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Kunagine Kloostrimetsa soo, mille pindala on umbes 20 ha, asub Pirita jõeoru
maastikukaitsealal. Tänaseks on inimtegevus seda suuresti kahjustanud ning soost on
kujunenud mustika-kõdusoomännik.
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Eesti sood
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Eestis on soid umbes 1 miljon hektarit  u 22 % riigi kogupindalast. Ulatuslikke,
rohkem kui 1000 ha pindalaga soid ja soostikke on 143. Suurimad soostikud on Puhatu,
Soomaa, Endla, Emajõe-Suursoo ja Alam-Pedja.
Veereiimi ja taimkatte järgi jagatakse sood kolme põhitüüpi: madalsood,
siirdesood ja kõrgsood ehk rabad. Siirdesoo on üleminekuaste madalsoo ja raba
vahel, seda nii arenguliselt kui sageli ka ruumiliselt. Raba on täiesti eriilmeline kasvukohatüüp
 kui madal- ja siirdesoodes saavad taimed kasvuks vajalikke toitaineid nii põhja-, pinnakui ka sademeteveest, siis rabades tüseda turbalasundi tõttu vaid sademetest.
Madalsoode taimestik on
väga liigirikas (pilliroog
(Phragmites australis), soopihl
(Potentilla palustris), soovõhk
(Calla palustris) (foto 1),
harilik jõhvikas (Oxycoccus
palustris) jpt), siirdesoodes
kasvab nii madalsoodele kui
ka rabadele iseloomulikke
taimeliike.
Foto 1. Soovõhk (Calla
palustris)  Eesti looduslik
kalla.
Eesti imetajate hulgas vaid soos elavaid liike pole. Ajuti esinevad liigid on põder (Alces
alces), valgejänes (Lepus timidus), metskits (Capreolus capreolus) ja rebane (Vulpes vulpes),
nemad tulevad soodesse peamiselt suvel või satuvad juhuslikult. Harvem võib kohata
karihiiri (Sorex sp.) ja leethiirt (Myodes glareolus), kes saavad elutseda vaid seal, kus pole
üleujutusi, sest kõrge pinnavesi ei võimalda kaevata sügavaid urge.
Lindudest võib soodes näha metskiuru (Anthus trivialis), salu-lehelindu (Phylloscopus
trochilus), pruunselg-põõsalindu (Sylvia communis), sookurge (Grus grus), tetre (Tetrao tetrix)
rüüti (Pluvialis apricaria), rabapüüd (Lagopus lagopus), punaselg-õgijat (Lanius collurio) jt.
Roomajatele üleujutatavad ja märjad kohad
üldiselt ei meeldi, Eesti soodes võib hea õnne
korral kohata arusisalikku (Lacerta vivipara)
(foto 2) või rästikut (Vipera berus). Palju on
soodes ämblikke, kellest valdav osa elutseb
sambla pinnakihtides või pinnal, teiste hulgas
ka Eesti samblarinde suurim  hiidämblik
(Dolomedes fimbriatus). Putukaid on meie
soodes üle 1500 liigi, lisaks teada-tuntud
sääskedele ja parmudele ka mitmed mardikalised, kiletiivalised, tirdilised, kiililised jt.
Foto 2. Arusisalik (Lacerta vivipara) armastab
üsna niisket keskkonda, kuid mitte üleujutusi.
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Kloostrimetsa soo I

Arengust ja taimestikust

Kloostrimetsa soo pindala on ligikaudu 20 hektarit. Kuna see on Eesti mastaabis
pisike, siis pole ei tema arengulugu ega geoloogia teadlastele huvi pakkunud. Arvestades
tema paiknemist Pirita jõe ürgoru liivasel terassil, võib oletada, et tegemist on endise
allikasooga, mille asemel kujunes hiljem raba.
Tänaseks on inimtegevus seda aga suuresti kahjustanud  tõenäoliselt juba 20. sajandi
algul lõigati soost ümberkaudsete talude tarbeks labidaturvast, turbaaukudest vee
ärajuhtimiseks on kaevatud mitmed ida-läänesuunalised kraavid. Soo hakkas metsastuma
pärast kuivenduskraavi kaevamist lääneserva 1980. aastal (Tallinna teletorni ehitamise
ajal). Sellele viitab enamiku soos kasvavate puude vanus  ligikaudu 30 aastat. Nii ongi
Kloostrimetsa soost kujunenud turbaaukude ja väljavoolukraavidega liigendatud mustikakõdusoomännik.
Puurindes valitseb siin valdavalt harilik mänd (Pinus sylvestris), paiguti kohtab sookaske
(Betula pubescens), põõsarindes on harilikku pihlakat (Sorbus aucuparia), paakspuud
(Frangula alnus), harilikku vaarikat (Rubus idaeus) ning pajusid (Salix sp.), mitmel pool
võib näha kuuse (Picea abies) järelkasvu. Puhmarindes on lähestikku kasvamas mustikas
(Vaccinium myrtillus), sinikas (V. uliginosum) ja pohl (V. vitis-idaea).

