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Viro –
luontoäidin koti
Viro on oikea luonnonystävän ihmemaa. Pintaalaltaan vähäisenäkin se yllättää vierailijansa
monipuolisilla ja monin paikoin vielä ihmiskäden
koskemattomilla luonnonvaroillaan.
Viro on aluetta, jossa meri ja manner kättelevät
toisiaan, ja jossa rämeiköt, aarniometsät, pellot
sekä kalaisat joet ja järvet polveilevat lomittain.
Kokonaisuuden täydentää neljä aitoa vuodenaikaa: kirpeä kevät, lämmin ja valoisien öiden
sävyttämä kesä, värikylläinen syksy sekä luminen – vaihtelevasti leuto tai hyytävän pakkasen
purema talvi.
Metsät kattavat puolet Viron maa-alasta. Todella harvinaisten eläinlajien ohella niiden kätköissä
majailee runsaasti susia ja karhuja. Moisia ei eteläisemmässä Euroopassa olekaan niin itsestäänselvää kohdata.

ja syksy hetkeksi lepäämään juuri Länsi-Viron
rantapelloille ja -niityille.
Virolaiset metsäniityt kilpailevat lajirikkaudessa
monien trooppistenkin elinympäristöjen kanssa.
Länsivirolaiselta Laelatun metsäniityltä on rekisteröity kasvamassa peräti yli 70 kasvilajia yhden
neliömetrin alalla, mikä on Euroopan ennätys.
Harva asutus tarjoaa myös omia yksityisyyden
etuja luonnonnälkäisille seikkailijoille. Hätään
joutumista tai tahtomattaan täydellistä sivistyksestä eristäytymistä ei silti tarvitse pelätä – matkapuhelinverkkojen kuuluvuus ulottuu Virossa
kaukaisimpaankin korpeen ja merenrantakolkkaan.

Aapasuo ilta-auringon valossa

Metsien ja soiden
valtakunta

linhohtoisen vaskikäärmeen. Vaikka myrkyllisiä
näistä ovat vain kyyt, ei muitakaan ole viisasta
lähestyä asiatta.

Puolet Viron maa-alasta kattavia metsiä ei yksinkertaisesti voi sivuuttaa – olkoon kyse auringonvaloa läpäisemättömistä korpikuusikoista,
ylväistä mäntymetsistä tai linnunlaulua täynnä
raikuvista koivikoista. Jotkin Euroopan valtiot
ovat kyllä vieläkin metsäisempiä, mutta aarniometsien määrässä ei Viroa ylitä mikään.

Melkoinen meteli raikaa huhti-toukokuussa talven yli vaitonaisina eläneistä metsistä, kun peipot, mustarastaat, käet ja muut kultakurkkuiset
laululinnut palaavat niihin etelästä. Kevätöisin
äänimaiseman täyttää huuhkajien huhuilu sekä
soidinmenojen aikaan teerien pulputus.

Parhaiten luonnon merkityksellisyyttä virolaisille
kuvastaa se, että neljännes valtion pinta-alasta
on määrätty luonnon- tai maisemansuojelualueiksi. Alueellisia luonnonrikkauksia vaalitaan
viiden kansallispuiston ja satojen pienempien
suojelualueiden avulla. Luonnosta kiinnostuneet
vierailijat ovat lähes kaikkiin näistä tervetulleita patikoinnin ohella voi romanttisissa vaelluskämpissä yöpyäkin.

Viron metsissä kasvaa lähes 90 puulajia. Jänisten, kettujen, kauriiden ja villisikojen ohella voi
metsäpoluilla sattua kasvotusten suden, ilveksen tai hirven – joskus jopa villiminkin kanssa.
Alutagusen aarniometsässä voi hyvällä tuurilla
nähdä harvinaisen liito-oravan tai hurjimmillaan
karhun. Tätä Viron metsäisintä aluetta on läpi aikojen kutsuttu todelliseksi otsojen valtakunnaksi,
sillä alueella myllertää jatkuvasti satakunta mesikämmentä.

