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Lähteet

Entinen Kloostrimetsan suo, jonka pinta-ala on noin 20 ha, sijaitsee Piritan jokiuoman
maastonsuojelualueella. Aikojen saatossa ihmisen toiminta on vaurioittanut sitä pahoin,
ja suosta on kehittynyt suometsä mustikanvarpuineen ja lahopuineen.
Kloostrimetsan suon luontopolku on 2,5 kilometriä pitkä ja sen varrella on 7 opastaulua.

Viron suot
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Virossa on soita noin miljoona hehtaaria  n. 22 % maan pinta-alasta. Laajoja, pintaalaltaan yli 1000 hehtaarin suuruisia soita ja suoalueita on 143. Suurimmat suoalueet ovat
Puhatu, Soomaa, Endla, Emajõe-Suursoo ja Alam-Pedja.
Suot jaetaan hydrologisten ominaisuuksien ja kasvipeitteen mukaan kolmeen
perustyyppiin: minerotrofisiin soihin, vaihettumissoihin ja keidas- eli kohosoihin.
Vaihettumissuo on paitsi minerotrofisen suon ja keidassuon
välimuoto, myös välivaihe suon
kehityksessä minerotrofisesta
suosta keidassuoksi. Keidassuo
on täysin erilainen elinympäristö
kuin muut suotyypit  minerotrofisilla ja vaihettumissoilla
kasvit saavat tarvitsemiaan
ravinteita niin pohja-, pinta- kuin
sadevedestäkin, mutta keidassoilla paksun turvekerroksen
takia vain sadevedestä.
Kuva 1. Suovehka (Calla palustris)
 Viron luonnonvarainen kalla.
Minerotrofisten soiden kasvisto on runsaslajinen (järviruoko (Phragmites australis),
kurjenjalka (Potentilla palustris), suovehka (Calla palustris) (kuva 1), karpalo (Oxycoccus
palustris) jne.), ja vaihettumissoilla kasvaa sekä minerotrofisille että keidassoille tyypillisiä
kasvilajeja.
Ainoastaan soilla eläviä lajeja ei Virossa tavattavien nisäkkäiden joukossa ole. Ajoittain
soilla esiintyviä lajeja ovat hirvi (Alces alces), metsäjänis (Lepus timidus), metsäkauris
(Capreolus capreolus) ja kettu (Vulpes vulpes), jotka tulevat soille lähinnä kesällä tai eksyvät
niille sattumalta. Joskus suolla saattaa tavata päästäisen (Sorex sp.) tai metsämyyrän
(Myodes glareolus), jotka voivat elää vain tulvattomilla alueilla, koska korkea pintavesi
estäisi syvien onkaloiden kaivamisen.
Linnuista soilla esiintyy metsäkirvinen (Anthus
trivialis), pajulintu (Phylloscopus trochilus),
pensaskerttu (Sylvia communis), kurki (Grus
grus), teeri (Tetrao tetrix), kapustarinta (Pluvialis
apricaria), riekko (Lagopus lagopus), pikkulepinkäinen (Lanius collurio) ym.
Matelijat eivät yleisesti ottaen viihdy tulvivissa
ja märissä paikoissa, mutta Viron soilla voi
hyvällä onnella nähdä sisiliskon (Lacerta vivipara)
(kuva 2) tai kyyn (Vipera berus).
Soilla on paljon hämähäkkejä, joista suurin
osa elää sammaleen pintakerroksissa tai pinnalla
kuten mm. suurin Viron sammalkerroksista
tavattavista hämähäkeistä, rantahämähäkki
(Dolomedes fimbriatus).
Hyönteislajeja Viron soilla esiintyy yli 1500.
Tuttujen hyttysten ja paarmojen lisäksi soilta Kuva 2. Sisilisko (Lacerta vivipara) suosii
löytyy myös kovakuoriaisia, pistiäisiä, laulu- kosteata ympäristöä, mutta ei pidä
tulvista.
kaskaita, sudenkorentoja ym.
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Kloostrimetsan suo I

Kehitys ja kasvillisuus

Kloostrimetsan suon pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Koska se on Viron mittakaavassa
pieni, ei sen kehitystä eikä geologiaa ole tutkittu. Sijainnistaan Pirita-joen alkulaakson
hiekkatasanteella voi päätellä sen olleen joskus lähdesuo, josta myöhemmin kehittyi
keidassuo.
Aikojen kuluessa ihmisen toiminta on vahingoittanut Kloostrimetsan suota pahoin 
todennäköisesti jo 1900-luvun alkupuolella suolta haettiin turvetta sen ympärillä sijaitsevien
tilojen tarpeisiin, mistä kertovat useat itä-länsisuuntaiset ojat, joiden avulla vesi saatiin
virtaamaan pois turvekuopista. Suon metsittyminen alkoi sen jälkeen kun sen länsilaitaan
kaivettiin kuivatusoja vuonna 1980 (Tallinnan TV-tornin rakentamisen aikoihin). Tähän
viittaa se, että suurin osa suolla kasvavista puista on noin 30 vuotta vanhoja. Täten
Kloostrimetsan suosta on tullut turpeenottopaikkojen ja kuivatusojien rytmittämä
suometsä lahopuineen ja mustikanvarpuineen.

