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Soode käekäik 
sõltub väärtushinnangutest

Selles Eesti Looduse erinumbris 
pöörame pilgu sohu. 

Eesti märgaladega viima-
se sadakonna aasta jooksul toimunu 
on omamoodi minimudel inim- ja 
keskkonna suhetest, mida on vormi-
nud ajajärgu väärtused ja arusaamad. 
Veel sajand tagasi olid suured sood 
ja märg alad inimkasutusest peaaegu 
puutumata. Marjul siiski käidi ning 
taliteed olid mõnes piirkonnas ainuke 
viis vedada mahukamaid kaubakogu-
seid. Üldiselt oli soo kauge ja võõras 
koht kodumetsa taga. 

Aga põlluvili soos ei kasva. 
Rahvastiku kasvades polnud põllu-
maad enam mujalt võtta, kui kraave 
kaevates ja sood raske tööga kuive-
maks muutes. Tammsaare romaani 
„Tõde ja õigus“ tegevustik keerlebki 
paljuski selle probleemi ümber.

Suurtele soodele kraavihallide jaks 
siiski peale ei hakanud ja nii püsi-
sid soolahmakad suhteliselt puutu-
mata kuni uue ideoloogia ja võimsa-
te masinate tulekuni. Saabus aeg, mil 
looduselt enam armuande ei oodatud 
ja võeti, mis võtta andis, sest sood 
tundusid lõputud ja „kasutud“. 

Tolleaegseid üüratuid kuivendu-
si vaadates ei saa kuidagi lahti tun-
dest, et palju tehtigi tegemise 
enda pärast. Tõmmati 
kilomeetreid kraave 
ka laukarabasse, kus 
ei hakanud pärast 
kasvama ei põllu-
vili ega mastimänd. 
Aga soo oli rikutud. 
Kokku kuivendati 

meil pärast Teist maailmasõda ligi-
kaudu miljon hektarit maad, peaaegu 
neljandik Eesti maismaast.

Üha suuremaid masinaid ja tuge-
vamaid mürke kasutades ilmne-
sid esimesed märgid, et kõik loo-
dusest saadu ei olegi igipüsiv ega 
tasuta. Kiiresti areneva teaduse abil 
sai selgeks, et me oleme loodusega 
rohkem seotud, kui teadagi taheti. 
Mõneti ootamatult ilmnes, et „kasu-
tud“ märg alad pakuvad kõigist öko-
süsteemidest kõige enam inimkon-
nale tasuta teenuseid ning on paljude 
liikide viimased elukohad. 

Looduskaitse esimene suur võit 
Eestis oli kahtlemata nn soodesõ-
ja tulemusel sookaitsealade loo-
mine 1981.  a mais. Euroopa Liitu 
astudes selgus, et me polegi tead-
likud olnud oma soode suurest 
väärtusest laiemas mastaabis. 
Paljukäinud ja -näinud välisküla-
listele on mul õnnestunud mul-
jet avaldada just laukarabadega, 
mida mujal Euroopas (enam) õigu-
poolest polegi. Ja seesama, alles 
äsja põlatud maastik, vaatab meile 
vastu peaaegu igast Eestit tutvusta-
vast voldikust või videoklipist!

Nüüd on meil peaaegu kõik suu-
remad sood kaitse all, meil on neist 
üsna hea ülevaade ja nendega seo-

tud loodusturism kiiresti kas-
vav majandusharu. Soodes endas 
oleme jõudnud järgmisesse faasi, 
kus ettevaatlikult üritame väär-
tuslikemates kohtades paranda-

da esivanemate vigu. Ehk mõis-
taks pärast selle numbri läbilugemist 

ka mu kadunud vanaisa, kes 
Tolkuse soos kraave kae-

vas, miks tema järel-
tulijad praegu neid 

kraave sulgevad. 
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