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LIFE SPRINGDAY, Nõrglubjaallikate (elupaigatüüp *7220) kaitse ning taastamine Eesti 

Natura 2000 võrgustiku aladel (LIFE12 NAT/EE/000860) 

Ülevaade projektist ajavahemikul juuni – detsember 2016 

Käesolevaga antakse ülevaade käimasolevatest tegevustest. Juba lõpetatud või veel 

mitte alustatud tegevusi aruanne ei kajasta.  

Projekt on edenenud plaanipäraselt. Projekti eesmärkides ega lõpptähtaegades 

muudatusi ei ole tehtud.  

Tegevused 

 

1. C-tegevused. Konkreetsed tegevused. 

Eesmärk: säilitada ja taastada allikasoode ning nõrglubjaallikate elupaikade 

toitumisrežiimi.  

Ettevalmistavad tegevused on lõpetatud ja konkreetsete tööde teostamine käib.  

C1 – Kiigumõisa.  

Kõrvemaa maastikukaitsealal on puhastatud ligikaudu 3 ha sooelupaikasid 

kuivendamise mõjul pealekasvanud metsast ja võsast. 2017. aastal on kavas eemaldata 

võsa lisaks veel 2 hektarilt. 

 

 
 



   

   

C2 - Viidumäe. Allikate ja allikasoode loodusliku hüdroloogilise režiimi taastamine 

(kraavide sulgemine ja likvideerimine). Allikasoo õpperaja rekonstrueerimine. 

Suuremad tööd hüdroloogilise režiimi taastamiseks on lõpetatud. Kokku sulgeti kas 

osaliselt või täielikult ligikaudu 3 km kraave, sealhulgas kõige olulisem negatiivse 

mõjuga kraav pikkusega 1,6 km Suurissoos. RMK raadas nimetatud kraavi mõjualale 

kasvanud metsa kokku 10 hektarilt, et luua eeldused sooelupaikade taastumiseks. 

  

Suletud kraav ja raadatud ala, Viidumäe, oktoober 2016 

 

Väiksemate kraavide sulgemine üksikute puittõketega jätkub.  

Ehituslikud tööd Viidumäe allikasoo õpperaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on 

tehtud. Kokku 1, 8 km pikkusel rajal ehitati 340 meetrit laudteed, kaks vaateplatvormi 

ja infotahvlit, trepp ja rajaviitasid. Lääne-Saare vallavalitsus väljastas detsembris raja 

kasutusloa.  



   

   

 

Allikasoo õpperada, september 2016 

 

 



   

   

 

 

 

 

C3 - Vormsi. Prästvike järve hooldus. Allika matkaraja rekonstrueerimine. 

Prästvike järve hoolduse tööd toimusid augustist oktoobrini. Roog ja veetaimestik 

eemaldati 8,5 hektarilt. 2017. aasta suvel tegevust jätkatakse. 



   

   

 

Prästvike järve lõunaosa, oktoober 2016 

 

 

Allika matkaraja rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööd on alustatud.  

 

Allika matkarada, Suurallikas, detsember 2016 



   

   

 

 

D-tegevused. Tegevuste seire. 

Tegevus toimub plaanipäraselt. Hüdroloogiliste andmete kogumine toimub nii 

automaatsete salvestite abil kui ka käsitsi. Taimestiku seiret teostati Viidumäel kraavide 

sulgemise mõjualadel.  

E-tegevused. Avalikkuse teavitamine. 

Projekti tegevusi kajastab Loodushoiu Keskuse koduleht. Projekti on tutvustatud 

kohalikele elanikele ja omavalitsuste esindajatele.  

Viidumäe tegemisi on kirjutatud RMK loodusblogis https://www.rmk.ee/metsa-

majandamine/loodusblogi/soode-taastamine-viidumael 

F-tegevused. Projekti juhtimine. 

Projekti igapäevase tegevuse korraldamiseks vajalik meeskond on komplekteeritud. 

Üldises tööplaanis muudatusi teha vaja ei ole.  

Projekti tutvustamine ja koostöö teiste projektidega käib. Koostöös 

Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnametiga korraldati boreaalse regiooni 

madalsoode seminari osalejatele väljasõit  projekti Viidumäe alale.  

Projekti tutvustati 13.-14. septembril Pärnus korraldatud LIFE Urbancows seminaril ja 

20.-23. septembril Krakowis toimunud rahvusvahelisel märgalade taastamise 

konverentsil  

 

 

https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/soode-taastamine-viidumael
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/soode-taastamine-viidumael


   

   

Projekti eelarve täitmine 31. detsember 2016 

Budget breakdown  

categories 

Total cost in € Costs incurred from the  

start date to 31.12.2016 in € 

% of total  

costs 

1. Personnel 374480 208836 55,8 

2. Travel and subsistence 44662 30411 68,1 

3.External assistance 164537 149505 89,9 

4. Durable goods     

Equipment 172933 184582 106,7 

6. Consumables 22872 24186 105,7 

7. Other Costs 1100 8260 750,9 

8. Overheads  54640 30000 50,9 

TOTAL 835224 635780 76,1 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

ACTION PLAN, name of action   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Progress reports Proposed                                       
Actual                                         

A1 Analysis of the existing information Proposed                                         
Actual                                         

A2 Elaboration of detailed fieldwork plan Proposed                                         
Actual                                         

A3 Evaluation of the spring habitats and their close 
surrounding area 

Proposed                                         
Actual                                         

A4 Planning detailed conservation measures Proposed                                         
Actual                                         

A5 Elaboration of monitooring guidelines for 
petrifying spring habitats 

Proposed                                         
Actual                                         

C1 Restoration of petrifying spring habitats in 
Kõrvemaa Landscape Protection Area 

Proposed                                         
Actual                                         

C2 Restoration of petrifying spring habitats in 
Viidumäe Nature Reserve 

Proposed                                         
Actual                                         

C3 Restoration of petrifying spring habitats in 
Vormsi Landscape PA 

Proposed                                         
Actual                                         

D1 Monitoring of project concrete conservation 
actions 

Proposed                                         
Actual                                         

D2 Assessment of the project impact  Proposed                                         
Actual                                         

E1 Project website  Proposed                                         
Actual                                         

E2 Issuing of booklets related to the targeted 
springs and their surrounding habitats 

Proposed                                         
Actual                                         

Proposed                                         



   

   

E3 Introduction of springs in media, seminars and 
conferences 

Actual             
                            

E4 Organisation of training seminars Proposed                                         
Actual                                         

E5 Notice boards Proposed                                         
Actual                                         

E6 Composing a layman`s report Proposed                                         
Actual                                         

F1 Project management Proposed                                         
Actual                                         

F2 Steering Committee meetings Proposed                                         
Actual                                         

F3 Networking with other LIFE+ Proposed                                         
Actual                                         

F4 After-LIFE Conservation Plan Proposed                                         
Actual                                         

F5 Project audit Proposed                                         
Actual                                         

LIFE SPRINGDAY tööplaani täitmine detsember, 2016. a. 


