LIFE SPRINGDAY, Nõrglubjaallikate kaitse ja taastamine (LIFE12 NAT/EE/000860)

Juhtkomitee koosoleku protokoll nr 5

Koosolek toimus 3.12.2015 Tallinnas

Osalesid: juhtkomitee liikmed Andres Talijärv, Andres Onemar, Veiko Kaufmann, Kaja Lotman,
Kristjan Tõnisson, Jalmar Mandel, Herdis Fridolin, Egon Palts (Tiiu Valdmaa asendaja), Meelis
Tambets, ekspert Madis Metsur
Protokollis: projektijuht Mart Thalfeldt

Päevakord:
1. Projekti ülevaade.
Ülevaate projekti edenemisest andsid Meelis Tambets ja Mart Thalfeldt. Täpsustavaid
selgitusi jagas Madis Metsur.
2. Küsimused.
Kristjan Tõnisson: mis saab peale projekti lõppu Prästviki järve hooldusega?
Vastus: projekti käigus toimub vana roo eemaldamine. Uus, pealekasvav roog võib pakkuda
suuremat huvi roo kasutajatele.
Veiko Kaufmann: kas Prästviki järv on olnud kogu aeg nii roostunud?
Ilmselt ei ole. Ajaloolistel kaartidel on märgitud roostunuks märksa väiksem ala kui
tänapäeval. Järve ümbritsev taimestik on oluliselt muutunud. Eelmise sajandi esimeses
pooles olid järve läänekaldal heinamaad.
Kaja Lotman: kuidas on ´kavandatud Prästviki järve roo eemaldamine, kas igal aastal 20
hektarit?
Vastus: kokku on eesmärk 20 hektarit. Töid tehakse mosaiikselt ja peamiseks utiliseerimise
meetodiks on põletamine.
Andres Talijärv: kas uuringute tulemused jõuavad ka keskkonnaregistrisse?
Vastus: aruanded on kättesaadavad kodulehel. Küsimus on andmete ühilduvuses ja
registritesse sobitamises. Uuringute tulemused ja aruanded tuleb nende lõpliku valmimise
järel kanda vastavatesse registritesse.
Kaja Lotman: kas limnoloogiajaama teadlased leidsid põhjuse, miks Vormsi Suurallikas
vohavad vetikad?
Vastus: otsest reostust ei tuvastatud. Kuna väikese vooluhulga ja suure pindalaga allikatiik on
suhteliselt seisva veega, siis on seal soodsad olud teatud vetikate esinemiseks.
Ümbruskonnast ei tohiks inimtekkelist reostust tulla. Seda oleks vaja selgitada allika juurde
paigaldataval infotahvlil.
Kaja Lotman: kas on tehtud Vormsil hüdrogeoloogilisi uuringuid, mis selgitaksid Hullo küla
elamute keldrisse koguneva vee põhjusi?
Vastus: Prästviki järve geoloogiat uuriti 2005. aastal. Eraldi Hullo küla uuritud ei ole. Vallal on
kavas korrastada ja hooldada kuivenduskraave.
Andres Onemar: kas projekt tuleb eelarvega välja?

Vastus: projekti eelarve täitmine edeneb plaanipäraselt ja vajadust muudatusettepanekuteks
ette näha ei ole. Väikesed muudatused erinevate eelarveridade vahel (transpordi kulust
muude kulude reale) on Komisjoniga kooskõlastatud.
Kristjan Tõnisson: Viidumäel võiks olla alternatiiv metsa raadamisele nende kuivatamine,
toitainete ringluse peatamine.
Vastus: idee on huvitav. Küsimus on, kas tekkiv elupaik vastab soovitule, kui surnud puit jääb
alale.
Kaja Lotman: kui tahetakse taastada sooelupaika, siis tuleb teha ka vastavad inventuurid ja
ankeedid ning muuta registri andmeid.
Vastus: vastav ülevaatus on teostatud (Eerik Leibak, september 2015) ja materjalid
vormistatud ning edastatud Keskkonnaametile.
Veiko Kaufmann: millal on plaanis esitada KIK’ile kaasfinantseerimise väljamakse taotlus?
Vastus; kui KIK’ile sobib, siis veel käesoleval aastal.
Kaja Lotman: kui heas seisus on Prästviki järve kalastik?
Vastus: kalastik ei ole heas seisus.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kuidas hoida kontrolli all kobraste tegevust? Järgnes arutelu sellel teemal.
4. Kokkuvõtteks kiitis juhtkomitee projekti edenemise heaks. Järgmine koosolek toimub 2016.
aasta kevadel Viidumäel. Kuupäev täpsustatakse.