Kuva 3. Karpaloa (Oxycoccus palustris) ei häiritse kuuma auringonpaiste eikä hapan
ympäristö, mutta jos suo kuivataan, se häviää.
Puukerrosta hallitsee lähinnä mänty (Pinus sylvestris), paikoitellen on myös hieskoivua
(Betula pubescens). Pensaskerroksessa on kotipihlajaa (Sorbus aucuparia), korpipaatsamaa
(Frangula alnus), vadelmaa (Rubus idaeus) sekä pajua (Salix sp.), monin paikoin lisäksi
metsäkuusen (Picea abies) taimia. Kenttäkerroksessa kasvavat vierekkäin mustikka
(Vaccinium myrtillus), juolukka (V. uliginosum) ja puolukka (V. vitis-idaea). Rahkaturvematolla
ja entisillä turpeenottopaikoilla keikistelee tupasvilla (Eriophorum vaginatum) villatupsuineen.
Siellä täällä hapanta herkkua tarjoaa karpalo (Oxycoccus palustris) (kuva 3). Tyypillisistä
suokasveista esiintyy myös suopursua (Ledum palustre), kanervaa (Calluna vulgaris) ja
suomuurainta (Rubus chamaemorus).

Turve
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Turve on suokasvien jäänteistä ja humuksesta koostuva aines, jonka syntyminen edellyttää
kosteita ja hapettomia oloja. Turvetta muodostavat pääasiassa rahkasammalet
(Sphagnum sp.) (kuva 4), joita Virossa kasvaa 37 lajia. Erittäin kosteissa oloissa turvetta
muodostuu myös muista sammalista (rämekarhunsammal (Polytrichum strictum),
sirppisammalet (Drepanocladus sp.) ym.), monista ruohoista (järviruoko (Phragmites
australis), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), sarat (Carex sp.) (kuva 5)), pensaista (paju
(Salix sp.)) sekä puista
(mänty (Pinus sylvestris),
hieskoivu (Betula
pubescens)). Lajikoostumuksen perusteella
turpeet jaetaan minerotrofisiin suoturpeisiin,
vaihettumissuoturpeisiin
ja keidassuoturpeisiin.
Tu t k i m a l l a l a j i k o o s tumuksen muutoksia eri
turvekerroksissa voidaan
saada tietoa esimerkiksi
suon iästä ja kehityksestä,
mutta myös paljosta
muusta.
Kuva 4. Rahkasammal (Sphagnum sp.) imee kosteutta tehokkaasti.
Suot herättävät taloudellista kiinnostusta pääasiassa turpeen takia. Virossa
turvetta on tuotettu ja käytetty jo kauan. Ensimmäiset merkinnät polttoaineena käytettävän
turpeen tuotannosta ovat vuodelta 1861, ja ensimmäinen turvevoimala käynnistettiin
vuonna 1918. 1920-luvulla turvetta alettiin käyttää navetoissa kuivikkeena, ja vuonna
1922 perustettiin valtiollinen turveyhtiö Riigi Turbatööstus organisoimaan ja koordinoimaan
turpeen kaivostoimintaa. Jyrsinturvetta alettiin kaivaa vuonna 1938, milloin rakennettiin
ensimmäinen turvebrikettitehdas
Toisen maailmansodan jälkeen turpeen käyttö
polttoaineena kasvoi merkittävästi. Vuonna 1959
käynnistyi Tootsissa uusi briketintuotantolaitos, vuonna
1964 aloitti toimintansa Orun ja vuonna 1975 Sanglan
brikettitehdas.
Vuonna 1992 perustettiin Viron turveliitto Eesti Turbaliit.
Jyrsinturpeen käyttö kotimaassa on vähentynyt, mutta
sen tuotanto vientiin on kasvanut, sillä korkealuokkaisia
turvemaita on Länsi-Euroopassa hyvin rajallisesti. Tällä
hetkellä Virossa on noin 20 000 ha jyrsinturvekenttiä,
joita käyttää yli 30 yritystä.
Turvetta syntyy Virossa noin 500 000 tonnia vuodessa,
mutta kun otetaan huomioon, että samassa ajassa sitä
kaivetaan 1-1,2 miljoonaa tonnia, ei turvetta voi
tämänhetkisellä tuotantotahdilla pitää uusiutuvana
luonnonvarana.
Kuva 5. Kun kosteutta on riittävästi, turvetta syntyy
myös saroista (Carex sp.).
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Kloostrimetsan suo II

