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Saateks
Hea lugeja, ülevaade Eesti looduskaitsest, mida
Sa käes hoiad, on järg aastal 2007 avaldatule.
Vahepeal on nii kiirelt arenevas Eestis kui ka
Euroopas palju muutunud. Läbitud on majandusarengu kõrghetked ja kiire majanduslangus.
Mõlemad on jätnud oma jälje ka looduse kaitsesse. Kui eelmine looduskaitse ülevaade ilmus
majandusarengu kõrghetkedel, siis praegune jääb
just äsjasest majanduslangusest taastumise aega.
Kui Eesti hiljutise majanduseduga kaasnenud
arendustegevus ja valglinnastumine tõid kaasa
suurenenud surve loodusele, siis majanduslangus
vähendas seda survet. Samas hakati nii Eestis kui
ka Euroopas enam mõtlema kestliku majandamise
peale ja otsima selleks sobivamaid meetodeid.
Järjest rohkem püütakse seostada looduslikke
protsesse ja inimühiskonna majanduslikku
arengut. Räägitakse ökosüsteemide pakutavatest
teenustest ja nende väärtustamisvajadusest.

Käesoleva raamatu eesmärk on anda ülevaade
Eesti looduskaitse hetkeseisust ja muutustest
viimase nelja aasta jooksul. Määratleda olukord
seoses arengukavade ja rahvusvaheliselt seatud
sihtidega. Eraldi käsitletakse looduskaitse
siseriiklikku ja rahvusvahelist olukorda, viimast
aga just Eesti kontekstis. Raamat püüab anda
materjali nii ametnikele kui ka statistikutele,
aga samuti ka kõigile neile, kes soovivad saada
ülevaadet viimase nelja aasta jooksul meie looduse
kaitses toimunud muutustest.

Tõhusat lugemist!

Sisukord
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Autor: Sven Zacek
Foto 2. „Missioon invasioon – täidetud!“ Kormoranid laiul, Saaremaa (Eesti Looduse 2010.a fotokonkursil
auhinnatud foto).

Sissejuhatus
Eesti, vaid 20 aastat tagasi taasiseseisvunud
riik, on endiselt nii administratiivselt kui ka
majanduslikult pidevas ja suhteliselt kiiretempolises muutumises. Need muutused kajastuvad
ka looduskaitses ja looduses endas. Muutunud
on nii nelja aasta tagune looduskaitse administratiivskeem kui ka paljud rahvusvahelised
looduskaitselised aspektid. Olulised muutused
on toimunud ka siseriiklikus looduskaitses. Seda
peamiselt just suunaga olemasolevate kaitstavate
loodusobjektide ning liikide ja elupaikade kaitse
paremale korraldusele.
Käesolevas trükises ei korrata enam 2007.
aastal välja toodud ajaloolist looduskaitse ülevaadet, vaid esimeses osas antakse ülevaade
administratiiv-juriidilistest muutustest, sh hiljuti
seatud strateegiliste eesmärkide saavutamise
hetkeseisust. Teine osa keskendub kaitstavatele
ja kaitseväärtusega loodusobjektidele. Nagu
kogu trükises, on ka selles osas keskendutud just
viimase nelja aasta jooksul toimunud muutustele.

Esmalt tutvustatakse rahvusvaheliselt kaitstavaid objekte ja siis siseriiklikke. Kolmandas osas
järgneb ülevaade kaitsekorralduse hetkeseisust,
kus on esimest korda tehtud kokkuvõte nii
looduskaitselistest toetustest kui ka trahvidest
ja rikkumistest, samuti leidub siin ülevaade
loodushariduse hetkeseisust. Trükise neljas
osa käsitleb liike ja nende kaitset. Viiendas osas
antakse ülevaade elupaikadest ja nende kaitsest.
Eraldi on väljatoodud soode, niitude ja metsade
levik ning nende kaitse, sh ka muutused viimase
nelja aasta jooksul.
Ülevaates kasutatud arvulised andmed on
üldjuhul esitatud 2011. aasta 1. juuli seisuga.
Andmed, mis on esitatud teise seisuga või nõuavad
kasutamisel spetsiaalset viidet, on lisamärkega.
Koostajad tänavad kõiki abistajaid ettepanekute, nõuannete ja täiendavate andmete eest.
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Autor: Vivian Ainsalu
Foto 3. Musträhn on pärast pikka tööpäeva koju jõudnud (Eesti Looduse 2010.a fotokonkursil auhinnatud foto).

1. Administratiiv-juriidiline raamistik
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Viimase nelja aasta jooksul, mis jäävad eelmise Eestis ees palju praktilisemad ülesanded, kui
ja käesoleva looduskaitse ülevaate vahele, on seda on pelk kaitsealuse pindala suurendamine.
Eestis vahetunud nii Riigikogu koosseis kui
Kaitsekorraldusega on vaja tagada olemasoleka keskkonnaminister. Olenemata kriisidest vate kaitstavate objektide hoidmine. Samuti on
Euroopas, on Eestis siiski tunda majanduslikku vaja oluliselt paremini kaitsta loodust väljaspool
stabiliseerumist ja see tendents on kandumas ka kaitstavate objektide võrgustikku.
looduskaitsesse. Nii ei ole ka näiteks kaitstavate
Vahetult pärast eelmise looduskaitseülevaate
objektide tüüpides ega
trükkiminekut kiitis
kaitsekategooriates
Riigikogu heaks Eesti
just palju muutunud.
keskkonnastrateegia
2010 – 2020 on kuulutatud
Rahvusvahelises
aastani 2030. Selles
rahvusvaheliseks elurikkuse
plaanis on vahepeal
on seatud mitmeid
dekaadiks, eesmärgiga peatada
aga toimunud olulised
strateegilisi eesmärke
elurikkuse vähenemine ja ökosüsteemuudatused seoses
elurikkuse säilitamide teenuste kahjustamine
2010. aasta, rahvusmiseks. Samas on
vahelise elurikkuse
toodud mõõdikud,
aasta möödumise ja
millega hetkeseisu allseeläbi ka eelnevaks dekaadiks seatud eesmär- pool ka hinnatakse. Ettevalmistuse lõppjärgus
kide hindamisega. Kahjuks pidi maailm aastal on riiklik looduskaitse arengukava aastani 2020,
2010 tõdema, et püstitatud eesmärki – peatada milles kasutatakse samuti hindavaid mõõdikuid.
elurikkuse kadu – ei ole saavutatud ja seetõttu Vastu on võetud bioloogilise mitemekesisuse
seati uueks dekaadiks palju rangemad sihid. konventsiooni strateegilised eesmärgid aastani
Periood 2010 – 2020 kuulutati rahvusvaheliseks 2020 ning selle põhjal elurikkuse kaitse strateeelurikkuse dekaadiks. Sellest tulenevalt on ka gilised eesmärgid Euroopa Liidus.

1.1 Strateegilised eesmärgid
1.1.1 Globaalne elurikkuse strateegia 2011-2020
Strateegia võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapoolte kümnendal
kohtumisel 2010. aastal Jaapanis Nagoyas. Strateegia missiooni kohaselt tuleb elurikkuse kadumise
peatamiseks tegutseda kohe ja efektiivselt, et aastaks 2020 oleks säilinud vastupidavad ja teenuseid
pakkuvad ökosüsteemid, mis tagavad maa elurikkuse, inimese heaolu ning vaesuse vähenemise.
Konventsiooni partnerriike on 193 (allkirjastanud 168), st selge enamus maailma riikidest (kokku
194). Need riigid leppisid kokku viies strateegilises eesmärgis ja kahekümnes juhteesmärgis,
mis on loetletud allpool. Iga kahe aasta tagant kogunetakse partnerite konverentsile ja tehakse
kokkuvõtteid nende sihtide poole liikumise osas.

1. Tegeleda elurikkuse kao peamiste
põhjustajatega ning integreerida elurikkus

2. Vähendada otseseid mõjusid elurikkusele
ning toetada säästvat ressursikasutust.

valitsuse ning ühiskonna tegevusse.

Hiljemalt aastaks 2020 on inimesed teadlikud
elurikkuse väärtustest ja sellest, mida nad elurikkuse kaitseks saavad ette võtta ning kuidas
seda säästlikult kasutada.
Hiljemalt aastaks 2020 on elurikkuse väärtused
kantud riiklikesse ja kohalikesse arengukavadesse,
strateegiatesse ning planeeringuprotsessi ja
vastavalt vajadusele võetud riiklikesse arvepidamis- ja aruandlussüsteemidesse.
Hiljemalt aastaks 2020 on elurikkusele
kahjulikud toetused, sh subsiidiumid, kaotatud
või ümber kujundatud nii, et negatiivsed mõjud
elurikkusele on minimaalsed või puuduvad ja
elurikkuse säilitamist ning säästvat kasutamist
toetavad rahalised vahendid on olemas ja rakendatud, arvestades riikide sotsiaalmajanduslikku
olukorda.
Hiljemalt aastaks 2020 on valitsused, ettevõtjad
ja kõik sidusgrupid rakendanud säästliku tootmise
ja tarbimise meetmeid või koostanud plaane,
hoides loodusvarade kasutamisest tulenevaid
mõjusid ökoloogiliselt turvalistes piirides.