Foto 3. Jõhvikat (Oxycoccus palustris) kuum päikesepaiste ega happeline keskkond ei
häiri, kuid soo kuivendamisel ta kaob.
Turbasamblavaibal ja vanades turbavõtukohtades uhkeldab tupp-villpea (Eriophorum
vaginatum) oma kaunite villatuttidega, kohati pakub hapukat toidulisa harilik jõhvikas
(Oxycoccus palustris) (foto 3). Tüüpilistest rabataimedest hakkavad silma veel sookail
(Ledum palustre), kanarbik (Calluna vulgaris) ning rabamurakas (Rubus chamaemorus).

Turvas
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Turvas on sootaimede osaliselt lagunenud jäänustest ja huumusest koosnev mass, mille
tekkimise eelduseks on liigniiske ja hapnikuvaene keskkond. Peamised turbamoodustajad on turbasamblad (Sphagnum sp.) (foto 4), keda kasvab Eestis 37 liiki.
Lisaks neile tekib liigniiskuse korral turvas ka teistest sammaldest (raba-karusammal
(Polytrichum strictum), mitmed sirbiku (Drepanocladus sp) liigid jt), mitmetest rohttaimedest
(pilliroog (Phragmites australis), tupp-villpea (Eriophorum vaginatum), tarnad (Carex sp.)
(foto 5)), põõsastest (paju
(Salix sp.)) ning puudest
(harilik mänd (Pinus
sylvestris), sookask (Betula
pubescens)). Liigilise koosseisu alusel jaotatakse
turbad madalsoo-, siirdesoo ja rabaturbaks.
Uurides liigilise koosseisu
muutumist erinevates
turbakihtides, on võimalik
saada ettekujutus näiteks
soo vanusest ja arengukäigust, aga ka muust.
Foto 4. Turbasamblal (Sphagnum sp.) on suur veeimamisvõime.
Turvas on peamine ressurss, mille poolest sood majanduslikku huvi pakuvad.
Eestis on turvast kaevandatud ja kasutatud pikka aega. Kütteturba tootmise kohta on
esimesed teated aastast 1861, esimene turbaküttel elektrijaam alustas tööd 1918. aastal,
1920. aastail hakati turvast kasutama loomalautades allapanuks ning 1922. aastal loodi
turba kaevandamise organiseerimiseks ja koordineerimiseks Riigi Turbatööstus. Freesturba
kaevandamist alustati 1938. aastal, siis alustas tööd esimene turbabriketitehas.
Pärast Teist maailmasõda kasvas turba kasutamine kütusena
oluliselt. 1959. aastal käivitus Tootsis uus briketitootmiskompleks, 1964. aastal hakkas tööle Oru ja 1975. aastal
Sangla briketitehas.
1992. aastal loodi Eesti Turbaliit. Kodumaine freesturba
kasutamine on vähenenud, kuid suurenenud on kaevandamine ekspordiks, sest kõrge kvaliteediga rabaturba varud
on Lääne-Euroopas väga piiratud. Praegu on Eestis ligikaudu
20 000 ha freesturbavälju, mida kasutab üle 30 ettevõtte.
Arvestades, et Eestis tekib turvast ligikaudu 500 000 tonni,
keskmine kaevandamismaht on aga 1  1,2 miljonit tonni
aastas, ei saa praeguse kaevandamismahu juures
rääkida turbast kui taastuvast loodusvarast.
Foto 5. Kui niiskust on piisavalt, tekib turvast ka tarnadest
(Carex sp.).
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Kloostrimetsa soo II