Eläimistö

Kloostrimetsan suon eläimistö poikkeaa tyypillisten ja laajojen suoalueiden
eläimistöstä. Tärkein syy on kuivattamisesta johtunut metsittyminen, mutta toisaalta
myös Kloostrimetsan suon suhteellisen pieni pinta-ala. Kloostrimetsan suon alueelta on
tavattu yhdeksän eri nisäkäslajia: metsäpäästäinen (Sorex araneus), maamyyrä (Talpa
europea), orava (Sciurus vulgaris), peltohiiri (Apodemus agrarius), metsämyyrä (Myodes
glareolus), rusakko (Lepus europaeus), kettu (Vulpes vulpes), metsäkauris (Capreolus
capreolus) ja hirvi (Alces alces). Niiden lisäksi alueella saattaa esiintyä eri lepakkolajeja
sekä siili (Erinaceus europaeus) (kuva 6), lumikko (Mustela nivalis), kärppä (Mustela
erminea), näätä (Martes martes),
peltomyyrä (Microtus agrestis) ja
metsäjänis (Lepus timidus). Eniten
eri nisäkäslajeja on suon reunaalueilla  kaikkein eniten Pirita-joen
uomaan rajoittuvassa suon
eteläosassa. Suon keskiosassa,
entisten turpeenottopaikkojen
ympäristössä, on nisäkkäitä,
eritoten piennisäkkäitä, vähiten.
Muiden eläinkunnan edustajien
(hyönteiset, madot, hämähäkkieläimet) määrää tai esiintymistiheyttä Kloostrimetsan suolla ei
ole tutkittu.
Runsaslukuisimpia nisäkäslajeja
Kloostrimetsan suolla ovat metsämyyrä ja metsäpäästäinen.
Kuva 6. Siili (Erinaceus europaeus) on sekasyöjä, joka viihtyy laita-alueilla.
Molemmat ovat tyypillisiä metsälajeja, ja Kloostrimetsaan muotoutunut lahopuumetsä
tarjoaa niille sopivan elinympäristön.
Metsämyyrä (Myodes glareolus) on runsaslukuisin korkeintaan 30 vuotta vanhoissa
metsiköissä. Se liikkuu harvoin aukeilla paikoilla ja viihtyy pensaiden ja ruohokasvien
suojassa. Kasvissyöjänä metsämyyrä käyttää ravinnokseen sekä kasvien vihreitä osia että
siemeniä ja juurakoita. Se liikkuu päivisin ja öisin, ja sen elinikä on luonnossa noin 1,5
vuotta.
Päästäisiä on Virossa useita lajeja, ja metsäpäästäinen (Sorex araneus) on niistä
tavallisin. Se elää eri tyyppisissä metsissä, niityillä, puistoissa ja puutarhoissa. Hyönteissyöjänä
sen ravintoa ovat pääasiassa selkärangattomat: kastemadot, etanat, hyönteisten toukat,
hämähäkit ja maasiirat. Vuorokaudessa metsäpäästäinen syö noin painonsa verran, ja
syömättä se selviää vain yhden vuorokauden. Metsäpäästäinen voi elää jopa 1,5 vuotiaaksi.
Metsäpäästäisen tunnistaa helposti trikolorista  kylkiä pitkin kulkeva vaaleanruskea
raita erottaa tummanruskean selkäpuolen harmaanvaaleasta vatsapuolesta.

Keidassuon kehitys
ja kuvaus
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Keidassoita on tutkittu ja luokiteltu paljon, koska ne poikkeavat paljon muista
kasvupaikkatyypeistä. Viron keidassiota on jaettu syntytavan ja kehitysvaiheen mukaan
kolmeen pääryhmään: nummikeidassuot (nõmmrabad), vaihettumiskeidassuot (siirderabad)
ja kohokeidassuot (kõrgrabad). Kasvipeitteen perusteella niitä on usein vaikea erottaa
toisistaan  kaikilla niillä voi kasvaa tavallisimpia suokasveja kuten kanervaa (Calluna
vulgaris), suopursua (Ledum palustre), suomuurainta (Rubus chamaemorus) ym. Ne eroavat
toisistaan turpeen pintakerroksen ominaisuuksien ja turvekerrostuman paksuuden osalta.
Kohokeidassuot ovat vanhimpia ja niiden turvekerroksen paksuus vaihtelee metristä
useisiin metreihin.
Vaihettumiskeidassuo on käynyt läpi sekä minerotrofisen että vaihettumissuon
kehitysvaiheen ja sijaitsee tavallisesti kohokeidassuon laidassa, mutta voi muodostaa myös
itsenäisiä keidassuon osia. Vaihettumiskeidassuon turvekerroksen paksuus on yli 0,5
metriä.
Nummikeidassuo on syntynyt sadeveden kyllästämälle hiekka- tai savimaalle, eikä ole
käynyt läpi minerotrofista kehitysvaihetta. Turvekerroksen paksuus on tavallisesti alle
0,5 metriä.
Edellämainittua lajittelua käytetään
pääsääntöisesti metsätaloudessä,
metsien ja soiden tutkijat käyttävät
enemmän jälkimmäisiä.
Keidassuot voidaan jakaa myös puukerroksen tiheyden ja korkeuden
mukaan kolmeen ryhmään: kahdenlaisiin rämeisiin (rabametsad ja
puisrabad) ja nevoihin (lagerabad).
Kasvimaantieteellisesti Viron keidassuot jaetaan länsivirolaisiin ja itävirolaisiin keidassuotyyppeihin. Länsi-Viron
keidassoille on tyypillistä jyrkkä ja lyhyt
reunaluisu, muuten keidassuo on melko
tasainen. Itä-Viron keidassoilta sen
sijaan puuttuu selkeästi muotoutunut
reunaluisu  ne ovat muodoltaan
kuperia. Joitain eroavaisuuksia on myös
kasvipeitteessä  Länsi-Virossa tyypillisimpiä kasveja ovat tupasluikka
(Trichophorum cespitosum) ja suomyrtti
(Myrica gale) (kuva 7), Itä-Virossa vaivero
(Chamaedaphne calyculata).
Kaikkien keidassoiden yhteinen
piirre sen sijaan on, että ne ovat
ombotrofisia soita, eli saavat kaikki
ravinteensa sadeveden mukana.
Kuva 7. Suomyrtti (Myrica gale) on eräs
Länsi-Viron soille tunnusomaisista
lajeista.
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Kloostrimetsan suo III