Aastaks 2020 on kõigi looduslike elupaikade,
sh metsade, kadumise kiirus vähemalt poole
väiksem ja nende seisundi halvenemine ja
killustumine on oluliselt vähenenud.
Aastaks 2020 majandatakse kõiki kala- ja
selgrootute varusid ning veetaimi säästvalt ja
legaalselt, rakendades ökosüsteemset lähenemist
nii, et ülepüüki ei toimu, taastamiskavad ja
meetmed on rakendatud kõigi ammendatud
liikide jaoks, kalandus ei põhjusta negatiivset
pöördumatut mõju ohustatud liikidele ega
tundlikele ökosüsteemidele ning mõjud kalavarudele, liikidele ja ökosüsteemidele jäävad
ökoloogiliselt turvalistesse piiridesse.
Aastaks 2020 on põllumajanduse, vesiviljeluse
ja metsamajanduse alad korraldatud kestlikult,
tagades elurikkuse säilimise.
Aastaks 2020 on igasugune saaste, sh toitainete
paljusus, viidud tasemeni, mis ei ole kahjulik
ökosüsteemide toimimisele ega elurikkusele.
Aastaks 2020 on invasiivsed võõrliigid ja nende
sissetulekuteed määratud ja eelisjärjestatud ning
ohtlikumad liigid on kontrolli all või hävitatud.
Sissetulekuteedel rakendatakse meetmeid, mis
ennetavad uute invasiivide saabumise ja leviku.
Aastaks 2015 on minimeeritud igasugune
inimtegevuse mõju korallriffidele ja teistele
kliimamuutusest või ookeani hapestumisest
mõjutatud tundlikele ökosüsteemidele, säilitades
nende terviklikkuse ja toimimise.
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3. Parandada elurikkuse seisundit,
hoides ökosüsteeme, liike ja geneetilist

4. Suurendada elurikkuse ja ökosüsteemi
teenuste hüvesid kõigi jaoks.

mitmekesisust.
Aastaks 2020 on vähemalt 17% maismaa
ja magevee ning 10% ranniku ja merealadest
kaitstud, eriti need alad, mis on vajalikud elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste säilitamiseks.
Kaitse tagatakse efektiivsete ja tasakaalustatult
korraldatud, ökoloogiliselt esinduslike ja sidusate
kaitstavate alade süsteemide ning teiste alapõhiste
tõhusate kaitsemeetmetega ning integreeritakse
laiemate maastike ning merealadega.
Aastaks 2020 hoitakse ära teadaolevalt ohus,
eriti suurimas languses olevate liikide väljasuremine ja nende seisund on paranenud.
Aastaks 2020 on hoitud kultuurtaimede,
koduloomade ja nende looduslike sugulasliikide
ning muude oluliste nii sotsiaal-majanduslikult
kui ka kultuuriliselt väärtuslike liikide geneetiline
mitmekesisus ning nende kaitseks on koostatud
ja rakendatud strateegiad.

Aastaks 2020 on taastatud ja kaitstud olulised,
sh eriti veega seotud teenuseid pakkuvad, tervist ning elu ja heaolu toetavad ökosüsteemid,
arvestades naiste, põlis- ja kohalike kogukondade
ning vaeste ja tundlike inimeste vajadusi.
Aastaks 2020 on suurenenud ökosüsteemide
vastupidavus ja kasvanud elurikkuse panus süsinikuvarude kaitsmisse, tänu nende kaitsmisele ja
taastamisele. Vähemalt 15% rikutud ökosüsteeme
on taastatud, panustades nii kliimamuutuse
leevendamisse kui ka sellega kohanemisse ning
võideldes kõrbestumisega.
Aastaks 2015 on Nagoya protokoll geneetilistele
ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest
saadava tulu õiglase ja võrdse jaotamise kohta
vastu võetud ja rakendunud ning vastavuses
riikide seadustega

5. Suurendada elurikkuse strateegia rakendamist kaasava planeerimise,
teadmiste suunamise ning suutlikkuse tõstmise kaudu.

Aastaks 2015 on iga partnerriik koostanud ja poliitilise dokumendina kinnitanud efektiivse,
kaasava ja kaasajastatud elurikkuse strateegia ning tegevuskava, alustades selle rakendamist.
Aastaks 2020 eksisteerivad rahvusvahelised ja riiklikud õiguslikud alused, kaitsmaks põlis- ja
kohalike kogukondade traditsioonilist pärandit, innovatsiooni ja praktikat, mis seondub elurikkuse
ja selle säästva kasutusega. Kaasates nimetatud kogukondi, on temaatika täielikult bioloogilise
mitmekesisuse konventsiooni elluviimisse intergeeritud.
Aastaks 2020 on arenenud, laiali jagatud ja edasi antud ning rakendatud teadmised, nende
teaduslikud alused ja tehnoloogiad, mis seonduvad elurikkuse, selle väärtuste ja toimimise,
seisundi ning trendidega ja selle kadumise tagajärgedega.
Aastaks 2020 on strateegilise plaani täitmiseks vajalikud kõigist allikatest saadavad ﬁnantsressurssid võrreldes praeguse tasemega kasvanud.
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Autor: Valeria Astahhova
Foto 4. Luiged talvisel Tallinna lahel.

1.1.2 Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2020
Üldeesmärk: Peatada ELis 2020. aastaks elurikkuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste
kahjustumine ning taastada neid võimaluste piires, suurendades ELi panust globaalse elurikkuse
vähenemise ärahoidmisesse.

I EESMÄRK
Täielikult rakendada linnu- ja loodusdirektiive. Peatada linnu- ja loodusdirektiivi liikide ja
elupaikade seisundi halvenemine ning parandada nende seisundit oluliselt ja mõõdetavalt
nii, et võrreldes praeguste hindamistega oleksid aastal 2020 heas seisundis või näitaksid
paranemist 100 % rohkem elupaikadest ja 50 % rohkem liikidest.

1. meede. Viia lõpule Natura 2000 võrgustiku
loomine ja tagada selle hea kaitse korraldamine:
a) liikmesriigid ja Euroopa Komisjon (edaspidi
komisjon) tagavad, et Natura 2000 võrgustiku
(sh merekeskkonnas) moodustamine oleks 2012.
aastaks enamjaolt lõpule viidud;
b) liikmesriigid ja komisjon võtavad liikide
ja elupaikade kaitse ning korraldamise nõudeid
enam arvesse peamistes maa- ja veekasutuspoliitikates Natura 2000 aladel ja väljaspool neid;

c) liikmesriigid tagavad, et kaitsekorralduskavad või samaväärsed dokumendid, milles
sätestatakse kaitse- ja taastamismeetmed,
koostatakse ja rakendatakse kõigi Natura 2000
alade puhul õigeaegselt;
d) komisjon kehtestab koos liikmesriikidega
2012. aastaks Natura 2000 alade kaitse korraldamise kogemuste ja heade tavade vahetamise
ning piiriü lese koostö ö edendamise korra
loodusdirektiivis määratud biogeograaﬁliste
raamistike osana.
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2. meede. Tagada Natura 2000 alade piisav
rahastamine.
Komisjon ja liikmesriigid näevad järgmise
mitmeaastase ﬁnantsraamistikuga ette vajalikud
vahendid ja stiimulid Natura 2000 võrgustiku
rahastamiseks (sh ELi vahenditest). Komisjon
esitab 2011. aastal oma seisukoha Natura 2000
võrgustiku rahastamiseks järgmise mitmeaastase
ﬁnantsraamistiku alusel.
3. meede. Suurendada teadlikkust ja osalust
ning parandada rakendamist:
a) komisjon töötab koos liikmesriikidega 2013.
aastaks välja ja käivitab ulatusliku Natura 2000
võrgustiku teavituskampaania;
b) komisjon ja liikmesriigid parandavad
koostööd võtmesektoritega ja koostavad suunisdokumente, et parandada nende arusaama ELi
looduskaitse õigusaktidest ja looduse väärtusest
majandusarengu edendamisel;

c) komisjon ja liikmesriigid hõlbustavad
looduskaitse direktiivide jõustamist, pakkudes
kohtunikele ja riigiprokuröridele spetsiaalseid
Natura 2000 võrgustikku käsitlevaid koolitusprogramme ning aidates suurendada suutlikkust
nõuete paremaks täitmiseks.
4. meede. Parandada ja ühtlustada seiret
ning aruandlust:
a) komisjon tö ö tab koos liikmesriikidega 2012. aastaks välja uue linde käsitleva
aruandlussüsteemi, täiendab loodusdirektiivi
artikliga 17 ettenähtud aruandlussüsteemi ning
parandab Natura 2000 andmete voogu, neile
juurdepääsu ning nende asjakohasust;
b) komisjon loob 2012. aastaks Euroopa
elurikkuse teabevõrgustiku BISE osana spetsiaalse IT-rakenduse, et parandada andmete
kättesaadavust ja kasutamist.

II EESMÄRK
Säilitada ja taastada ökosüsteemid ning nende teenused. Aastaks 2020 on ökosüsteemid ja
nende teenused kaitstud ning nende seisund paranenud; selleks luuakse rohetaristu ning
taastatakse vähemalt 15 % kahjustatud ökosüsteemidest.

5. meede. Parandada teadmisi ökosüsteemidest
ja nende teenustest ELis.
Liikmesriigid kaardistavad komisjoni abiga
aastaks 2014 oma riigi territooriumil ökosüsteemid
ja nende teenused, hindavad nende seisundit ja
aastaks 2020 hindavad ka kõnealuste teenuste
majanduslikku väärtust ning toetavad nende
lisamist ELi ja liikmesriikide arvepidamis- ja
aruandlussüsteemidesse.
6. meede. Seada eelistused ökosüsteemide
taastamise ja rohetaristu jaoks:
a) liikmesriigid töötavad komisjoni abiga
2014. aastaks välja strateegilised alused eelistuste seadmiseks ökosüsteemide taastamisel
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil;
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b) komisjon töötab 2012. aastaks välja rohetaristu strateegia, et edendada selle rakendamist
ELi linna- ja maapiirkondades, muu hulgas
innustades eel-investeeringuid rohetaristu
projektidesse ja ökosüsteemi teenuste säilitamisse,
nt ELi vahendite parema kasutuse ning avaliku
ja erasektori partnerluse kaudu.
7. meede. Vältida elurikkuse ja ökosüsteemi
teenuste summaarset vähenemist:
a) komisjon töötab koostöös liikmesriikidega
2014. aastaks välja metoodika, mille alusel
hinnata ELi rahastatud projektide, kavade ja
programmide mõju elurikkusele;
b) komisjon pakub 2015. aastaks välja algatuse,
vältimaks elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste
vähenemist (nt kompensatsiooni või leevendusmeetmete kaudu).