Loomastikust

Kloostrimetsa soo loomastik erineb tüüpiliste ja ulatuslike sooalade loomastikust.
Üheks olulisemaks põhjuseks on kuivendamise tulemusel toimunud metsastumine, teiseks
Kloostrimetsa soo suhteliselt väike pindala. Kloostrimetsa soo territooriumil on kindlaks
tehtud üheksa imetajaliiki: mets-karihiir (Sorex araneus), mutt (Talpa europea), orav (Sciurus
vulgaris), juttselg-hiir (Apodemus agrarius), leethiir (Myodes glareolus), halljänes (Lepus
europaeus), rebane (Vulpes vulpes), metskits (Capreolus capreolus) ja põder (Alces alces).
Lisaks neile on võimalik mitmete nahkhiirte, siili (Erinaceus europaeus) (foto 6), nirgi
(Mustela nivalis), kärbi (Mustela
erminea), metsnugise (Martes
martes), niidu-uruhiire (Microtus
agrestis) ning valgejänese (Lepus
timidus) esinemine. Imetajate
liigiline mitmekesisus on suurem
soo serva-aladel  kõige suurem
Pirita jõeoruga piirnevas soo
edelaosas. Soo keskosas, just
vanade turbavõtmise aukude piirkonnas, on imetajaid, eriti pisiimetajaid, vähem. Teiste loomariigi
esindajate (putukad, ussid,
ämblikulaadsed jne) liigilist koosseisu ja arvukust Kloostrimetsa
soos uuritud pole.
Foto 6. Segatoidulist siili (Erinaceus europaeus) võib kohata soo serva-aladel.
Kõige arvukamateks imetajaliikideks Kloostrimetsa soos on leethiir ja mets-karihiir.
Mõlemad on tüüpilised metsaliigid ja siin kujunenud kõdusoomets pakub neile sobivaid
elupaiku.
Leethiir (Myodes glareolus) on kõige arvukam kuni 30 aasta vanustes puistutes,
avamaastikul liigub ta harva, eelistades põõsaste ja rohttaimede varju. See taimtoiduline
loomake sööb nii taimede rohelisi osi kui ka seemneid, juuri ja risoome. Ta tegutseb nii
öösel kui ka päeval, eluiga looduses on kuni 1,5 aastat. Nime on leethiir saanud iseloomuliku
roostepunase selja järgi.
Karihiiri on Eestis mitu liiki, mets-karihiir (Sorex araneus) on neist kõige tavalisem 
ta elab eri tüüpi metsades, niitudel, parkides ja aedades. Putuktoidulise loomana on tema
toiduks peamiselt selgrootud: vihmaussid, teod, putukate vastsed, ämblikud ja kakandid
 tema ööpäevane toidukogus on võrreldav tema kehakaaluga. Söömata suudab ta elada
vaid ühe ööpäeva, maksimaalne eluiga võib ulatuda 1,5 aastani. Mets-karihiire tunneb
hõlpsasti ära trikoloori järgi  piki külgi kulgev helepruun riba eraldab tumepruuni
ülapoolt hallikasvalgest alapoolest.

Raba areng ja
iseloomustus
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Kuna rabad on teiste taimkatte kasvukohatüüpidega võrreldes väga eriilmelised, on neid
palju uuritud ning klassifitseeritud. Eesti rabade tekkeviise ja arenguastmeid vaadates on
neid jagatud kolme põhitüüpi: nõmm-, siirde- ja kõrgrabad. Taimkatte poolest on nad
sageli raskesti eristatavad  kõigis neis võivad kasvada tüüpilised rabataimed kanarbik
(Calluna vulgaris), sookail (Ledum palustre), rabamurakas (Rubus chamaemorus) jt. Omavahel
erinevad nad turba pindmise kihi omaduste ning turbalasundi tüseduse poolest.
Kõrgrabad on vanimad ja nende turbalasundi tüsedus ulatub ühest mitme meetrini.
Siirderaba on oma arengus läbinud nii madalsoo kui ka siirdesoo arenguastme, asub
tavaliselt kõrgraba servas, kuid võib moodustada ka omaette rabaosi. Siirderaba turbalasundi
tüsedus on üle 0,5 meetri.
Nõmmraba on tekkinud sademeteveest küllastunud liivale või savile ega ole kunagi
läbinud madalsoo arenguastet, sealse tubalasundi tüsedus ei ületa tavaliselt 0,5 meetrit.
Eeltoodud liigitust kasutatakse peamiselt metsamajanduses, metsaja sooteadlased tarvitavad rohkem
alljärgnevaid.
Puurinde tiheduse ja kõrguse järgi
jaotatakse rabad samuti kolmeks:
rabametsad, puisrabad ja lagerabad.
Taimegeograafilisest seisukohast
lähtudes eristatakse Eesti rabade
puhul Lääne-Eesti ja Ida-Eesti tüüpi
rabasid. Lääne-Eesti rabadele
on iseloomulik suhteliselt järsk ja
lühike nõlv, ülejäänud osa rabast
on enam-vähem tasane (platoorabad). Ida-Eesti rabadel aga
selgelt väljakujunenud nõlva pole
 nad on üldkujult kumerad
(kumerrabad). Mõningad erinevused on ka taimkattes  kui LääneEestis on iseloomulikeks taimedeks
raba-jänesvill (Trichophorum
cespitosum) ja porss (Myrica gale)
(foto 7), siis Ida-Eestis hanevits
(Chamaedaphne calyculata).
Kõigi rabade ühine omadus on
aga nende üksnes sademeline
(ombotroofne) toitumine.
Foto 7. Porss (Myrica gale) on üks Lääne-Eesti rabade karakterliike.
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Kloostrimetsa soo III