Koska monet arktisilla alueilla pesivät lintulajit
muuttavat etelään juuri Viron ylittäen, on maata
sanottu yhdeksi maailman parhaimmista siivekkäiden bongauspaikoista. Miljoonista vesilinnuista pysähtyy satoja tuhansia yksilöitä joka kevät

Metsien reunamilla ja metsäautoteillä voi kohdata päivää paistattelemassa monenlaisia matelijoita: selkäpuolensa siksak-kuviosta tutun
kyykäärmeen, kellertävistä „korvaläiskistä“ tunnistettavan tarha- eli rantakäärmeen tai metal-
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Ja jos Viroa jo kutsuttiin rämeiden ruhtinaskunnaksi, ei saa jättää esittelemättä sen kruununjalokiveä, Soomaan kansallispuistoa. Alueen
laajin yhtenäinen suo, Kuresoo, kattaa kuivinakin
vuodenaikoina alleen liki 10 000 hehtaarin alan.
Soomaa on luetteloitu kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen Ramsar-listalle sekä nimetty
UNESCOn maailmanperintöluettelon luontokohteiden ehdokkaaksi.
Luontopolulla jaloitellessa voi täällä nähdä vilaukselta suojeltuihin lajeihin kuuluvan riekon tai
maakotkan.

Geologiset ihmeet
Luonnonystäviä Nigulan suolla

Tyypillisiä jylhimpien virolaismetsien lintuja ovat
erilaiset metsäkanat ja petolinnut kuten kilju- ja
maakotkat sekä sääkset.
Viroa voi ilmeikkäästi kutsua rämeiden ruhtinaskunnaksi, sillä suot ja turpeikot muodostavat
22,3% sen pinta-alasta. Mantereella seistessä
vierailija onkin laskennallisesti aina enintään 10
kilometrin etäisyydellä lähimmästä suosta.

kasammaleikoissa polveilevien luontopolkujen
varrelta oikeiksi vitamiinipommeiksi tiedettyjä
karpaloita. Soiden reunamilla marjastajia odottavat myös puolukat, juolukat ja mustikat. Janon
voi aina sammuttaa vaikkapa kirpeän makuisella
mutta varmasti puhtaaksi suodattuneella suovedellä.

Symbolisin osa virolaista luontoa on maan rannikkoviivan pohjoisessa muodostava korkea ja
jyrkkä klintti eli kallioinen rantatörmä kauniine
vesiputouksineen.
Se on luonnonihme, joka ulottuu Ruotsista Öölannin saaren tuntumasta yli 1 100 kilometrin
päähän Venäjän Laatokalle, ja on Soomaan tavoin nimetty UNESCOn maailmanperintöluettelon luontokohteiden ehdokkaaksi.
Öölannissa kalkkikivitörmän korkeus on vain 10

Merikotka saalistamassa

metriä, mutta Viron pohjoisrannikolla Ontikassa
se kohoaa hulppeimmillaan 56 metriin. Lähistöllä
törmältä syöksyy alas Viron korkein vesiputous,
Valasten putous, jota voi ihailla paikalle rakennetulta näköalatasanteelta. Putouksen äärellä
voi tarkastella myös törmän kivikerrostumia, jotka ovat kuin visuaalinen aikaikkuna maapallon
satojen miljoonien vuosien ikäiseen geologiseen
historiaan.

Vanhimmillaan 10 000 vuotta sitten jääkauden
väistyttyä syntyneet suot ovat kuin suuria aikakapseleita, joissa luonto on säilynyt koskemattomimmillaan. Rämeiköt henkivät rauhaa ja hiljaisuutta, johon on hyvä välillä paeta arjen kiireitä
ja stressiä.
Näitä ihmisen toiminnallaan vielä vahingoittamattomia kosteikkoja ympäröivät aarniometsät tarjoavat suojan myös monille uhanalaisille
eläin- ja kasvilajeille. Lähes joka askeleella voikin
luontomatkailija löytää edestään kauniin orkidean tai nähdä yläpuolellaan kaartelevan kotkan.
Rämeiköllä kasvava polvenkorkuinenkin mänty
voi olla jopa vuosisadan ikäinen, joten sitä on
syytä kunnioittaa eikä murtaa siltä yhtäkään oksaa. Sen sijaan luvattua on maistaa ja kerätä rah-
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karstiksi. Esimerkiksi Tuhalan maisemansuojelualueella on maan mittavin karstimaa-alue, joka
on tullut maailmallakin kuuluisaksi maanpinnan
aluisten jokiensa ja noitakaivonsa ansiosta.
Tulvien aikaan Tuhalan noitakaivo alkaa „kiehua“ eli purskautella jopa 100 litraa vettä sekunnissa sitä puolenkin metrin korkeudelle ilmaan
nostattaen. Tarun mukaan noidat saavat veden
liikkeelle kaivon pohjalla vihtoessaan, mutta oikeasti kyse on maanalaiseen Tuhalanjokeen yhdistyneestä lähteestä, joka jokitunnelien täyttyessä vuotaa yli äyräidensä.