III EESMÄRK
Suurendada põllumajanduse ja metsanduse rolli elurikkuse säilitamisel
a) Suurendada 2020. aastaks võimalikult palju rohumaade ja põllumaade pindala, kus
makstakse ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames elurikkuse säilitamise toetusi, et
parandada mõõdetavalt1 põllumajandusega seotud liikide ja elupaikade seisundit ning ökosüsteemi teenuste pakkumist. Seeläbi panustatakse ka loodusvarade säästvasse majandamisse.
b) Metsade säästva majandamise põhimõtetega kooskõlas on 2020. aastaks kõigile
riigimetsadele ja teatava suurusega erametsadele2 (mida toetatakse ÜPP raames) kehtestatud metsamajandamiskavad või samaväärsed dokumendid, et parandada mõõdetavalt
metsandusega seotud liikide ja elupaikade seisundit ning ökosüsteemi teenuste pakkumist.

8. meede. Suurendada avalike keskkonnahüvede
eest makstavaid ELi ÜPP otsetoetusi:
a) komisjon teeb ettepaneku maksta ÜPP
otsetoetusi selliste avalike keskkonnahüvede
pakkumise eest, mis lähevad kaugemale nõuetele vastavusest (nt püsirohumaa, taimkate,
viljavaheldus, ökoloogilistel põhjustel kasutusest
väljasolev maa, Natura 2000 võrgustik);
b) komisjon teeb ettepaneku tõhustada ja
lihtsustada headele põllumajandus- ja keskkonnatingimustele vastavuse standardeid.
9. meede. Käsitleda maaelu arengupoliitikas
rohkem elurikkuse kaitset:
a) komisjon ja liikmesriigid lisavad mõõdetavad
elurikkuse eesmärgid maaelu arengu strateegiatesse ja programmidesse ning viivad tegevused
vastavusse piirkondlike ja kohalike vajadustega;
b) komisjon ja liikmesriigid loovad võimalused
põllu- ja metsandusettevõtjate koostööks, et
saavutada maastikuelementide sidusus ja geneetiliste ressursside kaitse, ning muud koostööviisid
elurikkuse kaitseks.
10. meede. Kaitsta Euroopa põllumajanduse
geneetilist mitmekesisust.
Komisjon ja liikmesriigid soodustavad põllumajanduse keskkonnameetmete kasutamist
põllumajanduse geneetilise mitmekesisuse
hoidmiseks ning uurivad selle kaitse strateegia
väljatöötamise võimalusi.

11. meede. Innustada metsaomanikke kaitsma
ja suurendama metsade elurikkust:
a) liikmesriigid ja komisjon innustavad vastu
võtma metsamajandamiskavasid (sh maaelu
arengu meetmete ja LIFE+ programmi kaudu);
b) liikmesriigid ja komisjon soodustavad
innovatiivsete mehhanismide (nt ökosüsteemi
teenuste eest maksmine) edendamist, et rahastada
multifunktsionaalsete metsade ökosüsteemi
teenuste säilitamist ja taastamist.
12. meede. Elurikkuse meetmete lisamine
metsamajandamiskavadesse.
Liikmesriigid tagavad, et metsamajandamiskavad või samaväärsed dokumendid sisaldaksid
võimalikult mitut järgmist elementi:
1) lagupuidu optimaalse taseme säilitamine,
arvestades piirkondlikke erinevusi nagu metsatulekahjude oht või metsakahjurite puhangud;
2) loodusmetsade säilitamine;
3) ökosüsteemipõhised meetmed metsatulekahjude ennetusel, millega suurendatakse metsade
vastupidavust tulekahjudele kooskõlas Euroopa
metsatulekahjude infosüsteemi EFFIS tööga;
4) Natura 2000 metsaalade kaitsemeetmed;
5) meetmed tagamaks, et metsade uuendamine
toimuks vastavalt metsade säästva majandamise
üleeuroopalistele tegevusjuhistele, eriti mis
puudutab liigirikkust ning kliimamuutustega
kohanemist.

1
Mõlema eesmärgi puhul hinnatakse olukorra paranemist selliste mõõdetavate eesmärkide alusel, mis on kehtestatud I eesmärgiga ELile huvi
pakkuvate liikide ja elupaikade seisundi parandamiseks ning II eesmärgiga kahjustatud ökosüsteemide taastamiseks. Võrdlus a) ja b) puhul on
2010. aasta baastasemega.
2
Et innustada väiksematele metsavaldustele säästvale majandamisele vastavate metsamajandamis-kavade (või samaväärsete dokumentide)
kehtestamist, võivad liikmesriigid neile pakkuda täiendavaid stiimuleid. Teatava erametsade suuruse määrab liikmesriik maaelu arengukavas.
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IV EESMÄRK
Tagada kalavarude säästev kasutamine. Saavutada 2015. aastaks kalavarude maksimaalne
kestlik saagikus, st nende heas seisundis vanus ja suurus, majandades kalavarusid nii, et see
ei mõjutaks negatiivselt muid varusid, liike ega ökosüsteeme. Selle eesmärk on toetada ka
merestrateegia raamdirektiiviga ette nähtud hea keskkonnaseisundi saavutamist aastaks 2020.

13. meede. Parandada kalavarude majandamist:
a) komisjon ja liikmesriigid säilitavad kalavarusid ja taastavad need tasemeni, mis võimaldab
saavutada maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
kõigis ELi kalalaevastiku tegevuspiirkondades,
sealhulgas piirkondlike kalandusorganisatsioonide
reguleeritavatel aladel ja selliste kolmandate
riikide vetes, kellega ELil on kalandusalane
partnerlusleping;
b) komisjon ja liikmesriigid töötavad välja
ja rakendavad ühise kalanduspoliitika raames
maksimaalsest jätkusuutlikust saagikusest
lähtuvalt pikaajalised majandamiskavad ning
püügikontrolli reeglid, arvestades seda, et need
oleksid teaduspõhised ja arvestaksid jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning ajalisi eesmärke;
c) komisjon ja liikmesriigid kiirendavad
oluliselt maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
rakendamiseks vajalike andmete kogumist. Kui
see eesmärk on saavutatud, küsitakse teaduslikku
nõu, et lisada ökoloogilised kaalutlused maksimaalse jätkusuutliku saagikuse määratlusse
aastaks 2020.

14. meede. Kõrvaldada kahjulikud mõjud
kalavarudele, liikidele, elupaikadele ja ökosüsteemidele:
a) EL kavandab meetmeid, et lõpetada järkjärgult saagi vette tagasilaskmine, vältida soovimatute liikide kaaspüüki ning kaitsta ohualteid
mereökosüsteeme kooskõlas ELi õigusaktide ja
rahvusvaheliste kohustustega;
b) komisjon ja liikmesriigid toetavad merestrateegia raamdirektiivi rakendamist; muu
hulgas pakuvad ﬁnantsstiimuleid selliste tuleviku
rahaliste instrumentide kaudu, mis on kalandus- ja merenduspoliitika raames suunatud
merekaitsealadele (sh Natura 2000 alad ning
rahvusvaheliste või piirkondlike lepingutega
loodud kaitsealad). See võib hõlmata mereökosüsteemide taastamist, püügitegevuse
kohandamist ning sektori kaasamist kõrvaltegevustesse, nagu näiteks ökoturism, mere
elurikkuse seire ja kaitse korraldamine ning
mereprahi kõrvaldamine.

V EESMÄRK
Võidelda invasiivsete võõrliikidega. Aastaks 2020 on invasiivsed võõrliigid ja nende sissetulekuteed määratud ja eelisjärjestatud ning ohtlikumad liigid on kontrolli all või hävitatud.
Sissetulekuteedel rakendatakse tõhusaid meetmeid, mis ennetavad uute invasiivide
saabumise ja leviku.

15. meede. Tugevdada ELi taime- ja loomatervishoidu käsitlevat korda
Komisjon täiendab 2012. a-ks taime- ja loomatervishoidu käsitlevat korda elurikkuse osas.
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16. meede. Luua spetsiaalne invasiivseid
võõrliike käsitlev õiguslik dokument
Komisjon töötab 2012. aastaks välja spetsiaalse
õigusliku dokumendi puuduste kõrvaldamiseks
invasiivsete võõrliikide poliitikas.

VI EESMÄRK
Aidata vältida maailma elurikkuse vähenemist. 2020. aastaks on EL suurendanud
oma panust elurikkuse vähenemise peatamiseks maailmas.

17. meede. Vähendada elurikkuse vähenemise
kaudseid põhjustajaid
a) EL võtab ressursitõhusust käsitleva juhtalgatuse raames meetmeid (nt nõudluse ja/
või pakkumise osas), et vähendada ELi tarbimisharjumuste mõju elurikkusele, eriti selliste
ressursside puhul, mille tarbimine kahjustab
oluliselt elurikkust.
b) komisjon suurendab kaubanduspoliitika rolli
elurikkuse kaitsel ning püüab vähendada selle
võimalikku kahjulikku mõju tegeledes teemaga
süstemaatiliselt kaubandus-läbirääkimistel ja
dialoogides kolmandate riikidega. Komisjon
teeb seda määrates kindlaks ja eelhinnates
kaubanduse mõju elurikkusele, ning tehes
kindlaks järelhindamiste kaudu kaubanduse
ja investeeringute liberaliseerimise võimaliku
mõju elurikkusele; samuti taotleb ta kõikidesse
uutesse kaubanduslepingutesse säästva arengu
peatüki lisamist, mis käsitleb olulisi keskkonna
(sh elurikkuse) alaseid sätteid.
c) komisjon teeb koostööd liikmesriikide
ja peamiste sidusrühmadega, et anda õigeid
turusignaale elurikkuse kaitseks, sh tehakse
tööd selle nimel, et reformida, järk-järgult
vähendada ja kaotada elurikkusele kahjulikud
toetused nii ELis kui liikmesriikides ning näha
ette positiivsed stiimulid elurikkuse kaitseks ja
säästvaks kasutamiseks.

