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

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

Ülevaade projektist ajavahemikul november 2015 – mai 2016 

Projekt on edenenud plaanipäraselt. Projekti eesmärkides ega lõpptähtaegades 

muudatusi ei ole tehtud.  

Tegevused 

 

1. C-tegevused.  

Eesmärk: säilitada ja taastada allikasoode ning nõrglubjaallikate elupaikade 

toitumisrežiimi.  

Konkreetsete tegevuste ettevalmistamine ja teostamine käib.  

C1 - Kiigumõisa.  

Hüdroloogilise režiimi reguleerimine Kiigumõisa maastikukaitsealal jätkub. 

Kõrvemaa maastikukaitsealal plaanitavad tööd on Keskkonnaametiga kooskõlastatud.  

Vastavalt tööplaanile on paigaldatud voolutõkked kokku kolme allika 

väljavoolukraavi. Tegevuse mõju seiratakse ja lähtuvalt kogutud andmetest 

kavandatakse järgmisi töid.  

 

C2 - Viidumäe. Allikate ja allikasoode loodusliku hüdroloogilise režiimi taastamine 

(kraavide sulgemine ja likvideerimine).  

Tööde teostamiseks vajalik projekt on Keskkonnaameti ja RMK poolt kooskõlastatud. 

Töödega alustatakse suve teises pooles. 

Allikasoo õpperaja taastamiseks ja laiendamise töödega alustatakse 2016. aasta teises 

pooles. 

C3 - Vormsi. Prästvike järve hoolduse tegevustega on alustatud. Tööd jätkuvad 2016. 

aasta augusti kuus. 

Allika matkaraja taastamise ja laiendamise ehitusluba on väljastatud. Töödega 

alustatakse 2016. aasta teises pooles. 

2. D-tegevused.  

Tegevus toimub plaanipäraselt. Hüdroloogiliste andmete kogumine toimub nii 

automaatsete salvestite abil kui ka käsitsi. Taimestiku seire esimene ring on läbi 

viidud. Järgmine uuring toimub peale konkreetsete tegevuste elluviimist. 

3. E-tegevused.  



   

   

Projekti tegevusi kajastab Loodushoiu Keskuse koduleht. Projekti on tutvustatud 

kohalikele elanikele ja omavalitsuste esindajatele. Allikate seisundit ja kaitset 

tutvustav infovoldik on välja antud.  

4. F-tegevused. Projekti igapäevase tegevuse korraldamiseks vajalik meeskond on 

komplekteeritud. Üldises tööplaanis muudatusi teha vaja ei ole.  

Projekti tutvustamine ja koostöö teiste projektidega käib. Keskkonnaministeeriumi ja 

Keskkonnameti poolt korraldatud boreaalse regiooni madalsoode seminari 14.-16. 

juunil toimuva väljasõidu korraldamises osaleb ka LIFE Springday. 15. juuni 

päevakavas on Viidumäe maastikukaitseala nõrglubjaallikate ja allikasoode külastus.  

 

 



   

   

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 

Proposed                                         
Actual                                         



   

   

habitats 

E3 Introduction of springs in media, 
seminars and conferences 

Proposed                                         
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 mai, 2015. a. 