Tuhalan noitakaivo kiehuu yli äyräiden

Viron levein luonnonputous pauhaa Jägala-joen
alajuoksulla. Kevät- ja syystulvien aikaan sen partaan yli syöksyvät vesimassat ovat näyttävimmillään, mutta talvinenkin näky putoukseen muodostuvine jääseinämineen on komea.
Vesi on syönyt Pohjois-Viron kalkkikivisen maaperän monin paikoin reikäjuustoa muistuttavaksi

Pohjois-Viron rannikko on tunnettu myös suurista hiidenkivistään, joita paksu mannerjäätikkö
kuljetti seudulle Skandien vuoristosta 10 000
vuotta sitten.
Viron ja koko Pohjois-Euroopan suurinta, Ehalkiviksi kutsuttavaa hiidenkiveä voi käydä ihailemassa Kundan kaupungin lähellä Letipean niemellä. Rantavedessä lepäävän siirtolohkareen
ympärysmitta on 50 metriä, eli sen halaamiseksi
tarvittaisiin lähes 40 ihmisen ketju. Pyöreäkulmaiseksi aikojen saatossa hioutunut jättiläismäinen kivenmurikka painaa yli 2 400 tonnia.

Kaalin meteoriittikraatteri Saarenmaalla

Hiidenkivien ohella mannerjäätikkö työsti ammoin virolaista maisemaa yleisemminkin. Tämän
tuloksena syntyi Baltian korkein ja samalla kauneimpiin kuuluva seutu - Etelä-Viron mäkivyöhyke. Täällä kumpuilevat toistensa lomassa metsien, niittyjen tai viljetysten kattamat kukkulat,
jättäen väliinsä kimmeltäviä järviä sekä kauniita
notkelmia ja syvänteitä. Parhaimman yleiskuvan
kumpuilevasta maastosta saa Karulan kansallispuistossa.

on Eestin harvinaisin luonnonmonumentti sekä
vaikuttavin kraatterikeskittymä koko Euraasian
mantereella. Kraattereista suurin on syvyydeltään
22-metrinen ja sen läpimitta on 110 metriä.

Haanjan ylängöllä sijaitsee Baltian korkein huippu, 318 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava Suur-Munamägi. Täällä maapohjan kiviaines
on Pohjois-Virosta poiketen punertavaa hiekkakiveä, joka on parhaiten nähtävillä alueen
jokiuomien korkeissa seinämissä. Komeimmat
jyrkänteet sijaitsevat Taevaskojassa Ahja-joen
äärellä sekä Piusa-joen rannalla, jolta seinämä
kohoaa Härman „muurina“.

Etelä-Viron kumpuilevaa maisemaa

6

Luontolomalla Virossa

Pinta-alaan (noin 45 227 km2) suhteutettuna
Viron maaperään on iskeytynyt aikojen saatossa eniten meteoriitteja maailmassa, peräti kuusi
kappaletta. Yksi iskeytymäkohdista, 7 500 vuoden ikäinen Kaalin kraatterikenttä Saarenmaalla

