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Milliseid andmeid eluslooduse seirega kogutakse?

•Elupaigatüüpide seire (metsad, niidud, nõmmed jne)
•Koosluste seire (liblikad, maismaalimused, pisiimetajad, röövlinnud, 
rannaniitude haudelinnustik jne)
•Liikide seire (kõre, kivisisalik, euroopa naarits, kanakull jne)



Eriti kehv suusailm, aga see-eest ilus suveilm

Norm Aprill Mai Juuni Juuli August



Kevad ja suvi kivisisalikule meelepärased

•Noorloomi leiti kõigilt seirealadelt
• enim Sõõrust – esimesel külastusel 19, teisel 9

•Lühiajaline trend positiivne
• soojad kevaded-suved

Õdri: 0,8 min & 18,1 m 

Männiku 6: 19 min & 881 m



Paljud populatsioonid siiski ohustatud

•Alampopulatsioonid üksteisest eraldatud

•Ohutegurid:
• väga väikesed asualad;
• suur inimsurve elupaigale (motokross);
• elupaiga kinnikasvamine.



Erakordne aasta kõre jaoks

•Sigimine tuvastati kõigis seiratud 
alampopulatsioonides!

• Manilaiul esmakordselt pärast 2010., 
Saastnas pärast 2007. a

• Enamikus kohtades rohkem isendeid 
kui 2017. a

•Elupaikade seisund:
• 4 hea, 5 rahuldav, 1 halb, 3 väga halb



Kahepaikseid „igast lombist“ ei leia

•Külastati 20 (10x10 km) seireruutu, sh 115 veekogu
• Kahepaikseid ei leitud 2 seireruudust ja 50veekogust

•Eutrofeerumine pea pooltes veekogudes, neist 2/3 mõju keskmine või tugev



15 14 14

8 7
5 4

S
ei

re
ru

ut
ud

e 
ar

v



Vabatahtlike panus täiendab riiklikku seiret



Linnuliikide arvukuse trendid eri elupaikades

Seire Trendiga liikide arv

Valitud elupaikade talilinnustik 8 14 6

Väikeste meresaarte haudelinnustik 2 11 9 26 17

Rannaniitude haudelinnustik 10 9 7 7 4

Siseveekogude haudelinnustik 5 6 13

langus 1-5% kasv 1-5%

langus >5% kasv >5%

stabiilne



Rannaniitudel mõjutab arvukust majandamine

niidukahlajad tugev langus stabiilne

rannakahlajad tugev langus mõõdukas langus

roostikuvärvulised tugev kasv mõõdukas kasv
põõsastikevärvulised tugev kasv mõõdukas langus

Rannaniitude hoolduskvaliteet paranes peale 2004. a.

2004



Lendoraval rekordiliselt palju asustatud leiukohti
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Elustik kliimamuutuste kontekstis

•Lõunapoolsed liigid kinnitavad kanda
• 2015. a Eestis pesitsema asunud puna-harksaba on 

nüüdseks pesitsejana meil kinnistunud
• Kabli linnujaamas on sel hooajal tabatud juba viis 

lääne-pöialpoissi, läbi aastate kokku 20 

•Muutused elukäigustrateegias
• ööliblikatel teine põlvkond järjest sagedasem nähtus



AITÄH! 

e-post: ragne.oja@envir.ee


