


Foto:Triin Leetmaa



Foto: Liina Remm



Фото: С.Крапивницкий, 1959



Soode kaitse ja taastamine – LIFE Mires Estonia; 
LIFE14 NAT/EE/000126

Taastamistööde mõjuala: ca 7600 ha
Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE programm;
Keskkonnainvesteeringute Keskus, kokku 2,815,576 EUR, 
sellest EL 74,61 %
Projekti periood: 1. sept 2015 – 31. dets 2021 (aug 2020)
Partnerid: ELF, Tartu Ülikool, MTÜ Arheovisioon
Koostööpartnerid: Keskkonnaamet, RMK jpt.









URMAS SELLIS



Linnuriigi suhtumine 
sootaastamisse
(LIFE Mires

Estonia)



• Viimastel kümnenditel on otsuseid teinud keegi teine

• Linnud väga erinevad – arvamused ka tõenäoliselt erinevad

• Tüllid tahavad lagedat, porrid metsa, sõtkad vett, jne

• Lindude koosolekul valiti lindude esindajaks …

Kuidas leida linnustiku esindaja?





Kes võiks olla välisekspert?

Väljavõtted lindude üldkoosoleku protokollist:

…välisekspert peaks tulema kohast, millel on linnustiku jaoks 
soliidne taust ja nimi; soovitavalt Eestiga seotud (näiteks põlistelt 
Eesti aladelt)…

… väliseksperti peab saama GPS jälgida tema Eestis viibimise 
ajal…





















Mis välisekspert taastamistööde kohta arvas?





Mis välisekspert taastamistööde kohta arvas?

Üldmulje taastamistegevustest on positiivne

Ka negatiivseid tulemusi, n tavaliigid, raadamine, rabapüü

Kokku kasutati linnustiku arvamuse selgitamiseks 18 seireala, sh 4 kontrollala

Seirealad määrati ja seiret alustati enne taastamistöid (valimiaastaid siiski vähe –
sõltuvus aastast suur)

Mõned näited seire käigus ilmnenud eri lindude arvamustest..
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Kontrollalade linnud vs taastamisalade linnud
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Nelja kontrollala linnud

enne taastamist peale taastamist
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14 seireala linnud

enne taastamist peale taastamist



Metsis - see vastuoluline sihtliik?

• Kas taastada lagedat sood, kui metsis on sekundaarses 
puistus mängukoha leidnud? 

• Kas märgamine ei peleta metsist?

• Metsisetalgud 2x – metsise ja tedre järelkasv on kidur
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2016 2021

Seiretalgutel kohatud metsakanalased ning nende pesakonnad 
2016 ja 2021 (Tudusoo, Sirtsisoo, Feodorisoo ja Laukasoo 147 
seireruutu). Fotol laanepüü ja tema lendav poeg (pildistas 
talguline Hannes Mälter)





Järelkaja >>>

Linnuseiret tegid:

Alar Soppe, Arne Ader, Eerik Leibak, Eliisa Pass, Liis Keerberg, 
Sven Aun, Urmas Sellis ja praktikandid

Tulemuste kvaliteet algab alade planeerimisest ja loendajast

Välitöödel ei tohi kiirustada ega ka loendajat üle koormata 

Algandmed tuleb säilitada ja seiret jätkata

Sihtliikideks soovitame pigem tavalisemaid liike või rühmi

Sihtliik rabapüü jääbki muinasjuturaamatusse…



Linnuseiraja vaade tööalale

Tänan kuulamast!