18. meede. Leida täiendavad vahendid
elurikkuse kaitseks kogu maailmas
a) komisjon ja liikmesriigid annavad õiglase
panuse rahvusvahelistesse jõupingutustesse,
et suurendada vahendeid maailma elurikkuse
kaitseks; protsessi eesmärk on hinnata rahastamisvajadusi ning võtta bioloogilise mitmekesisuse
konventsiooni osaliste 2012. aasta kohtumisel
vastu eesmärgid vahendite leidmiseks.
b) komisjon parandab ELi rahastamise tõhusust maailma elurikkuse kaitsel; mh toetatakse
loodusvarade hindamist abisaavates riikides,
riiklike elurikkuse strateegiate ja tegevuskavade
koostamist ja/või kaasajastamist ning parandatakse koostööd teiste peamiste rahastajatega abi/
projektide rakendamisel nii EL-is kui väljaspool.
19. meede. Elurikkust hoidev ELi arengukoostöö
Komisjon jätkab arengukoostöö meetmete
süstemaatilist läbivaatamist, et võimalikult palju
vähendada negatiivset mõju elurikkusele ja viib
läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise ja/
või keskkonnamõju hindamise tegevustele, mis
võivad elurikkust halvasti mõjutada.
20. meede. Reguleerida geneetilistele varudele
juurdepääsu ning nende kasutamisest saadava
tulu õiglast ja võrdset jaotamist
Komisjon kavandab õigusakti geneetilistele
ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest
saadava tulu õiglase ja võrdse jaotamise Nagoya
protokolli rakendamiseks EL-is, et oleks võimalik
protokoll võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2015.
aastaks ratiﬁtseerida, nagu on nõutud ülemaailmses eesmärgis.
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Autor: Peeter Sink
Foto 5. Lambad Hüpassaare karjamaal, Soomaal.

1.1.3 Keskkonnastrateegia aastani 2030
„Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030“
on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis
juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia
“Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna
arengukavadele, mis peavad koostamisel või
täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias
toodud põhimõtetest. Looduskaitse alavaldkonna
jaoks on koostatud „Looduskaitse arengukava
kuni aastani 2020“, millest tuleb täpsemalt
juttu allpool.
Keskkonnastrateegia eesmärk on määratleda
pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea
seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna
valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale
looduskeskkonnale ja inimesele. Riigikogu kiitis
keskkonnastrateegia heaks 14.02.2007.
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Globaalsed ja Euroopa suundumused:
EL looduskaitset käsitlevate direktiivide kohaselt
moodustatud Natura 2000 võrgustiku alade kaitse
korraldamise vajadus on tõhustanud nii maastike
kui ka elurikkuse kaitset Eestis. Natura 2000
võrgustiku moodustamine on toonud endaga kaasa
kaitstavate alade pindala märgatava suurenemise.
Intensiivpõllumajanduse kasv ja surve maastikele põhjustab jätkuvalt elupaikade hävimist
ja maastike fragmenteerumist, tuues kaasa ka
liigirikkuse vähenemise.
Jätkub võõrliikide introdutseerimine ja levimine,
inimeste teadmised võimalikest tagajärgedest
on vähesed.
Biotehnoloogia areneb kiiresti ja geneetiliselt
muundatud organismidest (edaspidi GMO) tingitud võimalikke riske tuntakse vähe (arvamused
võimalikest ohtudest on vastuolulised, tekitatakse
hulgaliselt pseudoprobleeme).

Eesti suundumused
•

•

•
•
•

•

•
•

Looduskaitse on seni olnud enamasti üksikobjekti või territooriumi kaitse.
Tänapäevane lähenemine käsitleb kogu Eestit haaravat elupaikade ja väärtuslike
maastike võrku tervikuna.
Sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste muutumise tõttu on vähetootlikud
põllumajandusmaad tootmisest välja langenud ning intensiivne põllumajandustootmine on kontsentreerunud teatud piirkondadesse.
Tulundusmetsade üha intensiivsem majandamine raskendab metsades elustiku
mitmekesisuse säilitamise vajaduste arvestamist.
Enamik ühiskonnaliikmeist kaldub imporditud tarbimiskultuuri poole, mis
soodustab võõrandumist traditsioonilisest looduskeskkonnast ja looduskasutusest.
Viimasel ajal tekkinud valglinnastumise tendents on tekitanud olukorra,
kus linnad haaravad enda alla üha suuremat pindala, tungides peale looduslikele
ja põllumajandusmaastikele.
Taastuvatel loodusvaradel põhineva energia osakaalu suurendamine väärib toetust,
kuid samas suurendab survet looduskeskkonnale ja elustiku mitmekesisusele
(kooslusi ja maastikupilti mõjutab oluliselt laiaulatuslik monokultuuride kasvatamine:
energiavõsa, rapsipõllud).
Kõrge puhkemajandusliku väärtusega alad (eriti rannikul) langevad avalikust kasutusest
välja (eraomanikud sulgevad neid „igamehe õigust“ ignoreerides).
Elurikkuse säilitamise vajalikkust ei väärtustata piisavalt, ei osata hinnata looduse
mitmekesisust kui ressurssi, mis loob alused parema elukvaliteedi saavutamiseks.

Strateegia eesmärgid
Maastikud: mitmeotstarbeliste ja sidusate
maastike säilitamine. Eri liiki maastike omavahelise sidususe ja mitmeotstarbelisuse säilitamiseks
tuleb maastikupoliitikat rohkem integreerida eri
tegevusvaldkondade (looduskaitse, muinsuskaitse, metsanduse, põllumajanduse, ehitustegevuse jne) poliitikatesse. Maastike sidusus seisneb
eelkõige eri funktsiooniga maastikutüüpide

(kultuurmaastike, pärandkoosluste, rikutud
maastike, loodusmaastike) terviklikus käsitlemises. Sidusate ja mitmeotstarbeliste maastike
säilitamise tulemusena suureneb eeldatavalt
elupaikade looduslähedus ja mitmekesisus,
loodus- ja kultuurmaastikud toimivad ja neid
kasutatakse säästvalt. Väärtustatud mereelupaikade, rannikualade (sh väikesaarte) ja -koosluste,
soode ja siseveekogude ning metsade seisund
on kestvalt soodne (vt ka tabel 1).

Tabel 1. Keskkonnastrateegia maastike osa strateegiliste eesmärkide mõõdikud,
nende teadaolev väärtus ja trend3
Mõõdik

Eesmärk

Baastase

Teadaolev tase

Trend

Hooldatavate poollooduslike
koosluste kogupindala ja osatähtsus Eesti territooriumist (%)



20 000 ha,
0,4% (2005)

25 000 ha, 0,6%
(2011)



Kaitstavate alade pindala hektarites



1 389 677 ha
(2005)

1 537 320 ha (2011)



3
Siin ja edaspidi, kui ei ole mainitud teisiti, on igasugused suurenevad muutused ja trendid toodud noolena üles rohelisel taustal,
vähenevad noolena alla punasel taustal ja stabiilsed horisontaalnoolena kollasel taustal.
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Bioloogiline mitmekesisus: elustiku liikide
elujõuliste populatsioonide säilimiseks vajalike
elupaikade ja koosluste olemasolu tagamine.
Elupaikade ja koosluste olemasolu on vajalik
selleks, et oleks tagatud kõigi looduslikult esinevate liikide populatsioonide säilimine, ohustatud

liikide hulk ja ohutegurite mõju neile ei suureneks
ning ohustatud liikide seisund paraneks. Liikide
ning koosluste ja alade kaitsemeetmed kattuvad
vaid osaliselt, kuid elujõuliste populatsioonide
jaoks vajalike tingimuste säilitamiseks on oluline
käsitleda koos nii elupaiga kui ka liigi kaitset.

Tabel 2. Keskkonnastrateegia bioloogilise mitmekesisuse osa strateegiliste eesmärkide
mõõdikud, nende teadaolev väärtus ja trend
Eesmärk

Baastase

Teadaolev tase

Trend

Must-toonekurg


nõrk tõus

100–115 paari
(2004)

70–80 paari (2010)



Merikotkas


nõrk tõus

140 paari
(2004)

200–220 paari
(2010)



Madukotkas


nõrk tõus

5 paari (2004)

Pesaleide pole
(2010)



Kalakotkas


nõrk tõus

45 paari
(2004)

50–60 paari (2011)



Kaljukotkas


nõrk tõus

45 paari
(2004)

50–60 paari
(2010)



Suur konnakotkas


nõrk tõus

20–30 paari
(2004)

Alla 10 paari
(2010)



Väike konnakotkas


nõrk tõus

500–600
paari (2004)

500–600 paari
(2010)



Rabapüü


nõrk tõus

50–150 paari
(2004)

50–150 paari
(2009)



Lendorav


nõrk tõus

60 elupaika
(2004)

64 elupaika (2011)



Väike-laukhani


nõrk tõus

25–29 isendit
(2004)

10–40 isendit
(2011)



Kaitsepiirangutega alade osakaal
Eesti territooriumist (%)



18% (2005)

18,1% (2011)



Kaitsealuste taime- ja loomaliikide arvu muutused (arv)



570 (2005)

570 (2011)



I kategooria kaitsealuste loomaliikide populatsioonide arvukuse muutused

Mõõdik
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1.1.4 Looduskaitse
arengukava aastani 2020
Looduskaitse eesmärk on looduse mitmekesisuse ehk elurikkuse säilitamine kõigil selle
avaldumise tasanditel. Mida rohkem on toimivaid
ja elurikkaid ökosüsteeme, seda paremini oleme
varustatud toidu, puhta vee ja õhuga ning
suudame võidelda keskkonna saastatuse ja
kliimamuutustega. Elurikkuse hävimisega kaob
looduse suutlikkus pakkuda meile erinevaid
hüvesid, mistõttu on oluline loodusvarasid
säästlikult kasutada. Looduskaitse eesmärkide
saavutamiseks koostatakse Looduskaitse arengukava (edaspidi LAK).

LAKi eesmärgid on kooskõlas globaalse
elurikkuse strateegiaga 2011–2020 ja sellest
tuleneva Euroopa Liidu (edaspidi EL) elurikkuse
strateegiaga aastani 2020. LAK on strateegiline
lähtedokument looduse kaitse ja kasutamisega
seotud valdkondade arendamiseks kuni aastani
2020. LAKi strateegilised eesmärgid on:
• liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike
mitmekesisus on tagatud ning elupaigad
toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna;
• loodusvarade pikaajaline püsimine on
tagatud ning nende kasutamisel arvestatakse
ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid;
• inimesed tunnevad ja hoiavad loodust
ning oskavad teadmisi igapäevaelus rakendada.