Piusa hiekkakiviluolastot
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Meri on oleellisesti vaikuttanut Länsi-Virosta ja
sen saarilta löytyvien mutta muualta Euroopasta
jo kadonneiden rantaniittyjen ja luhtien elämään.
Nämä paikallisen luonnon kruununjalokivet ovat
syntyneet vuosisatoja alueella viihtyneen ihmisasutuksen, karjan laiduntamisen ja niittämisen
tuloksena. Niityt ovatkin monien harvinaisten
kasvi- ja eläinlajien koti. Täällä elävät mm. orkideat, heinäkurppa, etelänsuosirri ja uhanalainen haisukonna.
Pohjois-Virossa meren vaikutuksia voi parhaiten
aistia Lahemaan kansallispuistossa. Täällä maisemaa hallitsevat kauniit hiekkarannat, merenrantakylien reunustamat mäntymetsäiset niemimaat sekä lukuisat saaret.
Laineet hiovat Saarenmaan rantaa

Vesielämää – Viron saaret,
joet, järvet ja meri
Itämeri reunustaa Viroa pohjoisessa ja lännessä.
Rannikon läheisyydessä meren syleilystä kohoaa
huikeat yli 1500 erikokoista saarta. Suurimmat
niistä ovat Saarenmaa, Hiidenmaa, Muhu ja
Vormsi.
Virolaisten saarten erityispiirre on mutkitteleva
rantaviiva ja sen muodostamat runsaat niemet
ja niemenkärjet.

runsaslajisilta luodoilta yli 600 kasvilajia, harvinaisimpina niistä eräitä kurjenpolvilajikkeita, kimalaisorhon sekä miehenkämmekän. Veneellä
tai kajakilla liikkuja voi ilokseen kohdata täällä
myös suojeltuihin eläinlajeihin kuuluvia harmaahylkeitä ja norppia.
Hiidenmaan luotojensuojelualueen ohella kannattaa vierailla Saarenmaan länsirannikolla 160
saaresta koostuvassa Vilsandin kansallispuistossa. Monien harvinaisten kasvien ohella täällä voi
tutustua Euroopan vanhimpaan lintutorniin.

Järvet ja joet ovat Virolle ja virolaisille todellinen
luonnonrikkaus. Vähintään hehtaarin suuruisia
järviä maassa on noin 1 200, jokia ja suurempia
ojia puolestaan yli 7 000.
Idässä Viron valtio rajautuu Euroopan viidenneksi suurimpaan järveen, Peipsiin. Kauneimman
järvimaiseman tarjoaa monen mielestä kuitenkin
Etelä-Viron kukkuloiden välissä kimmeltelevä
Pühajärv, jonka sopukkaiset lahdet kuhisevat
metsäisiä saaria ja kaloja. Haukia, ahvenia, kuhia
ja lahnoja voi toki onkia muuallakin Viron kalaisissa vesissä.

Suure-Emajõen veneseikkailijat

Kesäisin lämminvesisten järvien äärelle kokoontuu massoittain ihmisiä, talvisin taas järvien jääkansi houkuttelee luistelijoita verestämään tai
hiomaan taitojaan. Esimerkiksi Peipsillä järjestetään joka vuosi jo perinteeksi kasvanut matkaluistelutapahtuma. Tasaisina virtaavat joet ovat
suosittuja melojien keskuudessa. Parhaimmat
melontareitit löytyvät etelävirolaiselta Võhandujoelta, joka 162 kilometrin pituisena on myös
maan pisin joki.

Elämyksellisin ja kenties upeimmat merinäköalat
tarjoava niemenkärki Sääretirp sijaitsee Hiidenmaan saaren etelärannalla. Käytännössä kyse on
pitkästä ja kapeasta harjusta, joka yhtyy mereen
rantakivikkona ja jonka laella merituulia uhmaa
sitkeä, mm. katajista, koiranheisistä, orapaatsamoista ja merikaalista koostuva kasvisto.
Lähellä Sääretirpun niemeä sijaitsee Hiidenmaan
luotojensuojelualue, jossa vedestä kohoaa kymmenkunta lehtimetsäistä tai katajikkojen ja tiheikköjen kattamaa villin pohjolan paratiisisaarta. Suurimmat niistä ovat Saarnaki, Hanikatsi,
Vareslaid, Kõrgelaid ja Ahelaid.
Tutkijat ovat löytäneet näiltä poikkeuksellisen
Tere!, vilkuttaa hyljekin kyläilijälle
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turvallisia pesintäpaikkoja että levähdystilaa läpimuuttomatkaajille. Muuttosesongin vilkkaimpina päivinä voi alueen pelloilla nähdä kymmenistä
tuhansista hanhista ja valkopostihanhista koostuvia parvia, jotka ruokaa etsiessään varjostavat
koko taivaan. Syksyisin enemmistö Pohjolan suokurjista tekee täällä välilaskun.