Kasvistosta tarkemmin 1

Puukerrosta hallitseva mänty (Pinus sylvestris) on Viron tavallisin puulaji. Se kykenee
kasvamaan myös melkein kaikille muille puulajeille sopimattomissa paikoissa  sitä
tavataan sekä kuivilla nummilla että märillä soilla. Ainoa männyn kasvua rajoittava tekijä
on valon määrä; siksi sitä ei hämäristä kuusi- tai lehtimetsistä löydä. Mänty pystyy
kasvamaan äärimmäisissä olosuhteissa juuristonsa erityispiirteiden ansiosta. Männyn
juuret voivat ulottua syvälle maahan ja levittäytyä kauas rungosta.
Suopursun (Ledum
palustre) luonteenomainen, helposti
höyryyntyvän eteerisen
öljyn aiheuttama vahva
tuoksu miellyttää toisia
ja aiheuttaa päänsärkyä
toisille, mutta huomaamatta se ei jää keneltäkään. Tavallisena suokasvina sitä on muinoin
käytetty myös kansanlääketieteessä, mutta
koska kyseessä on
myrkyllinen kasvi, sitä
ei pidä käyttää omin
päin.
Kuva 8. Suomuuraimen (Rubus chamaemorus) kukkia voi ihailla kesäkuun alussa.
Kanerva (Calluna vulgaris) sen sijaan on erinomainen mesikasvi. Yhdeltä
kanervikkohehtaarilta voi saada jopa 200 kiloa hieman kitkerän makuista hunajaa.
Kanervaakin on käytetty kansanlääketieteessä, esimerkiksi liikalihavuuden ja
hermosairauksien hoitoon.
Tyypillisen suokasvin, suomuuraimen eli lakan (Rubus chamaemorus) (kuva 8) keltaisia
hedelmiä on aina arvostettu, ja niistä on tehty mehuja ja hilloja. Kun suomuuraimen
marjaksi kutsuttavaa hedelmää tarkastelee lähemmin, huomaa sen koostuvan useista
osista, ja jokaisen osan keskellä on siemen - se on luumarja.
Myös lakan läheisen sukulaisen vadelman (Rubus idaeus)
punaiset hedelmät ovat luumarjoja. Vadelma on helppo
erottaa sukulaisistaan lehden vaalean huopamaisen alapinnan
perusteella. Muiden lehdet ovat molemmin puolin vihreät.
Alvejuurikasveista täällä kasvavat tavalliset metsäalvejuuri
(Dryopteris carthusiana), jonka katesuomut ovat kauttaaltaan kalpeanruskeat, ja isoalvejuuri (Dryopteris expansa),
jonka katesuomuilla on hajanainen tummanruskea keskiosa
sekä harvinainen etelänalvejuuri (Dryopteris dilatata),
jonka katesuomuilla on selkeärajainen tummanruskea
keskiosa.
Täällä voi ihailla myös monenlaisissa havu- ja sekametsissä
viihtyvää hentoa metsätähteä (Trientalis europaea)
(kuva 9).
Kuva 9. Metsätähteä (Trientalis europaea) kasvaa
suurimmassa osassa Viron havu- ja sekametsistä.

Kuivatetut
suometsät

4

Kuivatetut suometsät ovat syntyneet pitkään jatkuneen kuivattamisen tuloksena laakeista
harvapuustoisista soista, joilla on paksu turvekerros. Kuivattamisen jälkeen puukerroksessa
dominoi ensin mänty (Pinus sylvestris), paikoitellen myös hieskoivu (Betula pubescens).
Metsäkuusen (Picea abies) taimia on runsaasti. Viimeksi mainittu voi päästä vallalle
seuraavien metsäsukupolvien aikana, jolloin muodostuu kuusikko. Kuivatettujen suometsien
aluskasvillisuus on vähälajinen, eikä luonteenomaisia lajeja ole juuri lainkaan. Niinpä se
muistuttaakin lähinnä lehtometsän aluskasvillisuutta. Vähäravinteisilla mailla alkaa hallita
mustikka (Vaccinium myrtillus), ravinteikkaammilla käenkaali (Oxalis acetosella). Viron
metsistä noin 6 % on kuivatettuja suometsiä. Niitä pidetään hyvinä mustikka- ja
marjametsinä. Kloostrimetsa on kasvillisuutensa puolesta tyypillinen kuivatettu
suometsä mustikoineen ja lahopuineen.
Männyissä voi toisinaan nähdä pikakirjoittajan (Ips sexdentatus) työn jälkiä. Tuo 8
mm pitkä kuoriainen, jolla on lieriömäinen musta vartalo, voi asustaa sekä elävissä puissa
että kaatuneissa rungoissa. Se on moniavioinen  koiraskuoriainen rakentaa puun kuoren
alle pariutumisonkalon, jonne naaraat saapuvat. Pariutumisen jälkeen kukin naaras kaivaa
oman pesäkäytävän.

Kuva 10. Hieskoivun
(Betula pubescens) lehdet
ovat pyöreät ja karvaiset,
myös versoilla on
karvapeite; rauduskoivun
(Betula pendula) lehdet
ovat kolmiomaiset ja
kiiltäväpintaiset, ja sen
versot ovat paljaat.
Mustikan lähettyvillä kasvavat usein myös sen sukulaiset juolukka (Vaccinium uliginosum)
ja puolukka (Vaccinium vitis-idaea) (kuva 11). Mustikka ja juolukka ovat varpuja, joilla
kesäisin on vihreät, himmeäpintaiset lehdet. Puolukan lehdet sen sijaan ovat kiiltäväpintaiset
ja ikivihannat. Mustikan varret ovat vihreät ja poikkileikkaukseltaan kantikkaat, juolukan
varret puolestaan ruskeat ja poikkileikkaukseltaan pyöreät.
Puolukan kypsä marja on punainen, juolukan sininen ja
mustikan sinimusta.
Kaikki kolme ovat hyviä hillomarjoja, mutta parhaina
pidetään puolukan marjoja, sillä ne sisältävät ihmiselle
sopivimmassa suhteessa sokereita ja happoja.
Happamuutensa ansiosta ne säilyvät sekä tuoreeltan että
keitettyinä paremmin kuin muut metsämarjat.
Kuva 11. Lääkkeeksi voi poimia niin puolukan (Vaccinium
vitis-idaea) marjoja kuin lehtiäkin.
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Kloostrimetsan suo IV