Arengukava indikaatorid
Eesmärk 1. Inimesed tunnevad ning hoiavad loodust ja
oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada.
Indikaator

Baastase 2010

Saavutustase 2020

Inimeste osakaal, kes hindavad oma
igapäevast käitumist keskkonnasäästlikuks

22%

28%

Koolides kasutatavate loodusharidus
programmide arv

270

340

Loodusharidusprogrammi läbinud
78 500
inimeste arv (RMK, KKA, Loodusmuuseum)

2014 saavutustase: 98 500
2020 saavutustase: 200 000

Eesmärk 2. Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike mitmekesisus
on tagatud ning elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna.
Indikaator

Baastase 2011

Saavutustase 2020

Paranenud seisundiga loodusdirektiivi liikide arv

Soodsas seisundis 23,
ebapiisavas seisundis 41,
halvas seisundis 7,
teadmata 24 liiki

28 liigi seisund
paranenud

Soodsas seisundis liikide osakaal
linnudirektiivi liikidest

65%

80%

Kohaste kaitsejuhistega liikide arv

45

200
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Indikaator

Baastase 2011

Saavutustase 2020

Eestisse sisse tulnud uute võõrliikide
arv aastas

2...3

0...1

Hooldatavate poollooduslike
koosluste pindala

25 000 ha

45 000 ha

Rangelt kaitstavate tüpoloogiliselt
esinduslike metsade osakaal metsamaa pindalast

8,9%

10%

Taastatud loodusliku veerežiimiga
sookoosluste pindala

50 ha

10 000 ha

Ökoloogilise elupaigana (sh lõhekoelmualad) taastatud jõgede hulk

1

9

Paranenud seisundiga üleeuroopaliselt ohustatud elupaigatüüpide arv

Soodsas seisundis 25,
ebapiisavas seisundis 21,
halvas seisundis 9,
teadmata 5 elupaigatüüpi

14 elupaigatüübi
seisund (sh ökoloogiline sidusus)
paranenud

Seiratavate liikide ja
elupaigatüüpide arv

Loodusdirektiivi liike seires 74
Linnudirektiivi liike seires 24
Elupaigatüüpe seires 26
I kategooria liike seires 54

LoD liike seires 96
LiD liike seires 222
Elupaigatüüpe 60
Kõik I kat liigid

Soodsas seisundis olevate
rohevõrgustiku sidusust näitavate
indikaatorliikide arv

0

30

Eesmärk 3. Loodusvarade pikaajaline püsimine ja selleks vajalikud tingimused on tagatud ning
nende kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid.
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Indikaator

Baastase 2011

Saavutustase 2020

Hinnatud loodushüvedega elupaigarühmade
(sood, metsad, niidud jne) arv

0

6

Korrastatud jääksoode pindala

200 ha

2000 ha

Suurkiskjate populatsioonide suurus

Hunt 200,
Ilves 700

Hunt 200,
Ilves 700

Majanduslikult oluliste kalaliikide varudest heas
seisus olevate kalavarude osakaal

43%

Toimivate ökoduktide arv

0

60%
4

Autor: Sven Zacek
Foto 6. „Ilus küünelakk!“ Saarmas peegelsiledal jääserval.

1.2 Muutused õigusaktides ja administratsioonis
Tänase looduskaitse peamine alusseadus
Eestis on 2004. aastal vastu võetud Looduskaitseseadus (LKS). Eesti looduse kaitseks on
2011. aasta seisuga selle seaduse alusel endiselt
kuus erinevat ruumiliselt määratletavat juriidilist
kaitstava objekti tüüpi (vt tabel 3). Lisaks neile
võib otseselt eluslooduse kaitset käsitlevaks
lugeda ka metsaseaduse alusel kehtestatavad
vääriselupaigad. Kaudselt, muu eesmärgiga piirangute (veekaitse, kaldakaitse, planeeringud jne)

abil elusloodust kaitsvad seadustest tulenevad
objektitüübid on toodud tabelis 4. Peamine
muutus selles tabelis seisneb kaitse- ja hoiumetsa kategooriate kaotamises metsaseaduse
muudatusega ning rohevõrgustiku ja väärtuslike
maastike teemaplaneeringute, kui samuti
kaudsete loodust hoidvate seadusest tulenevate
meetmete lisamises. Allolevates peatükkides
käsitletakse vaid tabelis 3 toodud tüüpe.
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Tabel 3. Kaitstavate objektide tüübid Eestis, mille otsene eesmärk on looduse kaitse
Kaitstava objekti tüüp

Seadus

Kaitseala:
• Rahvuspark
• Looduskaitseala
• Maastikukaitseala (sh pargid, arboreetumid ja puistud)

Looduskaitseseadus

Hoiuala

Looduskaitseseadus

Püsielupaik

Looduskaitseseadus

Kaitstav looduse üksikobjekt

Looduskaitseseadus

Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt

Looduskaitseseadus

Kaitsealune liik

Looduskaitseseadus

Vääriselupaik

Metsaseadus

Tabel 4. Kaudselt loodust kaitsvate objektide tüübid Eestis
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Objekti tüüp

Seadus

Muinsuskaitseala

Muinsuskaitse seadus

Mälestis

Muinsuskaitse seadus

Keskkonnaseire jaam või ala

Keskkonnaseire seadus

Ranna või kalda piiranguvöönd

Looduskaitseseadus

Ranna või kalda ehituskeeluvöönd

Looduskaitseseadus

Ranna või kalda veekaitsevöönd

Veeseadus

Veehaarde sanitaarkaitseala

Veeseadus

Kallasrada

Veeseadus

Nitraaditundlik ala

Veeseadus

Rohevõrgustiku teemaplaneeringu ala

Planeerimisseadus

Väärtuslike maastike teemaplaneeringu ala

Planeerimisseadus

Igal kaitsealal, hoiualal, püsielupaigal ja
kaitstaval looduse üksikobjektil on valitseja
Keskkonnaministeeriumi valitsusasutus, Keskkonnaamet (vt joonis 1). Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti valitseja
on loodusobjekti kaitse alla võtnud kohalik
omavalitsus või siis selleks volitatud valla- või
linnaasutus. Kaitseala valitseja osaleb kaitstavat
loodusobjekti mõjutavate planeeringute ja
keskkonnamõju hindamiste aruteludel, annab
kaitstavatel objektidel keskkonna kasutuslube

Keskkonnaministeerium

ja seab seal keskkonna kasutamisele tingimusi.
Keskkonnaametil on kuus regiooni (HarjuRapla-Järva, Viru, Jõgeva-Tartu, PõlvaValga-Võru, Pärnu-Viljandi, Hiiu-Lääne-Saare).
Lisaks eespool loetletud valitsejakohustustele
korraldab Keskkonnaamet ka kaitstavate loodusobjektide kaitsekorrast ja kaitsekorralduskavast
tulenevaid tegevusi, loodusõpet ja objekti
tutvustamist ning jälgib kaitsekorra nõuete
täitmist. Mõned kaitse korraldamise funktsioonid
on antud ka Riigimetsa Majandamise Keskusele.

Keskkonnaminister
Kantsler
Asekantsler

Metsaosakond

Riigi tulundusasutused
ja äriühingud
Riigimetsa
majandamise
keskus (RMK)

Looduskaitse osakond

Valitsusasutused

Maa-amet

Keskkonnainspektsioon
(4 regiooni)

Keskkonnaamet (6 regiooni) (moodustati Riikliku
Looduskaitsekeskuse ja maakondlike keskkonnateenistuste ühendamisel 2009)

Kalavarude osakond

Hallatavad riigiasutused

Keskkonnateabe Keskus
(moodustati Keskkonnaministeeriumi Infoja Tehnokeskuse
ning Metsakaitse- ja
metsauuenduskeskuse ühendamisel 2010)

Joonis 1. Lihtsustatud riiklik looduskaitse korraldamise administratiivstruktuur

Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksustest
korraldab looduskaitseosakond loodus-kaitsepoliitika ning metsaosakond metsapoliitika
väljatöötamist ja elluviimist (vt joonis 1). Valitsemisala asutustest tegeleb Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) riigimetsade majandamisega,
mõnede kaitsekorralduslike tegevustega ning on
arendanud loodusturismi matkaradade rajamise
näol (viimast ka looduskaitsealustel aladel).
Keskkonnateabe Keskus, mis loodi 2010. aastal
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse
4

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main

ning Metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse
liitmise teel, kogub, analüüsib, töötleb ja väljastab
keskkonnaalast, sh looduskaitsealast teavet ning
haldab keskkonnaregistrit (sh metsaregistrit).
Keskkonnaregistri avalik teenus4 võimaldab igal
inimesel tutvuda registrisse kantud objektidega.
Keskkonnainspektsioon teeb keskkonna-, sh
looduskaitsealast järelevalvet. Maa-amet haldab maakatastrit ja sellega seotud kitsenduste
andmebaasi.
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Autor: Jaanus Piirimees
Foto 7. Nirk kivihunnikus.

