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LIFE projekt Soode kaitse ja taastamine

• 2015-2021

• Taastamisalad katavad 7500 ha

• Suleti kraavid, kohati raiuti puistut

• Projekti eelarve oli 2,8 milj €

• Eestimaa Looduse Fond, Tartu 
Ülikool ja MTÜ Arheovisioon 
koostöös RMK, Keskkonnaameti, 
Keskkonnaministeeriumiga, 
alltöövõtjate ja vabatahtlikega.



Soode 
ökoloogiline 
seisund

Laukasoo

Ohepalu Sirtsi soo

Tudusoo
Feodorisoo

Soosaare soo

Taastamistöid 
tehti kuuel 
kaitsealal
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Kiilid
371 vastsekohta
38 valmikuala

Taastamisala
Kuivendatud kontrollala
Looduslik kontrollala



Kiilivastsed

Arvukus Liigirikkus

Taastamisala Kuivendatud Looduslik Taastamisala Kuivendatud Looduslik

Enne
Pärast

Kiilide arvukusele ja liigirikkusele 
oli taastamisel positiivne mõju



Kus lisandus mitu liiki?
• Ohepalu järv tõusis üle kallaste ja õõtsiksoo jäi vee alla
• Kitsad rabakraavid tõusid üle kallaste
• Pimedad kitsad metsakraavid muutusid 

püsiveekogudeks, trassiraie
• Raadamisalade rabakraavid üleujutusaladeks



Kiilivalmikud

Arvukus Liigirikkus

Taastamisala Kuivendatud Looduslik Taastamisala Kuivendatud Looduslik

Enne
Pärast

Kiilide arvukusele ja liigirikkusele 
oli taastamisel positiivne mõju



Mis liigid taastamisaladele tulid?
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Sadulliidrik
Lisandus adulte
Looduslikel aladel ja 
vastseproovides harv

Harilik vesikiil
Lisandus vastseid kõigis soodes
Looduslikele aladele pole iseloomulik

Suur rabakiil
kaitsealune, taastamisest võitnud(?)
pigem sooserva liik



Valgelaup-rabakiil
• Peamiselt laugastes

• Aga ka kaevandusala püsiveekogu ääres 
lendamas

Lavassaare freesvälja ulatuslik veekogu



Rabakonn

• Kaardistasime kudu ehk sigimispaiku

• 57 km kraave ja 77 ha (märg)alasid, sh 
kontrollalad -> valimi aladeks

Soo                         Alasid

Rabakonna kudupall



Taastamisega tekkinud rabakonnadele kudemiseks 
sobiv üleujutus Tudusoo idaservas

Rabakonnale tekkis juurde 
kudemiseks sobivaid 
veekogusid, nt üle kallaste 
tõusnud kraavid, ulatuslikumad 
üleujutused, „kopaaugud“, 
paisude servad, rattarööpad.



Raba- ja rohukonna kudu arvukusele oli taastamisel tugevalt positiivne mõju
• positiivne mõju oli ka raieta taastamisaladel 

13x

Taastamisala Kuivendatud Looduslik

Kudupallide 
koguarv

Rohukonn
Rabakonn



Enne Pärast

Soosaare soo



Enne Pärast

Feodorisoo



Liblikad
25 km transekte, neist 16 km taastamisaladel
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Harilik rabasilmik

Liigirikkus



Taastamisala Kuivendatud Looduslik Taastamisala Kuivendatud Looduslik

Enne
Pärast 2020
Pärast 2021

arvukus suurenes liigirikkusele taastamine 
mõju ei avaldanud

Liblikate



Millised liigid taastamisele reageerisid?

Mesika-sinitiib

87% isenditest mesika/ogasäär 
sinitiib, kelle arvukus kahanes
vähem taastamisaladel
võrreldes kontrollaladega
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Arvukus suurenenud jõhvika 
sinitiival, kes on iseloomulik 
looduslikele kontrollaladele

Taandunud on naeriliblikas, kes 
pole iseloomulik looduslikele 
kontrollaladele

Jõhvika-sinitiib Naeriliblikas



Kokkuvõte
• Rabakonna kudemist on tänu taastamistöödele rohkem

• Kiile on rohkem, kuid esialgu on need n.ö pioneerliigid

• Liblikate arvukus kasvas, kuid see tuli peamiselt ühest liigipaarist

Aitäh!
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