Linnusto

Kloostrimetsan suon muun eläimistön tavoin sen linnustokaan ei ole soillemme
tyypillinen, vaan koostuu havu- ja sekametsille luonteenomaisista lajeista.
Kuusien tiheissä oksistoissa pesii III suojeluluokkaan kuuluva, pikkulintuja saalistava
varpushaukka (Accipiter nisus). Samoissa paikoissa asustaa myös eräs sen saaliseläimistä
 pesintäaikaan hyönteisiä napsiva, mutta pääasiassa kasveja syövä peippo (Fringilla
coelebs). Peipolle mieluisin pesintäpaikka on kuusi, mutta se voi elää kaikenlaisissa
metsissä. Peippo on ilmeisesti runsaslukuisin Virossa pesivä lintulaji. Kuusen latvassa
pesivät mielellään myös lähinnä kuusensiemenistä ravintonsa saava pikkukäpylintu
(Loxia curvirostra) ja punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) sekä tammenterhoilla herkutteleva,
mutta myös selkärangattomia ja pikkujyrsijöitä saalistava närhi (Garrulus glandarius).
Korkealla kuusen oksistossa on myös Viron pienimmän linnun, hyönteisiä syövän
hippiäisen (Regulus regulus) pesä. Hippiäisen tunnistaa helposti päälakea koristavasta
kullanvärisestä, mustareunaisesta juovasta. Sen laulu muistuttaa viulun sointia ja on niin
korkea, että ihmiskorva pystyy sen juuri ja juuri aistimaan. Vihertävänkeltainen hyönteissyöjä
pajulintu (Phylloscopus trochilus), ruskeaselkäinen ja ruosteenpunarintainen punarinta
(Erithacus rubecula) sekä ruskeankirjava peukaloinen (Troglodytes troglodytes) sen
sijaan rakentavat pesänsä oksaröykkiöön, juurenkoloon tai jopa sammalmättäälle. Kaksi
viimeksimainittua elävät niin
samanlaisilla biotoopeilla, että kun
toisen on havainnut, voi olla lähes
varma toisenkin esiintymisestä.
Maanrajassa kasvillisuuden suojissa
pesii metsäkirvinen (Anthus
trivialis), joka leivosen tavoin laulaa
lentäessään. Laulu sen sijaan on
toisenlainen  virolaiset sanovat
metsäkirvisen (viroksi metskiur)
huutavan laulun lopuksi omaa
nimeään: Kiur-kiur-kiur!
Varsinaisen metsäkonsertin tarjoavat kärpäsiä taidokkaasti lennosta
pyydystävä kirjosieppo (Ficedula
hypoleuca), valesatakieli
laulurastas (Turdus philomelos)
(kuva 12) sekä mustarastas
(Turdus merula), joka usein
sekoitetaan kottaraiseen. Tarkkaavainen kulkija voi puissa ja niiden
ympärillä huomata jälkiä käpytikan (Dendrocopos major) tai
palokärjen (Dryocopus martius)
ravinnonhankinnasta, nähdä
vilaukselta töyhtötiaisen (Parus
cristatus) töyhdön, kuulla talitiaisen (Parus major) ti-ti-tyyn,
korpin (Corvus corax) raakunnan
tai sepelkyyhkyn (Columba
palumbus) kumean pöllömäisen
huhuilun.
Kuva 12. Laulurastaat (Turdus philomelus) pihlajassa.

Soiden
ennallistaminen
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Soiden tärkeä rooli ekosysteemin osana on alettu ymmärtää entistä paremmin  ne
ovat monien harvinaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä ja verrattomia
hiilinieluja. Jos kaikki Viron suot muodostaisivat turvetta jatkuvasti, voisi turpeen
muodostuminen sitoa vuodessa enemmän hiilidioksidia kuin liikenne ja teollisuus samassa
ajassa sitä tuottavat. Siksi soiden suojelu on hyvin tärkeää. Monin paikoin Euroopassa
(Hollannissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa) ei luonnontilaisia soita ole enää lainkaan
jäljellä ja myös Amerikassa (Yhdysvalloissa, Kanadassa) on niiden pinta-ala vähentynyt
huomattavasti. Paikoissa, joissa mitään suojeltavaa ei enää ole, on turvauduttava toiseen
mahdollisuuteen  luonnontilan palauttamiseen. Siihen on kaksi tapaa: vähennetään
ihmisen vaikutusta mahdollisimman paljon ja annetaan luonnon palautua itsekseen tai
palautetaan luonnontila aktiivisesti sen jälkeen kun ensin on selvitetty millainen
kasvuympäristö paikalla aiemmin oli. Tavallisesti käytetään kahden tavan välimuotoa, sillä
kasvuympäristöä on mahdoton rakentaa täysin keinotekoisesti, mutta toisaalta luonnontilan
palautuminen itsestään on hidasta. Kuivattamisen seurauksena turpeen
muodostuminen on lakannut noin 70 prosentilla Viron suoalueista. Soita kuivattiin
turpeen nostotoimintaa varten, metsänkasvun nopeuttamiseksi tai maataloutta varten.
Turpeen korjuun loputtua jäljelle on jäänyt turvesuonpohjia. Luonnontilainen suo sitoo
ilman hiilidioksidia ja säilöö sen vuosituhansiksi turpeeseen, kuivatettu suo sen sijaan
tuottaa kasvihuonekaasuja. Sentakia myös Virossa on tullut ajankohtaiseksi soiden
luonnontilaan palauttaminen (kuva 13). Jotta suo palaisi ennalleen, on luotava
suokasveille suotuisat kosteusolosuhteet, tukittava ojat, tuotava ja levitettävä
loppuunkäytetylle turpeenkorjuualueelle eloperäistä ainesta ja peitettävä se olkikerroksella,
minkä jälkeen luonnon on annettava toimia itse. Jos alueelle on kasvanut metsä, on se
kaadettava. Jos työ on tehty huolella ja sääolot ovat suotuisat, alkaa vesi muutaman
vuoden kuluessa nousta, minkä jälkeen rahkasammalet alkavat kasvaa. Siitä eteenpäin
rahkasammalet säätävät kosteusolosuhteet sopiviksi  ympäristö muuttuu happamaksi,
soille tyypilliset kasvilajit yleistyvät ja turvetta alkaa taas muodostua.
Soiden ennallistaminen vaatii aikaa ja vaivaa ja on lisäksi kallista. Huomattavasti
helpompaa on suojella olemassaolevia.