Taimestikust lähemalt 1

Puurindes valitsev harilik mänd (Pinus sylvestris) on Eesti kõige tavalisem metsapuu.
Ta suudab kasvada ka pea kõigile teistele puuliikidele ebasobivaiks osutuvais paigus 
mände võib leida nii kuivadel nõmmedel kui ka märgades rabades. Ainus tema kasvu
piirav tegur on valgus, seetõttu teda hämara kuuse- või lehtmetsa all ei kohta. Äärmuslikes
tingimustes suudab mänd kasvada oma juurestiku iseärasuste tõttu, mis võib ulatuda nii
sügavale maa sisse kui ka laiuti tüvest eemale.
Sookailu (Ledum
palustre) iseloomulik,
kergesti lenduvatest eeterlikest õlidest tingitud tugev
lõhn on mõnele meeldiv,
teisel paneb pea valutama,
kuid märkamata ei jää see
kellelgi. Väga tavalise rabataimena on teda ammustel
aegadel kasutatud ka
rahvameditsiinis, kuid kuna
tegemist on mürgise taimega, ei tohi teda kindlasti
omapäi tarvitada.
Foto 8. Rabamuraka (Rubus chamaemorus) õisi võib imetleda juuni alguses.
Kanarbik (Calluna vulgaris) seevastu on väga hea meetaim, tema õied on kõrge
nektarisisaldusega  ühelt hektarilt kanarbikuväljalt võib saada kuni 200 kg veidi mõrkja
maitsega mett. Ka on kanarbikku kasutatud rahvameditsiinis, näiteks liigse rasvumise
vastu ning närvide rahustamiseks.
Tüüpilise rabataime rabamuraka (Rubus chamaemorus) (foto 8) kollaseid vilju on
inimesed alati kõrgelt hinnanud, valmistades neist nii mahlu kui ka moose. Kui muraka
marjaks kutsutavat vilja lähemalt uurida, on näha, et see koosneb mitmest osakesest
ning iga osakese sees on seeme  see on koguluuvili.
Ka tema lähisugulase hariliku vaarika (Rubus idaeus) punased viljad on koguluuviljad.
Vaarikat on hõlpus kõigist tema sugulastest eristada lehtede
valgeviltja alakülje järgi, teistel on lehed mõlemalt poolt rohelised.
Sõnajalgadest kasvavad siin tavalised ohtene sõnajalg (Dryopteris
carthusiana), kelle sõkalsoomused on ühtlaselt kahvatupruunid
ja laiuv sõnajalg (Dryopteris expansa), kelle sõkalsoomused
on hajusa tumepruuni keskosaga ning harvaesinev austria sõnajalg
(Dryopteris dilatata), kelle sõkalsoomused on selgelt piiritletud
tumepruuni keskosaga. Ka võib siin imetleda mitmesugustele
okas- ja segametsadele tavalist imeõrna olekuga harilikku
laanelille (Trientalis europaea) (foto 9).
Foto 9. Laanelill (Trientalis europaea) kasvab enamikus Eesti
okas- ja segametsades.

Kõdusoometsad
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Kõdusoometsad on kujunenud tüseda turbalasundiga lagedatest ja hõreda puurindega
soodest pikaajalise kuivendamise tagajärjel. Pärast kuivendamist domineerib esmalt harilik
mänd (Pinus sylvestris), kohati ka sookask (Betula pubescens) (foto 10), ohtralt on kuuse
(Picea abies) järelkasvu. Viimane võib järgmistes metsapõlvkondades ülekaalu saada ning
kujuneb kõdusookuusik. Kõdusoometsade alustaimestikus on liike vähe ning iseloomulikke
liike pea üldse mitte, nii sarnaneb see pigem palu-, laane- või salumetsa omale. Vähem
viljakatel muldadel hakkab valitsema mustikas (Vaccinium myrtillus), viljakamatel aga
jänesekapsas (Oxalis acetosella). Eesti metsade hulgas on kõdusoometsi u 6 %, neid
hinnatakse heade mustika-marjametsadena. Kloostrimetsas valitsev mustikakõdusoomännik on kõdusoometsade taimekooslustest levinuim.

Foto 10. Sookase (Betula pubescens) lehed on ümarad ja karvased, ka võrsed on karvased;
arukase (Betula pendula) lehed aga kolmnurksed ja pealt läikivad, võrsed paljad.
Mändidel võib vahel näha männi-kooreüraski (Ips sexdentatus) tegutsemisjälgi. See
8 mm pikkune musta silinderja kehaga mardikas võib asustada nii elavaid puid kui ka juba
langenud tüvesid. Ta on polügaamne  isamardikas rajab koore alla paarituskoja, kuhu
sisenevad emased, kes igaüks pärast paaritumist omaette emakäigu kaevandavad.
Mustika kõrval kasvavad sageli ka tema sugulased sinikas (Vaccinium uliginosum) ja
pohl (Vaccinium vitis-idaea) (foto 11). Mustikas ja sinikas on tuhmide suvehaljaste
lehtedega puhmad, pohl aga läikivate ja igihaljastega. Mustika varred on rohelised ja
ristlõikelt kandilised, sinikal aga pruunid ja ruljad. Pohla
küps mari on punane, sinikal sinine ja mustikal sinakasmust.
Head moosimarjad on kõik kolm, kõige väärtuslikumaks
peetakse aga pohla marju, kuna neis sisaldub inimese
jaoks parimas vahekorras suhkruid ja happeid. Hapete
sisalduse tõttu säilivad nad nii toorelt kui ka keedetult
paremini kui teised metsamarjad.
Foto 11. Raviotstarbel sobib korjata nii pohla (Vaccinium
vitis-idaea) marju kui ka lehti.
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Kloostrimetsa soo IV