Kyhmyjoutsen

Lintuharrastajien paratiisi
Vaikka Viro on yksi Euroopan pienimpiä maita,
on sen alueella joukoittain linnuille ihanteellisia
pesimäpaikkoja: eri lajityyppisiä metsiä, soita,
ruovikkoja, järviä, jokia, niittyjä, peltoja, laidunmaita sekä rantakivikoita ja luotoja. Matalat
rannikkovedet ovat muuttolintujen erityisessä
suosiossa – tänne pysähtyykin reitillään lepäämään vuosittain jopa satoja tuhansia Pohjolassa
pesiviä vesilintuja.
Virossa on rekisteröiden bongattu yli 370 lintulajia. Niistä parisataa on pesiviä lajeja, muut
joko muuttolintuja tai ajoittaisia kauttakulkijoita.
Maan kansallislintu on haarapääsky.

ihme, että paikallisten ohella yhä useammat ulkomaiset bongarit ovat nimenneet maan suosikkikohteekseen.
Tusinoittain lintutorneja on pystytetty eri puolille
maata helpottamaan lajien tarkkailua. Torneja
on sekä suojelualueilla että muutoin tärkeiden
tai lähestymättömissä olevien kohteiden äärellä.
Matsalun kansallispuistoa on usein nimitetty
paikallisten ja koko maailmankin lintuharrastajien Mekaksi. Matala merenlahti, lukemattomat
rantalaitumet, ruovikot ja luhdat tarjoavat sekä

Hiljaisina kesäöinä alueen niityillä raikuu Euroopassa yhä uhanalaisemmaksi muuttuvien
ruisrääkkien sekä sirkkalintujen, kerttusten ja
luhtahuittien laulu. Lähes Matsalun kaltaiseen
lajirikkauteen yltää myös Silman luonnonsuojelualue, jota parempaa ruovikoissa pesivien lintujen
laulunkuuntelupaikkaa on vaikea löytää. Täältä
voi bongata muiden muassa hanhia, uikkuja ja
kerttuja sekä veden yllä kaartelevan merikotkan
tai kalasääsken.
Manner-Viron luoteisin kolkka, Põõsaspean niemi, on puolestaan yksi Pohjois-Euroopan parhaimmista arktisten vesilintujen muuttoreitillä
olevista havainnointipaikoista.
Myös Saarenmaalla, Sõrven niemen eteläisimmässä kärjessä sijaitsee yksi suosituista lintujenbongauspaikoista. Kauas merelle ulottuva
niemenkärki toimii maamerkkinä päiväpeto- ja

Sarvipöllön järkähtämätön tuijotus

vesilinnuille sekä myös miljoonille varpuslinnuille. Aikojen saatossa on tällä alueella rekisteröity
yli 270 lintulajia, vilkkaimpina muuttopäivinä
voi tästä määrästä bongata jopa puolet. Se on
elämys, mikä magneetin tavoin vetää joka syksy
paikalle lintuharrastajia ympäri maailmaa.
Tule sinäkin tutustumaan luontoäidin hellyydellä vaalimiin ihmeisiin – Virossa voit tehdä lähes
joka askeleella yllätyksellisiä löytöjä.

Lintubongareille maa tarjoaa mielenkiintoista
havainnoitavaa ympäri vuoden. Marraskuusta
maaliskuuhun voi Länsi-Viron jäätymättömillä
merialueilla nähdä talvehtimassa kymmeniä tuhansia vesilintuja. Maaliskuun ja toukokuun lopun välillä piirtyy taivaalle usein huikea näky, kun
miljoonat muuttolinnut palaavat etelästä kotikonnuilleen. Osa niistä jää tänne pesimään, osa
jatkaa matkaansa aina Jäämeren rannikolle asti.
Ja jo elokuussa alkaakin taas syysmuuttokausi.
Koska Virossa sijaitsee lukuisia kansainvälisesti
tärkeiksi luokiteltuja lintualueita, ei ole mikään
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