Kuva 13.
Soomaalla
sijaitseva
Kuresoo on
Viron
ensimmäinen
ennallistettu
suo.
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Kloostrimetsan suo V

Kasvistosta tarkemmin 2

Suolla näyttää paikoitellen siltä kuin joku olisi heitellyt valkoista villaa ympäriinsä 
yksittäiset varren päässä keikkuvat villatupsut ovat tupasvillan (Eriophorum vaginatum)
siementen lenninlaitekimppuja. Tupasvillaa
esiintyy lähes kaikilla soilla, ja se on eräs
tärkeimmistä turvekasveista. Viron soilla kasvaa
muitakin villoja, mutta toisin kuin tupasvillalla,
on niillä varren päässä useita villatupsuja.
Villojen tähkylöistä saatavaa villakuitua on
hyödynnetty tekstiiliteollisuudessa villaan tai
silkkiin sekoitettuna. Lisäksi sitä on käytetty
lämpöeristeenä ja tundralla myös porojen
lisäravintona.
Siellä täällä voi nähdä ikivihannan riidenlieon
(Lycopodium annotinum) (kuva 14) nostavan
itiöpesäkkeitään sammalmättäiden ylle.
Riidenlieko on lieoistamme tavallisin ja se viihtyy
niin metsässä kuin suometsässäkin, mutta ei
avosuolla  siellä on sille liian aurinkoista.
Aurinkoinen suo sopii sen sijaan karpalolle
(Oxycoccus palustris), metsässäkin kasvavalle
kääpiöpensaalle, jonka syyskuussa kypsyviä
marjoja voi poimia ympäri vuoden. Hyvän
säilyvyyden salaisuus on karpalon sisältämä
voimakkaasti antibakteerinen bentsoehappo.
Karpalo on hyvä lääkekasvi, joka alentaa
kuumetta ja jopa korkeaa verenpainetta.
Kuva 14. Riidenliekoa (Lycopodium annotinum) käytetään kuivakukka-asetelmissa.
Kuten muissakin metsissä, täälläkin on useita heinäkasveja. Eräs mielenkiintoisimmista
on lehtotesma (Milium effusum), jonka lehdet ovat liki 1,5 cm leveät. Näin leveät
lehdet on vain muutamilla Virossa esiintyvistä heinäkasveista, joten lehtotesmaa ei helposti
sekoita muihin heinäkasveihin. Monin paikoin huomio kiinnittyy ohuiden korsien
muodostamiin löyhiin mättäisiin  siinä kasvaa lehtonurmikka (Poa nemoralis), eräs
Viron tavallisimmista heinäkasveista.
Sammalia Kloostrimetsassa on useita
lajeja, ja ne muodostavat maanpintaa
peittäviä yhtenäisiä mattoja. Paikoitellen
sammalmatto näyttää jo etäältä
oliivinvihreältä, koristeelliselta ja
kuohkealta  kyseessä on metsäkerrossammal (Hylocomium
splendens) (kuva 15), eräs Viron
yleisimmistä sammalista. Lajin voi
varmistaa katsomalla sammalta
lähemmin  jos kerrokset näkyvät
selvästi, ei ole epäilystäkään  mikään
muu Virossa esiintyvä sammallaji ei
muodosta sellaisia.
Kuva 15. Metsäkerrossammal (Hylocomium
splendens) muodostaa kerroksia.