1.3 Rahvusvaheline koostöö
Käesolevas trükises käsitletud perioodi jääb
ka aasta 2010 – rahvusvaheline elurikkuse
aasta, mil Eesti tähistas 100 aasta möödumist
esimese looduskaitseala loomisest. Samal aastal
toimus ka suurima rahvusvahelise leppe – elurikkuse
konventsiooni liikmesriikide 10. juubelikonverents
Jaapanis Nagoyas, kus tehti
kokkuvõtteid viimase kümne
aasta jooksul saavutatust ja
tõdeti, et aastate eest seatud
eesmärki – peatada elurikkuse
kadu – pole suudetud täita.
Ühtlasi liikus rahvusvaheline
üldsus looduskaitsepoliitikas
olulise sammu edasi, alustades
elurikkuse kaitse korraldamist
riikliku ja rahvusvahelise
majanduse ökosüsteemse
integreerimisega. Järgnevateks aastateks seati
uued sihid ja ühtlasi kuulutati aastad 2011–2020
rahvusvaheliseks elurikkuse dekaadiks, et
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pöörata enam tähelepanu olulisimale probleemile – elurikkuse drastilisele vähenemisele,
millega järjest kasvava rahvaarvuga inimkond
peab hakkama saama.
Administratiiv-juriidiliselt on Eesti ühinenud
mitme rahvusvahelise looduskaitselise leppe
ja ühendusega. Tabelis 5 on
toodud neist peamised. Lisaks
neile osaleb Eesti riigi tasandil
Europarc föderatsioonis ning
PAN-parkide – ulatuslike
loodusmassiivide kaitse
võrgustikus. Viimast kahte
on järgnevalt põhjalikumalt
käsitletud, kuna need on erilist tähelepanu pälvinud just
perioodil, mis jääb eelmise ja
käesoleva looduskaitsetrükise
ilmumise vahele. Tõhusat
ministeeriumidevahelist looduskaitselist koostööd tehakse
juba aastaid ka Eesti ja Soome
riigi vahel. Käesoleva trükise käsitlusperioodi
jäi ka selle koostöö 20-aastane juubel, mida
tähistati mitme ühise konverentsi ja ülevaatega.

Tabel 5. Rahvusvahelised looduskaitselise iseloomuga lepped ja ühendused,
millega Eesti on riigi tasandil ühinenud
Eestikeelne nimi

Ingliskeelne nimi

Asutamine

Eesti
liikmelisus

Washingtoni konventsioon
loodusliku loomastiku ja
tai-mestiku ohustatud liikidega
rahvusvahelise kaubanduse
kohta (CITESi konventsioon)

The Convention on International
Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES)

1973

1992

Euroopa ﬂoora ja fauna ning
nende elupaikade kaitse
konventsioon (Berni konventsioon)

Convention on the Conservation of
European Wildlife and Natural
Habitats (Bern Convention)

1979

1992

Rahvusvahelise tähtsusega
märgalade konventsioon
(Ramsari konventsioon)

The Convention on Wetlands of
International Importance
(Ramsar Convention)

1971

1993

Bioloogilise mitmekesisuse
konventsioon

The Convention on Biological
Diversity (CBD)

1992

1994

UNESCO ülemaailmse
kultuuri- ja looduspärandi
kaitse konventsioon

UNESCO World Heritage
Convention

1972

1995

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (Helsingi konventsioon)

Convention on the Protection of
the Marine Environment of the
Baltic Sea Area

1992

1995

Cartagena bioloogilise ohutuse
protokoll

The Cartagena Protocol on
Biosafety to the CBD

2000

2004

1991

2004

The Agreement on the ConservaEuroopa nahkhiirte kaitse leping
tion of Populations of European
(EUROBATS)
Bats (EUROBATS)
Aafrika-Euraasia rändvee-lindude kaitse kokkulepe (AEWA)

The Agreement on the Conser-vation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)

1995

2008

Metsloomade rändliikide kaitse
konventsioon (Bonni konventsioon)

The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild
Animals (CMS or Bonn Convention)

1979

2008

Vaalapüügi reguleerimise
rahvusvaheline konventsioon

International Convention for
Regulation of Whaling (IWC)

1946

2009

Maailma Looduskaitse Liit
(IUCN)

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

1948

2007

Globaalne Elurikkuse Infokoda
(GBIF)

The Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

2001

2003
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Autor: Arne Ader
Foto 8. Hommik Kuresoos, Soomaa.

Põlislooduse kaitse ja PAN Parks võrgustik
Põlislooduse (wilderness) ehk suurte looduslike
alade kaitse on viimastel aastatel maailmas järjest
enam kõlapinda leidnud. Looduse inimsekkumata
arengu võimaldamine on meie looduskaitsesüsteemi algusaegadest peale üsna palju rakendatud
põhimõte, paljudes riikides tehakse sellega aga
alles esimest tutvust.
2009. aasta oli Euroopa põlislooduse kaitsel
üsnagi oluline. Euroopa Parlament võttis vastu
põlislooduse resolutsiooni ning Euroopa Komisjoni
intsiatiivil korraldati erinevaid töögruppe ja ka
konverents, kus arutati Euroopa põlislooduse
kaitse tulevikku. Põlislooduse kaitse temaatika
on Euroopas jõudnud poliitilise diskussioonini,
riigid on aga loodusrikkustelt vägagi erinevad.
Eristada tuleb põlisloodust (wilderness), mis
reeglina tähendab olulise inimmõjuta suuri ja
looduslikke alasid, kus on tagatud looduslikud
protsessid, ja metsiku looduse alasid (wildland),
mis võivad olla ka väikesed loodusele jäetud
territooriumid, mis varem on kannatanud olulise
inimmõju all.
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Suurte põlisloodusalade kaitset koordineerib
Euroopas PAN Parks võrgustik. Selle lõid 1997.
aastal Maailma Looduse Fond ja loodusturismiettevõte Molecanten. Võrgustikku kuulub täna
üksteist ala Eestis, Soomes, Rootsis, Venemaal,
Rumeenias, Bulgaarias, Itaalias, Portugalis ja
Gruusias. Seejuures Bulgaarias ja Soomes on
mõlemas sertiﬁtseeritud kaks ala. Eestit esindab võrgustikus alates 2009. aastast Soomaa
rahvuspark.
PAN Parks võrgustiku aladele on esitatud rida
kriteeriume. Need on sätestatud nii loodusala
esinduslikkusele, kaitsekorra tõhususele,
kaitsekorraldusele, turimiskorraldusele kui ka
piirkonna ettevõtjate kaasatusele. Et tegemist
oleks tõepoolest Euroopa põlislooduse esindusaladega, on vajalik, et PAN Parks võrgustiku
kaitsealad oleksid suured – vähemalt 20 000
ha ning nendest vähemalt 10 000 ha suurusel
tuumalal oleksid tagatud looduslikud protsessid.
Samavõrra oluline on aga ka see, et kaitseala
peab olema valmis tegema koostööd piirkonna
loodusturismi ettevõtjatega ning panustama
jätkusuutlikusse arengusse.

Autor: Arne Ader
Foto 9. Kasispea rand Lahemaal.

Europarc Föderatsioon
Euroopa rahvusparkide ja looduskaitsealade
föderatsioon (Europarc Föderatsioon) loodi 1973.
aastal. Sellega on liitunud enam kui 400 liiget
(kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid jne) üle Euroopa. Föderatsiooni
eesmärkideks on edendada kaitsealade planeerimist
ja korraldust parimal viisil, aidata kaasa uute
kaitsealade tekkele, tõsta arusaama ja teadlikkust
kaitsealadest kui vajalikest ettevaatusabinõudest
kindlustamaks loodusväärtuste säilimist ja mõjutada EL poliitikat ning erinevaid struktuurifonde.
Lahemaa Rahvuspark on olnud Europarc
liige vähemalt sellest ajast, kui seda ametlikult
olla sai (1990. aastast). Alates 2009. aastast on
föderatsiooni liige ka Keskkonnaamet.
Föderatsiooni raames on Põhja- ja Baltimaade
esindajad moodustanud 2003. aastal iseseisva
töögrupi ehk Põhja-Balti sektsiooni, kuhu kuuluvad
Norra, Rootsi, Soome, Taani, Leedu, Läti, Eesti ja
Islandi esindajad. Sektsioonis on kokku umbes
40 föderatsiooni liiget. Põhja-Balti sektsiooni
kodukord näeb ette, et sektsiooni tööd korraldab
eesistujamaa, kes valitakse kolmeks aastaks.
Perioodiks 2012–2014 on eesistujamaa-ettepanek
tehtud Eestile.

Europarc on välja töötanud säästva loodusturismi printsiibid (harta – Charter for
Sustainable Tourism), mille rakendamise eesmärk
on kvaliteetne turismiteenus kaitsealadel. See
eeldab partnerlust looduskaitsealade haldajate,
turismiettevõtjate ja kohalike elanike vahel. Harta
deﬁnitsiooni järgi on säästev turism turismiliik,
millesse kuuluvad kõik turismi arendamise ja
korraldamise vormid, mis tagavad looduslike,
kultuuriliste ja sotsiaalsete ressursside pikaajalise
kaitse ja säilitamise ning toetavad kohaliku
majanduse positiivset ja õiglast toimimist. Samuti
peavad nad tagama kaitsealal elavate, töötavate
või seda külastavate inimeste heaolu.
Lahemaa Rahvuspargi looduskeskuse püsiekspositsiooni on alustatud koostöös Europarciga,
ennekõike just kontseptsiooni väljatöötamisel.
Lisaks 2004. aastal alustatule on käima lükatud
nn noorte looduskaitsjate (junior rangers) projekt.
Noored on osalenud mitmes rahvusvahelises
laagris. Iga-aastaselt koolitatakse 20 noort, kokku
on neid juba umbes 140. Lahemaa on osalenud
Europarci ekspertide vahetusprogrammis
(Europarc Expertise Exchange). Koostööst on kasu
olnud ka rahvuspargi üldiste arengusuundade
planeerimisel.
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Autor: Arne Ader
Foto 10. Merikotkas Matsalu lahel.