Linnustikust

Nagu Kloostrimetsa soo loomastik, pole ka linnustik tüüpiline meie soodele,
vaid koosneb okas- ja segametsadele omastest liikidest.
Tihedas kuusevõras pesitseb III kaitsekategooriasse kuuluv väikelindudest toituv raudkull
(Accipiter nisus). Samas elutseb ka üks tema toiduobjekte  pesitsusajal putukaid nooliv,
kuid peamiselt siiski taimtoiduline metsvint (Fringilla coelebs), kelle laulu on tõlgendatud
kui manitsust: Siit-siit-siit metsast ei tohi võtta mitte üks pirrutikk! Metsvindi meelispesapaik on kuusk, kuid ta asustab igasuguseid puistuid ning on ilmselt kõige arvukam
Eestis pesitsev linnuliik. Kuuse otsa eelistavad oma pesa paigutada ka peamiselt
kuuseseemnetest toituv kuuse-käbilind (Loxia curvirostra) ja leevike (Pyrrhula
pyrrhula), ning tammetõrudega maiustada armastav, kuid ka selgrootuid ja pisinärilisi
jahtiv pasknäär (Garrulus glandarius). Kõrgel kuuse võras asub ka meie väikseima
linnu  peamiselt putuktoidulise pöialpoisi (Regulus regulus) pesa. Pöialpoiss on kergesti
äratuntav pealage kaunistava tumedate rantidega ääristatud kuldse vöödi järgi, tema laul
on inimkõrva kuulmistaju piiril olev kõrgetämbriline viiuldamine. Putukatest toituvad
rohekaskollane salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), pruuni selja ja roostepunase
rinnaga punarind (Erithacus rubecula) ning pruunikirju käblik (Troglodytes troglodytes)
sätivad aga oma pesa oksakuhilasse, juurerisusse või suisa samblavaibale. Viimased kaks
elavad nii sarnastes biotoopides, et kui ühte on nähtud, võib enamasti ka teise olemasolus
kindel olla. Maapinnal taimestiku varjus
on metskiuru (Anthus trivialis) pesa,
kes oma kombe poolest lennates
laulda sarnaneb lõokesele, laul on aga
omamoodi  metskiur hüüab loo lõpus
oma nime: Kiur-kiur-kiur! Tõelist
metsakontserti pakuvad lennul osavalt
kärbseid püüdev must-kärbsenäpp
(Ficedula hypoleuca), valeööbik
laulurästas (Turdus philomelos) (foto
12) ning sageli kuldnokaga segi aetav
musträstas (Turdus merula).
Tähelepanelik jalutaja võib märgata
puudel ja nende ümbruses märke
suur-kirjurähni (Dendrocopos
major) või musträhni (Dryocopus
martius) toiduotsingutest, näha
vilksatamas tutt-tihase (Parus
cristatus) peatutti, kuulda rasvatihast
(Parus major) sitsikleiti otsimas,
ronka (Corvus corax) oma nime
hüüdmas või kaelustuvi ehk meigast
(Columba palumbus) sõgeda öökulli
kombel huu-uu-tamas.
Foto 12. Laulurästad (Turdus
philomelus) pihlakaraksus.

Soode taastamine
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Üha enam on hakatud mõistma soode kui ökosüsteemi osa olulisust  nad on nii
mitmete haruldaste taime- ja loomaliikide elupaikadeks kui ka süsinikku
siduvateks piirkondadeks. Kui kõik Eesti sood kasvataksid ka praegu turvast, siis võiks
selle aastane juurdekasv siduda rohkem süsihappegaasi kui transpordist ja tööstusest
samaaegselt õhku paisatakse. Seetõttu on soode kaitsemine ja hoidmine väga oluline.
Mitmel pool Euroopas (Hollandis, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal) pole looduslikke
rabasid üldse alles ja ka Ameerikas (USA-s, Kanadas) on nende pindala oluliselt vähenenud.
Kuna kaitsta pole enam midagi, tuleb neis paigus kasutada järgmist võimalust  looduse
taastekitamist. Selleks on kaks moodust: looduse iseareng  inimmõju võimalikult
vähendada ja lasta loodusmaastikul taas kujuneda; looduse ehitamine  olles selgitanud,
milline kasvukohatüüp selles paigas asus, see kunstlikult tekitada. Tavaliselt rakendatakse
vahepealset varianti, sest loodust täielikult ehitada ei saa, iseareng toimub aga väga
aeglaselt.
Kuivendamise tagajärjel on Eestis turba teke lakanud umbes 70 % sooaladest.
Soid on kuivendatud turba kaevandamiseks, metsakasvu hoogustamiseks või põllumajanduse
tarbeks. Kui looduslik soo seob fotosünteesil õhust CO2 ja talletab selle aastatuhandeteks
turbana, siis kuivendatud soo on hoopis kasvuhoonegaaside allikaks. Seetõttu on ka
Eestis saanud aktuaalseks soode taastamise vajadus (foto 13). Soo taastamiseks
tuleb aga luua sootaimede kasvuks soodne niiskusreiim, kuivenduskraavid sulgeda, tuua
taimmaterjal ja jääksoo pinnale laotada ning õlekihiga katta ning edasi lasta loodusel ise
tegutseda. Kui jääksoos kasvab mets, tuleb ka see enne maha raiuda. Hoolika tegutsemise
ja soosivate ilmastikuolude korral hakkab mõne aasta jooksul tõusma veetase, seejärel
kasvama turbasamblad. Siis kujundavad viimased juba ise sobivad niiskusolud  keskkond
muutub happeliseks, valitsema hakkavad soodele iseloomulikud taimeliigid ning ladestuma
turvas.
Soode taastamine on aega ja vaeva nõudev ning kulukas, oluliselt lihtsam ja
odavam on kaitsta ja hoida olemasolevaid.