Soiden suojelu
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Soiden suojelu on tärkeää kaikkialla maailmassa. Tärkeimmät suojeluperusteet ovat:
1) vesivarojen suojelu  suot ovat puhtaan veden varastoja, niillä on hyvä
itsepuhdistuskyky, ne suodattavat ilmassa saastunutta sadevettä ja säätelevät luonnollista
valuntaa;
2) harvinaisten kasvi-, lintu-, ja hyönteislajien
sekä niiden kasvu- ja elinpaikkojen suojelu
 suot ovat jääkauden jälkeen muuttumattomimpina säilyneitä biotooppeja, jotka
tarjoavat elinympäristön monille harvinaisille ja
suojelluille kasveille (suovalkku (Hammarbya
paludosa), yövilkka (Goodyera repens), mustaruosteheinä (Schoenus nigricans), suoneidonvaippa
(Epipactis palustris) ym.) ja linnuille (maakotka
(Aquila chrysaëtos), kurki (Grus grus) ym.);
Kuva 16. Pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia) on hyönteisiä syövä kasvi.
3) turvevarojen suojelu  turve on kallisarvoista raaka-ainetta erityisesti hyvän
imukykynsä ja omaperäisen kemiallisen koostumuksensa ansiosta;
4) kasvivarojen suojelu  soilta saadaan suuria marjasatoja, arvokkaita lääkekasveja
(raate (Menyanthes trifoliata), kihokit (Drosera sp.) (kuva 16) ym.) ja niillä kasvaa myös
hyvä mesikasvi kanerva (Calluna vulgaris);
5) suo on hyvä hapentuottaja  koko kasvipeite sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa
happea. Suo tuottaa happea enemmän kuin käyttää, sillä osa eloperäisestä aineksesta
jää hajoamatta;
6) suo on kaunis ja hyvä paikka rentoutua hiljaisuudessa ja rauhassa ja kerätä energiaa.
Virossa ymmärrettiin soiden suojelun tärkeys jo 1930-luvulla, jolloin alettiin kantaa huolta
koko ajan vähenevien kotkien soilla sijaitsevista pesimäpaikoista  niinpä Koillis-Virossa
sijaitseva Ratvan kohosuo rauhoitettiin vuonna 1938. Harvinaisten kasvien ja
kasviyhdyskuntien suojelua alettiin suunnitella sen jälkeen, kun 1950-luvulla havaittiin
Saarenmaan lähdesoiden harvinaisuuksien vähenevän  vuonna 1957 perustettiin neljä
luonnonsuojelualuetta,
mukaan lukien Nigulan
ja Viidumäen valtiolliset
luonnonsuojelualueet.
Vuonna 1981 perustettiin 30 soidensuojelualuetta, joiden
yhteenlaskettu pintaala on 122 190 ha.
Suojeltuja soita on
nykyisin Virossa lähes
170 000 ha (kuva 17).
Kuva 17. Vällamäe 
Viron paksuturpeisin
suo.
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Kloostrimetsan suo VI

Nisäkkäät 1

Tyypillisille ja laajoille soille suurnisäkkäät tulevat lähinnä kesällä tai eksyvät sattumalta,
mutta kuivemmissa suometsissä, kuten Kloostrimetsan suo, ne saattavat asua pidempään.
Hirven (Alces alces) (kuva 18) pitkät jalat ja leveät sorkat ovat sopeutuneet soisissa
metsissä liikkumiseen. Hirvi on täysin kasvissyöjä. Kesällä se syö ruohokasveja sekä
puiden ja pensaiden lehtiä ja talvella puiden ja pensaiden hennoimpia oksia. Hirvi liikkuu
paljon ja vaihtaa elinympäristöä vuodenajan mukaan. Kloostrimetsan suo on liian pieni
hirven vakituiseksi elinpaikaksi, mutta toisinaan hirven voi nähdä poikkeavan täällä.
Metsäkauriin (Capreolus capreolus) karvapeite on kesällä ruosteen- ja talvella
harmaanruskea. Metsäkauris ei viihdy suurissa metsissä, vaan suosii mosaiikkimaista
maastoa, jossa aukeat paikat vuorottelevat metsätilkkujen kanssa. Metsäkauriin ravintoa
ovat kesällä ensisijaisesti heinäkasvit, mutta varpuja, puiden ja pensaiden oksia, versoja
ja silmuja se syö ympäri vuoden. Metsäkauris on paikkauskollinen. Kloostrimetsassa voi
nähdä useita metsäkauriita kerralla, ja talvella lumihangella on paljon niiden sorkanjälkiä.
Metsäkauris on hämäräeläin ja lepää tiheässä metsikössä. Sen puhtaaksi kuopimia
makuupaikkoja voi läytää Kloostrimetsan suon keskiosasta.
Metsäkauriin tavoin kettukin (Vulpes vulpes) pysyttelee poissa suurista metsistä viihtyen
monenlaisissa elinympäristöissä metsistä ja soista aina kulttuurimaisemiin. Parhaiten sille
sopivat kuitenkin pienet metsänlämpäreet, joten eipä ihme, että ketun tai sen jäljet näkee
usein Kloostrimetsassakin. Kettu syö sammakoita, käärmeitä, sisiliskoja, hiiriä, myyriä,
jäniksiä, lintuja ja lintujen munia, hyönteisiä, haaskoja sekä pieniä määriä kasvikunnan
tuotteita (marjoja ja viljaa).

Kuva 18. Hirven (Alces alces) voi nähdä metsän ja suon rajamailla.