2. Kaitstavad ja kaitseväärtusega loodusobjektid
Selles peatükis käsitleme viimase nelja aasta
jooksul toimunud muutusi nii Natura 2000,
Ramsari ja Helcomi alade võrgustikes kui ka
siseriiklike objektide arvus ja pindalas.
Suuremad muutused rahvusvaheliste objektide
osas on toimunud Natura 2000 võrgustikus,
kuna alade nimekirja on vahepeal kaks korda
täiendatud. Võrreldes 2007. aastaga on Natura
linnualade arv jäänud samaks, aga pindala on
kasvanud u 250 km2, lisandunud on 32 loodusala
ja nende kogupindala on kasvanud u 730 km2.
Ramsari konventsiooni võrgustikus on Eestist 17
ala, lisandunud on 6 ala. Helcomi alade hulka
on Eestist lisandunud 3 ala: Kura kurk, Pakri ja
Pärnu lahe ala. Nii on selles nüüd kokku 9 ala.
Siseriiklike objektide kohta pakume kõigepealt
koondülevaate kaitstavast territooriumist ja
akvatooriumist. Selles trükises anname esimest
korda ülevaate rannajoone ja siseveekogude
kaitstusest. Kaitstava territooriumi osa on
kasvanud 0,2%, kokku on kaitse all 18,1%,
akvatooriumist 31,1%, summaarselt 22,7%.
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Eestimaa mererannast on kaitse all 4/5, millest
omakorda u 3/4 on leebe kaitse ning u 1/4 range
kaitse all. Kogupikkuselt jääb kaitstavatele aladele
19,4% (3742,2 km) vooluveekogusid, kusjuures
kaitsereźiimi osas on neist rangema kaitsega
hõlmatud 33% (1235,2 km) ning leebema kaitsega
67% (2507 km). Tervenisti jääb kaitstavatele
aladele 969 järve, kokku on järvede pindalast
16 796 ha ehk 62,3%. Lisaks jääb Peipsi järvest
kaitstavatele aladele 34,9% (54085,7 ha) ja
Võrtsjärvest 100%.
Kaitstavate objektidega seoses on suuremad
muutused toimunud püsielupaikade ja kohaliku
omavalitsuse tasandil kaitstavate (KOV) objektide
osas. Lisandunud on 2 looduskaitseala (Suurupi ja
Kõrgessaare), 2 maastikukaitseala (Türi ja Aegna),
1 hoiuala (Gretagrundi), 289 püsielupaika ja 3
üksikobjekti. 4 uuendamata kaitsekorraga ala
on saanud uue kaitsekorra ja sellega seoses on
nende tüüp muutunud, alles on neid jäänud veel
107. Senise 2 objekti asemel on registrisse kantud
19 KOV objekti. Vääriselupaikade arv on tõusnud
565 võrra, pindala aga hoopis vähenenud 447 ha
võrra. Metsaseadusele vastas 01.07.2011 4972
vääriselupaika kogupindalaga 8229 ha (36%).

2.1 Rahvusvahelised loodusobjektid
2.1.1 Natura 2000
Eesti Natura 2000 alad valiti välja Euroopa
Liiduga (EL) liitumise ajaks aastal 2004. Euroopa
Komisjon analüüsis esitatud loodusalade piisavust
kõigi loodusdirektiivis loetletud Natura 2000
elupaigatüüpide ja liikide kaitseks. Hindamise
printsiibiks oli, et iga elupaiga üldpindalast,
samuti iga liigi populatsioonist või kõikidest
leiukohtadest riigis peab olema kaitse all vähemalt 20–60%. Analüüsi tulemusena selgus, et
peame teatud elupaigatüüpide ja liikide kaitseks
määratlema täiendavaid loodusalasid. Boreaalse
regiooni seminari (2005) tulemusena leiti, et meil
on enamiku elupaikade ja liikide kaitseks valitud
juba piisavalt alasid, kuid näiteks karstijärvede,
loopealsete ja lammimetsade ning tiigilendlase,
kuldkinga ja veel 7 elupaigatüübi ning 5 liigi osas
oodati meilt täiendavate alade kaitse alla võtmist.
Läänemere regiooni seminari (2009) tulemusena
oodati meilt veel vähemalt ühte ala liivamadalate
ja karide kaitseks.

Lähtudes eeltoodud vajadusest, ongi esialgset
Natura 2000 alade võrgustikku täiendatud nii
2009. kui ka 2010. aastal. 2011. aastal koosneb
Eesti Natura 2000 võrgustik 66 linnualast,
kogupindalaga 12 592 km2 (võrreldes 2007. aasta
seisuga on alade arv jäänud samaks, aga pindala
on kasvanud  u 250 km2) ja 542 loodusalast,
kogupindalaga 11 490 km 2 (võrreldes 2007.
aastaga on lisandunud  32 ala ja kogupindala on
kasvanud  u 730 km2). Kuna linnu- ja loodusalad
suures osas kattuvad, siis on Eesti Natura 2000
võrgustiku kogupindala 14 752 km2 (vt joonis 2).
Pisut alla poole Natura 2000 aladest asub meres
(7551 km2) ja Eesti maismaa territooriumist on
Natura 2000 aladega kaetud 16,6% (7203 km2).
Mereelupaikade täiendavaks kaitse alla võtmiseks
on moodustatud Gretagrundi hoiuala, pindalaga
14 650 ha. Natura 2000 võrgustiku sidusust toetab
rohevõrgustiku teemaplaneering, millest tuleb
täpsemalt juttu peatükis 3.7.
Eestis kaitstakse Natura 2000 alasid Looduskaitseseaduse alusel traditsiooniliste kaitsealadena (rahvuspargid, looduskaitsealad,

linnuala
loodusala

Joonis 2. Natura 2000 võrgustiku alad Eestis
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Reservaat 1% 

Kaitsekord määratlemisel 1% 
Püsielupaigad 4%

Üksikobjektid 0.005% 
Piiranguvöönd 21% 

Kaitsekord
määratlemisel 1% 
Hoiuala 51% 

Hoiualad 51% 

Tüüpide järgi

Kaitsealad 44% 

Tsoneeringu
järgi

Sihtkaitsevöönd 26% 

Joonis 3. Natura 2000 alade jaotus kaitstavate loodusobjektide tüüpide vahel ja nende jaotus tsoneeringu järgi

maastikukaitsealad) või hoiualadena, liikide
elupaikade kaitseks mõeldud püsielupaikadena
ja kaitstavate looduse üksikobjektidena (vt ka
ptk 2.2). Viimastel aastatel toimunud muudatused Natura 2000 alade kaitsetüpoloogias ja
kaitsekorras on toodud joonisel 3.
Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada
või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud
liikide ja elupaikade soodne seisund. 2007. aastal
EL liikmesriikides läbi viidud analüüsi tulemusena
leiti, et üle-euroopaliselt on soodsas seisundis
vaid 17% Euroopa tähtsusega elupaikadest ja
liikidest. Ülejäänud liikide ja elupaigatüüpide
seisund hinnati ebapiisavaks, halvaks või on
neid liike ja elupaiku nii vähe uuritud, et seisund
on teadmata. Eestis leiduvatest 60 loodusdirektiivi elupaigatüübist ja 96 loodusdirektiivi
liigist hinnati soodsas seisundis olevaks 42%
elupaigatüüpidest ja 24% liikidest. Ebapiisavas ja
halvas seisundis on neist mõlemast aga pooled.
See näitab, kui palju on vaja Natura 2000 aladel
elupaiku taastada või sageli lihtsalt taastuda
lasta. Taastamisel tuleb suurt tähelepanu pöörata
muuhulgas poollooduslikele kooslustele, sest
2011. aasta seisuga on Natura 2000 võrgustikus
olevast 57 000 ha poollooduslikust kooslusest
toetuste abil hoolduses vaid 25 000 ha ehk 44 %
poollooduslike koosluste kogupindalast.
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Selleks, et kõikide liikide ja elupaikade seisund
tulevikus paraneks, tuleb looduskaitsetegevust
täpsemalt planeerida. Igale Natura 2000 alale
tuleb koostada kaitsekorralduskava, kus on
kirjas mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja selle
saavutamiseks vajalikud tegevused. Natura 2000
loodusaladele peavad kaitsekorralduskavad
olema koostatud 2014. aastaks (vt ka ptk 3.5).
Kuna Natura 2000 võrgustik on kogu Euroopa
ühine rikkus – igal liikmesriigil on vastutus just
seal leiduvate loodusväärtuste säilimise eest kogu
Euroopa jaoks, siis näeb loodusdirektiiv ette ka
EL kaasrahastamise Natura 2000 võrgustiku
toimimiseks. Euroopa Regionaalarengu Fondist
on looduskaitsetöödeks aastateks 2007–2013
ette nähtud kokku 21,7 miljonit eurot, mille
eest koostatakse kaitsealade ja hoiualade kaitsekorralduskavad ning liikide tegevuskavad,
taastatakse elupaiku ning vajaminevat taristut.
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
on looduskaitselisteks toetusteks aastateks
2007–2013 ette nähtud 66,9 miljonit eurot,
mille eest toetatakse poollooduslike koosluste
hooldamist ning kompenseeritakse Natura 2000
aladel piirangute tõttu saamata jäänud tulu
põllumaade kasutajatele ja erametsaomanikele
(vt ka ptk 3.4).

2.1.2 Ramsari konventsioon
rahvusvaheliste märgalade kohta

6. Muraka looduskaitseala, liidetud 17.06.1997,
pindala: 13 980 ha (laiendatud 2007 );
7. Nigula looduskaitseala, liidetud 17.06.1997,
pindala: 6398 ha (laiendatud 2007 );
8. Puhtu-Laelatu-Nehatu märgala, liidetud
17.06.1997, pindala: 4640 ha;
9. Soomaa rahvuspark, liidetud 17.06.1997,
pindala: 39 639 ha (laiendatud 2007 );
10. Vilsandi rahvuspark, liidetud 17.06.1997,
pindala: 24 100 ha;
11. Laidevahe looduskaitseala, liidetud
31.03.2003, pindala: 2424 ha;
12. Sookuninga looduskaitseala, liidetud
03.02.2006, pindala: 5869 ha;
13. Luitemaa, liidetud 27.01.2010,
pindala: 11 240 ha;
14. Agusalu, liidetud 27.01.2010,
pindala: 11 000 ha;
15. Leidissoo, liidetud 27.01.2010,
pindala: 8178 ha;
16. Lihula, liidetud 27.01.2010,
pindala: 6620 ha.
17.Haapsalu-Noarootsi, liidetud 8.02.2011,
pindala: 29 380 ha.