Foto 13. Kuresoo Soomaal on soode taastamisel esimene pääsuke.
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Kloostrimetsa soo V

Taimestikust lähemalt 2

Kohati tundub, et siin on valget villa laiali loobitud  need ühekaupa varre otsas olevad
villatupsud on tupp-villpea (Eriophorum vaginatum) õiekattekarvad. Tupp-villpead
leidub pea igas soos ja rabas ning ta on üks olulistest turbamoodustajatest. Villpäid kasvab
meie soodes teisigi, kuid erinevalt tuppvillpeast on teistel varre otsas mitu villatupsu. Villpeade pähikutest saadavat
villkarva on kasutatud tekstiilitööstuses
segatuna villa või siidiga ning soojusisolatsiooniks, tundraaladel ka põhjapõtrade
lisasöödana.
Siin-seal võib märgata igihaljaste vartega
kattekolda (Lycopodium annotinum)
(foto 14) oma eospäid üle samblamätaste
upitamas. Kattekold on meie koldadest kõige
tavalisem ning teda võib kohata nii palu-,
laane-, lammi- kui ka soometsas, kuid mitte
lagedas soos  seal on tema jaoks liialt
päikesepaisteline.
Päikesepaistelist sood armastab aga siinses
metsaski esindatud puhmas ehk kääbuspõõsas harilik jõhvikas (Oxycoccus
palustris), kelle septembris valmivaid marju
võib korjata aasta ringi. Kauase säilimise
põhjuseks on jõhvikates leiduv tugeva
bakteritevastase toimega bensoehape.
Jõhvikas on hea ravimtaim, alandades
palavikku ja isegi kõrget vererõhku.
Foto 14. Kattekolda (Lycopodium annotinum) kasutatakse kuivkaunistuste valmistamisel.
Nagu mujalgi metsades, leidub ka siin mitmeid kõrrelisi, üks huvitavamaid on pea 1,5 cm
laiuste lehtedega harilik saluhein (Milium effusum). Nii laiad lehed on meie kõrrelistest
vähestel, seega pole palju neid, kellega teda segi ajada saaks. Mitmel pool hakkavad silma
rohketest peenikestest kõrtest koosnevad hõredad puhmikud  see on salunurmikas
(Poa nemoralis), üks meie metsade tavalisemaid
kõrrelisi.
Samblaid on siin mitmeid, kattes maapinda paiguti
katkematu vaibana. Kohati tundub see juba eemalt
oliivroheline, peenemustriline ja eriti kohev 
see on harilik laanik (Hylocomium splendens)
(foto 15), üks meie tavalisemaid samblaid. Et
liigis kindel olla, võib teda lähemalt silmitseda 
kui korrused on selgelt näha, siis pole kahtlustki
 ükski teine meie sammaldest sääraseid ei
Foto 15. Harilik laanik (Hylocomium
moodusta.
splendens) moodustab korruseid.

