Maaparanduse mõju väikeveekogude elustikule toimib
elupaikade kao ning sellega kaasneva koosluste teisenemise ja
homogeniseerumise kaudu
Rekonstrueerimine muudab nii lombid kui kraavid ökoloogilisteks
lõksudeks
Väikeveekogudega seotud liikide toetamiseks majandatavates
metsamaastikes
•
•

säilitada juba olemasolevaid veekogusid ja loodusliku ilmega kraavilõike
ohustatud liikide elupaiganõudlusi silmas pidades rajada erinevaid
leevendusveekogusid
 suurendavad kahepaiksete arvukust ja mitmekesisust
 aitavad säilitada veeselgrootute mitmekesisust

VIIDATUD UURINGUD:
Vaikre, M., Remm, L., Rannap, R., Soomets, E. 2019. Leevendusveekogude rajamine metsaaladele
kraavitamise mõjude leevendamiseks. KIK projekti aruanne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rannap, R., Kaart. M.M., Kaart, T., Kill, K., Uuemaa, E., Mander, Ü., Kasak, K. 2020. Constructed wetlands as potential
breeding sites for amphibians in agricultural landscapes: A case study. Ecological Engineering 158: 106077.
Remm, L., Lõhmus, A.,Rannap, R. 2015a Temporary and small water bodies in human-impacted forests: an assessment in
Estonia. Boreal Environment Research 20: 603–619.
Remm, L., Lõhmus, A., Maran, T. 2015b. A paradox of restoration: prey habitat engineering for an introduced endangered
carnivore can support native biodiversity. Oryx 49: 559–562.
Remm, L., Vaikre, M., Rannap, R., Kohv, M. 2018. Amphibians in drained forest landscapes: Conservation opportunities for
commercial forests and protected sites. Forest Ecology and Management 428: 87–92.
Rosenvald, R. 2011. Metsakuivenduse mõju potentsiaalselt ohustatud elustikule. RMK projekti aruanne.
Rosenvald, R., Järvekülg, R., Lõhmus, A. 2014. Fish assemblages in forest drainage ditches: degraded small streams or novel
habitats? Limnologica 46: 37–44.
Soomets, E., Rannap, R., Lohmus, A. 2016. Patterns of assemblage structure indicate a broader conservation potential of
focal amphibians for pond management. PlosOne 11: e0163007.
Soomets, E., Lohmus, A., Rannap, R. 2017. Brushwood removal from ditch banks attracts breeding frogs in drained forests.
Forest Ecology and Management 384:1–5.
Suislepp, K., Rannap, R., Lõhmus, A. 2011. Impacts of artificial drainage on amphibian breeding sites in hemiboreal forests.
Forest Ecology and Management 262: 1078–1083.
Vaikre, M., Remm, L., Rannap, R. 2015. Macroinvertebrates in woodland pools and ditches and their response to artificial
drainage in Estonia. Hydrobiologia 762: 157–168.
Vaikre, M., Remm, L., Rannap, R. 2020. Forest ditch maintenance impoverishes the fauna of aquatic invertebrates:
opportunities for mitigation. Journal of Environmental Management 274.

TÄNAN KUULAMAST