Pirita-joen
alkulaakso

7

Maan noustessa (n. 35 metriä) on Pirita-joessa virtaava vesi viimeisen 9200 vuoden
kuluessa kuluttanut rantatörmään kanjonimaisen laakson. Rantajyrkännettä täällä ei ole,
mutta laakson äyräillä voi ihastella alakambrikauden kerrostuman hiekkakivi- ja savisekä ordovikikauden kalkkikivipaljastumia. Joen vasemman rannan paljastumien kivilajit
ovat yli 550 miljoonaa vuotta vanhoja. Myös laakson reunoilla on näkyvissä kvartäärikautisia
kerrostumia ja merenpinnan eri korkeuksista kertovia penkereitä (kuva 19).
Piritan jokiuoma rauhoitettiin maisemansuojelualueeksi 11. heinäkuuta 1957. Suojelualueen
rajoja on sittemmin muutettu ja aluetta laajennettu; nykyiset rajat määriteltiin vuonna
1999, ja nykyinen suojelulaki astui voimaan vuonna 2005. Piritan jokiuoman
maisemansuojelualueen suojelutavoite on Piritan jokiuoman, sen pengerten, paljastumien,
kasviyhdyskuntien ja metsien suojelu. Erilaiset maastonmuodot tekevät kasvupaikoista
ja yhdyskunnista monipuolisia, minkä ansiosta lajisto on huomattavan runsas: täällä
kasvaa lukuisia suojeltuja kasvilajeja: laukkaneilikka (Armeria maritima), kylmänkukka
(Pulsatilla pratensis), leveälehtikämmekkä (Dactylorhiza baltica), yövilkka (Goodyera
repens), lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine) ym. Pirita-joen alkulaakso on valittu
ehdolle Natura 2000 -alueeksi. Lisäksi Pirita-joen alkulaakso on nisäkkäille
tärkeä ekologinen käytävä.
Suojelualue sijaitsee Piritan ja Lasnamäen kaupunginosissa Tallinnassa sekä
Harjun maakunnassa Jõelähtmen
kunnan Irun kylässä. Sen rajojen sisäpuolelle jäävät myös Kosen kartanon
rauniot ja puisto sekä osa Laiakülan
ja Kloostrimetsan taajamista.
Arkeologisten kaivausten perusteella
oletetaan, että Irun maantiesillan lähellä
sijaitseva muinainen Irun linnoitus
otettiin taajamana käyttöön jo
ensimmäisen vuosituhannen toisella
puoliskolla eKr. Se oli pitkään eräs
Rävalan maakunnan tärkeimmistä
keskuksista, mutta hylättiin Toompean
linnoituksen perustamisen jälkeen.
Ensimmäiset kirjalliset merkinnät Irun
kylästä ovat vuodelta 1241. Vuodesta
1359 se kuului Pühavaimun köyhäintalolle ja 1500-luvulla Väon kartanolle.
Vuonna 1733 kylä liitettiin Nehatun
kartanon maihin. Vuonna 1975 suurin
osa kylästä liitettiin Tallinnan kaupunkiin. Vuoden 2000 väestönlakennan
mukaan kylässä oli 162 asukasta, ja
vuonna 2007 alkaneen rakentamisen
jälkeen asukasluku on noussut jo
800:aan.
Kuva 19. Pirita-joen äyräiden paljastumissa on eri aikakausien kivilajeja.
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Kloostrimetsan suo VII

Nisäkkäät 2

Kloostrimetsan suolla (kuva 20) tavataan tavanomaisten metsälajien lisäksi myös metsien
reuna-alueilla ja avomaastossa esiintyviä lajeja.
Rusakko (Lepus europaeus) viihtyy ennen kaikkea
avomaastossa ja laita-alueilla, havumetsään se eksyy
harvoin. Kloostrimetsankin suolla rusakon tai sen
jäljet voi nähdä lähinnä reuna-alueilla. Rusakko on
paikkauskollinen eläin ja aktiivinen pääasiassa hämärän
aikaan. Rusakon kapeat käpälät ovat sopeutuneet
nopeaan liikkumiseen avomaastossa. Kesällä rusakko
syö ruohokasveja, talvella puiden ja pensaiden oksia
ja kuorta. Rusakon selkäpuoli on kesäväritykseltään
ruskeanharmaa ja talviväritykseltään vaaleanharmaa.
Kuva 20. Kloostrimetsasta löytyy sopivia elinpaikkoja sekä metsissä että laita-alueilla
viihtyville lajeille.
Metsäjänis (Lepus timidus) on rusakkoa pienempi ja elää metsässä, missä lumi on
kuohkeampaa. Siksi sen käpälät ovat leveämmät ja karvaisemmat ja jäljet suuremmat
kuin rusakolla. On todennäköistä, että metsäjänistä esiintyy myös Kloostrimetsassa,
vaikkei varmoja havaintoja toistaiseksi ole.
Peltohiirikin (Apodemus agrarius) on tyypillinen laita-alueiden laji. Sen asuinpaikkoja
ovat metsänlaidat ja pensaikot, talveksi se muuttaa rakennuksiin. Peltohiiri on aktiivinen
päivällä, ja sen elinikä on korkeintaan neljä vuotta. Peltohiiri on sekasyöjä. Se syö paitsi
siemeniä ja nuppuja myös hyönteisiä, hyönteisten toukkia, matoja ja etanoita.
Maamyyriä (Talpa europea) ei juurikaan esiinny metsissä. Niitä voi kuitenkin tavata
metsänlaidoissa ja metsäpoluilla. Maamyyrälle on tärkeää, että sen käytävät ovat veden
kyllästämän maakerroksen yläpuolella. Kloostrimetsan suollakin voi myyrien multakasoja
nähdä juuri metsäteiden varsilla. Maamyyrä on aktiivinen ympäri vuorokauden. Muutaman
tunnin aktiiviset jaksot vuorottelevat lepojaksojen
kanssa. Lepojakson aikana myyrä nukkuu pystyasennossa pää etukäpälien välissä pesässä, joka
on osa sen monimutkaista käytäväverkostoa.
Maamyyrä ei viihdy happamassa maaperässä 
siellä ei ole kastematoja, jotka ovat hyönteisiä
syövän myyrän pääasiallista ravintoa. Maamyyrän
elinikä on korkeintaan 7 vuotta.
Orava (Sciurus vulgaris) (kuva 21) elää Virossa
ennen kaikkea havu- ja sekametsissä, mutta myös
puistoissa, puutarhoissa ja hautausmailla. Kloostrimetsassa oravan tai sen puuhastelujälkiä voi nähdä
Pirita-jokeen rajautuvalla alueella. Orava liikkuu
päivisin ja syö mieluiten männyn ja kuusen siemeniä.
Talveksi orava varastoi ravintoa pesäpaikkansa
ympäristöön. Se kätkee pähkinöitä ja terhoja puiden
onkaloihin ja juurten koloihin ja ripustaa sieniä
oksien väliin. Väritykseltään orava on talvella
harmaan- ja kesällä punaruskea. Pitkäkarvaista
häntää se käyttää hypätessään peräsimenä.
Kuva 21. Kesällä oravalla (Sciurus vulgaris) ei ole
karvatupsuja korvissaan.
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