Soode kaitse
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Soode kaitse on oluline kogu maailmas, peamised põhjused soode kaitsmiseks on:
1) veevarude kaitse  sood on puhta vee mahutid, neil on hea isepuhastumisvõime,
nad filtreerivad õhus saastunud sademete vett ja reguleerivad looduslikku äravoolu;
2) haruldaste taime-, linnu- ja putukaliikide
ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse 
sood on jääaegade järgselt kõige vähem
muutunud biotoobid, mis on elukeskkonnaks
mitmetele haruldastele ja looduskaitsealustele
taimedele (sookäpp (Hammarbya paludosa),
roomav öövilge (Goodyera repens), mustjas
sepsikas (Schoenus nigricans), soo-neiuvaip
(Epipactis palustris) jt) ja lindudele (maakotkas
(Aquila chrysaëtos), sookurg (Grus grus) jt);
Foto 16. Ümaralehine huulhein (Drosera rotundifolia) on putuktoiduline taim.
3) turbavarude kaitse  turvas on väärtuslik tooraine eelkõige väga hea absorptsioonivõime ja omapärase keemilise koostise tõttu;
4) taimsete varude kaitse  soodest saab suuri marjasaake, väärtuslikke soo-ravimtaimi
(ubaleht (Menyanthes trifoliata), huulheinad (Drosera sp.) (foto 16) jt) ning seal kasvab
hea meetaim kanarbik (Calluna vulgaris);
5) soo on tähtis hapnikutootja  kogu taimkate seob süsinikdioksiidi ja vabastab
hapnikku, soo annab aga hapnikku rohkem kui tarvitab, sest osa taimsest ainest jääb
lagundamata;
6) soo on ilus ja hea paik vaikuses ja rahus lõõgastumiseks ning energia kogumiseks.
Eestis mõisteti vajadust soid kaitsta juba 1930. aastail, mil tekkis mure üha haruldasemaks
jäävate kotkaste soosaartel asuvate pesapaikade pärast  nii võetigi 1938. aastal kaitse
alla Ratva raba Kirde-Eestis. Haruldaste sootaimede ja -taimekoosluste kaitsele hakati
mõtlema pärast
Saaremaa allikasoode
harulduste taandumise
teateid 1950. aastail 
1957. aastal loodi neli
kaitseala, sh soode
kaitseks Nigula Riiklik
Looduskaitseala ja
Viidumäe Riiklik
Looduskaitseala.
1981. aastal moodustati 30 sookaitseala
kogupindalaga 122
190 ha. Tänaseks on
Eestis kaitse all ligi 170
000 ha soid (foto 17).
Foto 17. Vällamäe  tüsedaima turbalasundiga raba Eestis.
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Kloostrimetsa soo VI

Imetajatest 1

Tüüpilistesse ja ulatuslikesse soodesse tulevad suurimetajad peamiselt suvel või satuvad
juhuslikult, kuid kuivemates kõdusoometsades, ka Kloostrimetsas, võivad mõned liigid
elada pikemalt.
Põdra (Alces alces) (foto 18) pikad jalad ja laiad sõrad on kohastunud liikumiseks soistes
metsades. Ta on täielikult taimtoiduline, suvel sööb rohttaimi, puude ja põõsaste lehti,
talvel puude ja põõsaste peenemaid oksi. Põder liigub palju ja vahetab elupaika sõltuvalt
aastaajast. Kloostrimetsa soo on põdrale püsielupaigaks liiga väike, kuid aeg-ajalt võib
teda kohata siit läbi astumas.
Metskitse (Capreolus capreolus) karvkate on suvel rooste-, talvel hallikaspruun. Suuri
metsi ta väldib, eelistades mosaiikset maastikku, kus lagedad alad vahelduvad
metsatukkadega. Metskitse toidus on suvel esikohal rohttaimed, aasta ringi sööb ta
puhmaid ning puude ja põõsaste oksi, võrseid ja pungi. Metskits on paigatruu loom,
Kloostrimetsa soos võib kohata mitut metskitse korraga, talvel on lumel rohkesti nende
sõrgade jälgi. Metskits on hämarikuloom, puhkab ta tihedas puistus  tema magamisasemeid
võib leida Kloostrimetsa soo keskosas  neis paigus on maapind iseloomulikult ära
kraabitud.
Nagu metskits, väldib ka rebane (Vulpes vulpes) suuri metsamassiive, asustades
mitmesuguseid elupaiku metsadest ja soodest kuni kultuurmaastikeni. Sobivaimad on
tema jaoks aga väikesed metsatukad  seega ei tasu imestada, et rebast või tema jälgi
võib ka Kloostrimetsa soos tihti silmata. Rebane sööb konni, madusid, sisalikke, hiiri,
jäneseid, linde ja lindude mune, putukaid, surnud loomi ning vähesel määral ka taimset
toitu (marju, teravilja).

Foto 18. Põtru (Alces alces) võib kohata metsa ja soo piirialal.

Pirita jõe ürgorg
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Pirita jõe vooluvesi on viimase 9200 aasta jooksul toimunud maatõusu (u 35 meetrit)
tõttu uuristanud klindilahte kanjonilaadse oru. Klindijärsakut siin pole, kuid oru kaldail
võib imetleda Alam-Kambriumi kihistu liivakivide ja savide ning Ordoviitsiumi lubjakivi
paljandeid. Jõe vasakul kaldal paljanduvate kivimite vanus on üle 550 miljoni aasta. Ka
on oru veerudel näha mitmes vanuses kvaternaarisetted ning leidub erinevaid meretasemeid
peegeldavaid terrasse (foto 19).
1957. aasta 11. juulil võeti Pirita jõeorg kaitse alla kui maastikuline keeluala. Kaitseala
piire on hiljem muudetud ja laiendatud, maastikukaitseala praegused piirid kehtivad
alates 1999. aastast ning kaitse-eeskiri on kehtestatud 2005. aastal. Pirita jõeoru
maastikukaitseala kaitse-eesmärk on Pirita jõeoru, selle terrasside, paljandite ja
taimekoosluste ning metsade kaitse. Erinevad maastikuvormid tingivad kasvupaikade ja
koosluste mitmekesisuse, millest omakorda tuleneb märkimisväärne liigirikkus: siin
kasvavad mitmed kaitstavad taimeliigid: roosa merikann (Armeria maritima), aaskarukell (Pulsatilla pratensis), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), roomav öövilge
(Goodyera repens), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine) jt. Pirita jõe ürgorg on
valitud ka Natura 2000 kandidaatpiirkonnaks.
Pirita jõe ürgorg on ka tähtis
imetajate liikumiskoridor.
Kaitseala asub Tallinnas Pirita ja
Lasnamäe linnaosas ning Harju
maakonnas Jõelähtme vallas Iru külas,
tema piiridesse jäävad ka Kose suvemõisa varemed ja park ning osa Laiaküla ja Kloostrimetsa asumitest.
Arheoloogiliste väljakaevamiste järgi
arvatakse, et Iru maanteesilla lähedal
paiknev muistne Iru linnus võeti
asulana kasutusele juba I aastatuhande II poolel e.m.a. Pikalt oli see
üheks Rävala maakonna tähtsamatest
keskustest, kuid jäeti maha pärast
Toompea linnuse rajamist. Iru külast
on esimesed kirjalikud teated aastast
1241, aastast 1359 kuulus see
Pühavaimu seegile, 16. sajandil Väo
mõisale, 1733. aastal liideti küla
Nehatu linnamõisa valdustega ning
1975. aastal põhiosa külast Tallinna
linnaga. 2000. aasta rahvaloenduse
andmeil oli külas 162 elanikku, pärast
2007. aastal alanud kinnisvara
arendust küündis elanike arv aga
juba 800-ni.
Foto 19. Pirita jõe kaldail paljanduvad eri ajastute kivimid.
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Kloostrimetsa soo VII

Imetajatest 2

Kloostrimetsa kõdusoometsas (foto 20) kohtab lisaks tüüpilistele metsaliikidele ka metsa
serva-alade ja avamaastike liike.
Halljänes (Lepus europaeus) on eelkõige
avamaastiku ja servaalade loom, okasmetsa
satub ta harva. Ka Kloostrimetsa soos võib
halljänest või tema tegevusjälgi näha eelkõige
serva-aladel. Ta on paigatruu loom, aktiivne
peamiselt videvikus. Halljänese kitsad käpad
on kohastunud kiireks liikumiseks avamaastikul. Suvel sööb ta rohttaimi, talvel puude
ja põõsaste oksi ja koort. Halljänese ülapool
on suvekarvastikus pruunikas-, talvekarvastikus helehall.
Foto 20. Kloostrimetsas leidub sobivaid elupaiku nii metsa- kui ka serva-alade liikidele.
Valgejänes (Lepus timidus) on halljänesest väiksem ning elab metsas, kus lumi on kohevam,
mistõttu on tema käpad laiemad ja karvasemad ning ka jäljed suuremad kui halljänesel.
Valgejänese esinemine Kloostrimetsa soos on tõenäoline, kuid kindlad andmed seni puuduvad.
Ka juttselg-hiir (Apodemus agrarius) on tüüpiline serva-ala liik, tema elupaikadeks on
metsaservad ja põõsastikud, talveks kolib ta hoonetesse. Aktiivne on juttselg-hiir päeval,
tema eluiga on kuni 4 aastat. Juttselg-hiir sööb nii taimset (tõusmeid, pungi) kui ka
loomset (putukaid, putukate vastseid, usse, tigusid) toitu.
Metsades leidub mutte (Talpa europea) vähe.
Küll aga võib neid kohata metsaservades ja radadel. Muti jaoks on oluline, et urud oleksid
veega üleküllastunud mullast kõrgemal. Ka
Kloostrimetsa soos võib mutimullahunnikuid näha
just metsateede servades. Mutt on tegev ööpäev
läbi, mõnetunnised aktiivsusperioodid vahelduvad
puhkeperioodidega, mil ta magab oma keeruka
urusüsteemi osaks olevas pesas püstises asendis,
pea esikäppade vahel. Happelisi muldi mutt väldib
 seal pole vihmausse, kes on putuktoidulise muti
põhitoiduks. Muti eluiga on kuni 7 aastat.
Eestis elab harilik orav (Sciurus vulgaris) (foto
21) eelkõige okas- ja segametsades, sageli ka
parkides, aedades ja kalmistutel. Kloostrimetsas
võib oravat või tema tegevuse jälgi näha Pirita
jõe kaldaga külgneval alal. Orav tegutseb päeval,
toiduks eelistab ta kuuse- ja männiseemneid.
Talveks varub orav pesa ümbruse puuõõntesse
ja puujuurte vahele pähkleid, tõrusid ja riputab
okste vahele seeni. Värvuselt on ta suvel ülapoolelt
punakas-, talvel hallikaspruun, pikkade karvadega Foto 21. Suvel pole oraval (Sciurus
vulgaris) kõrvaotstes karvatutte.
saba kasutab orav hüppamisel tüürina.
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