1971. aastal Iraanis, Ramsari linnas allkirjastatud
ja 2011. aastal 40seks saanud konventsiooniga
on tänaseks liitunud 160 riiki (2007–2011 on
lisandunud 3 riiki ) ja rahvusvaheliste märgalade
nimekirjas on 1994 ala (lisandunud on 292 ala)
kogupindalaga u 2 000 000 km 2. Konventsiooni eesmärk on kaitsta kogu maailma olulise
ökoloogilise rolliga märgalasid kuivendamise,
reostamise ja majandusliku kasutuselevõtu eest.
Eestis on 2011. aasta seisuga kokku 16 Ramsari
ala, kogupindalaga 277 328 hektarit (joonis 4):
1. Matsalu rahvuspark, liidetud 29.03.1994,
pindala: 48 610 ha;
2. Alam-Pedja looduskaitseala, liidetud
17.06.1997, pindala: 34 220 ha
(laiendatud 2007 );
3. Emajõe Suursoo ja Piirissaar, liidetud
17.06.1997, pindala: 32 600 ha;
4. Endla looduskaitseala, liidetud 17.06.1997,
pindala: 10 110 ha (laiendatud 2007 );
5. Hiiumaa laiud ja Käina laht, liidetud
17.06.1997, pindala: 17 700 ha;

Muutus 2007–2011: lisandunud 6 ja laiendatud 5 ala, pindala kasvanud 82 495 ha
Ramsari alad
Helcomi alad

A
E
6
14

17
C

15
4
B

1

5
16

D

9

2

11
3

10
13
G
F

Joonis 4. Ramsari ja Helcomi alad Eestis
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2.1.3 Läänemere piirkonna
merekeskkonna kaitse konventsioon
Konventsiooni elluviimist organiseerib
Helcomi ehk Helsingi komisjoni sekretariaat
viie erineva, teemaga tegeleva töögrupi kaudu.
Bioloogilise mitmekesisusega tegeleva töögrupi
üks oluline ülesanne on Läänemere kaitsealade
võrgustiku loomine. Nende kaitsealade kaitse
peab olema tagatud siseriiklike meetmetega,
EL liikmesriikidel võib üheks kaitse tagamise
võimaluseks olla ka ELi linnu- või loodusdirektiiv.
Iga Läänemere kaitseala kohta tuleb koostada
kaitsekorralduskava, et tagada looduse kaitse
ja loodusvarade säästlik kasutamine. Natura
2000 alade puhul tuleneb kaitsekorralduskava
koostamise nõue ka loodusdirektiivist.
Eesti on varem Läänemere kaitsealadeks
nimetanud 6 ala – Lahemaa rahvuspargi, Matsalu
rahvuspargi, Kõpu poolsaare Hiiumaal, Vilsandi
rahvuspargi, Hiiumaa laiud ja Harilaiu. Aastal
2003 Helcomi delegaatide kohtumisel ajakohastati
Eesti esitatud Läänemere kaitsealade piire ja
nende alade kohta käivat infot. 2005. aastal
võeti vastu juhised Läänemere kaitsealade kaitse
korraldamise kohta.

Helcomi kohtumisel 2008. aastal kiideti heaks
raport, mille eesmärk on luua ökoloogiliselt sidus
merealade võrgustik aastaks 2010. Sekretariaat
juhtis tähelepanu Läänemere tegevuskava
punktile, milles ministrid on otsustanud juba
aastaks 2009 olemasolevad Natura 2000 ja
Emeraldi alad, kus kohane, nimetada Läänemere
kaitsealadeks ning aastaks 2010 määrata uusi
kaitsealasid eelkõige avamerealadel.
Ülalnimetatud soovitustest tulenevalt vaadati
ka Eestis üle varemnimetatud Läänemere kaitsealad ning tehti mõningaid muudatusi. Eelkõige
lähtuti põhimõttest, et Läänemere kaitsealade
piirid (vastavalt Läänemere tegevuskava soovitustele) ühtiksid olemasolevate Natura 2000
võrgustiku alade piiridega. Seetõttu muudeti
oluliselt Läänemere kaitsealade piire ja pindala.
Alade kohta käivaid küsimustikke täiendati uue
infoga seal leiduvate loodusväärtuste kohta (liigid
ja elupaigad). Samuti nimetati kolm olemasolevat
Natura 2000 võrgustiku ala uuteks Läänemere
kaitsealadeks – Kura kurk, Pakri ja Pärnu laht . Ka
uute alade valikul võeti eelkõige arvesse Helcomi
soovitusi ja Natura 2000 võrgustiku alade piire.
Tehtud muudatused on ülevaatlikult alade kaupa
kajastatud tabelis 6 ja alade paiknemine toodud
joonisel 4 lk 31.

Tabel 6. Läänemere kaitsealad Eestis
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Tähis

Uue Läänemere
kaitseala nimi

Varasem Läänemere
kaitseala nimi

Muudatused

A

Lahemaa

Lahemaa National Park

Täiendatud küsimustikku

B

Väinameri

Matsalu National Park,
Hiiumaa Islets, Harilaid

Muudetud piire, suurendatud
pindala, täiendatud andmeid

C

Hiiu Madal

Kõpu Peninsula in Hiiumaa

Muudetud piire, vähendatud
pindala, täiendatud andmeid

D

Vilsandi

Vilsandi National Park

Muudetud piiri, suurendatud
pindala, täiendatud andmeid

E

Pakri

Uus ala

F

Kura kurk

Uus ala

G

Pärnu laht

Uus ala

Autor: Uudo Timm
Foto 11. Saunja laht Silma looduskaitsealal.

2.2 Siseriiklikud objektid
2.2.1 Kaitstav territoorium ja akvatoorium
Kaitstava territooriumi ja akvatooriumi osakaalu arvutamisel Eesti
Eesti maismaast on kaitse all 18,1%,
pindalast on arvesse võetud kaitsealad,
akvatooriumist 31,1%. Kokku on Eesti
hoiualad, püsielupaigad, kaitstavate
looduse üksikobjektide kaitsetsoonid
pindalast summaarselt koos maa- ja
ja kohaliku tasandi objektid. Kuna
veealaga kaitse all 22,7%.
nimetatud objektid võivad ruumiliselt
kattuda, siis et teada saada, kui palju
Eesti territooriumist tegelikult kaitse all
on, töödeldi digitaalseid ruumiandmeid
Läänemaal (32%), kõige vähem Põlvamaal (9%).
selliselt, et kattuvused oleksid välistatud. Nii Maakonniti ei ole toimunud muutused olnud
saadi teada kaitstava territooriumi osakaal kogu suured. Esile võib tuua 1%-list tõusu Harjumaal
Eesti territooriumi suhtes, järjest täpsemaks (19%), Hiiumaal (24%) ja Pärnumaal (24%),
minnes maakonna ja kohaliku omavalitsuse teistes maakondades jäi muutus sama %-numbri
tasandil. Tegemist on summaarse pindalaga. sisse (joonis 5).
Kaitstava akvatooriumi osakaal on arvestatud
Eesti akvatooriumist on kaitse all 31,1%.
Eesti territoriaalmere pindalast koos Võrtsjärve Eestimaa mererannast (mandri ja saarte rannajoone
ja Peipsi järvega. Kasutatud on keskkonnaregistri pikkus Maa-ameti andmetel umbes 4000 km) on
andmeid seisuga 1.07.2011.
kaitse all 4/5, millest omakorda u 3/4 kaitstakse
Eesti maismaast (sh siseveekogud, aga välja piiranguvööndi ja hoiuala režiimiga ning u 1/4
arvatud Võrtsjärv ja Peipsi järv) on kaitse all 18,1%. sihtkaitsevööndi ja reservaadi režiimiga. SumVõrreldes 2007. aastaga on kaitstav ala kasvanud maarselt koos maa- ja veealaga on Eesti pindalast
0,2%. Kõige rohkem on kaitstavat territooriumi kaitse all 22,7%.
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Joonis 5. Kaitstava territooriumi osakaal maakonna pindalast

kaitstava territooriumi
osakaal maakonna pindalast (%)
8 - 15 (3)
15 - 20 (8)
20 - 30 (3)
30 - 35 (1)

499/+33
292/+19

203/+19

364/+11
129/+12

234/+30

161/-5
222/+24

458/+64
364/+40

336/+47
241/+21

200/+12
238/+8
213/+3
129/+12 – kaitstavate objektide
arvu muutus maakonnas võrreldes 2007
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Joonis 6. Kaitstavate objektide arv maakonnas ja kaitstava territooriumi osakaal maakonna pindalast
(mitmesse maakonda või valda jäävad objektid on võetud arvesse kõigis üksustes)

Kaitsealade, hoiualade, kaitstavate looduse
üksikobjektide, püsielupaikade ja kohaliku
omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide liitmisel saame kaitstavate objektide arvu
(joonis 6 ja 8). Kõige rohkem kaitstavaid objekte
159 (6)5 on Tallinna linnas, suur osa on sellest
üksikobjektid, järgneb Märjamaa vald 102 (5)
objektiga, Saarde vald 74 (12 – kõige suurem
arvuline muutus), Kuusalu vald 68 (4) ja Vändra
vald 62 (11) (Vändra ja Kaisma vald on vahepeal
ühinenud), Türi vald 48 (1)-ga. Ühtegi objekti ei
jää geopäringu alusel endiselt Järvakandi ja Tootsi
valda, Jõgeva, Kiviõli, Mõisaküla, Püssi ja Võhma
linna (muutust võrreldes 2007. aastaga ei ole).

Arvuliselt on objekte lisandunud kõige rohkem
Saarde vallas (12), Vändra (11) ja Tartu ning
Mustjala vallas (10). Kaitstava territooriumi
pindala järgi on kaitse all kõige rohkem maad
Piirissaare vallas (100%), järgneb Otepää (umbes
67%), Ruhnu (66%), Kihnu (umbes 65%), Vihula
(umbes 60%) ja Haanja vald (umbes 53%). Üle
poole valla territooriumist hõlmavad kaitstavad
objektid kokku 10 vallas (muutus võrreldes
2007. aastaga 2) (joonis 8). Peale nimetatute
ületab kaitstava territooriumi pindala 50% piiri
veel Paldiski linnas (50%), Viimsi vallas (51%),
Kuusalu vallas (52%) ja Aegviidu vallas (52%).
Kaitstavate objektide tüüpidest moodustavad
kõige suurema protsendi Eesti maismaaterritooriumist kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad, uuendamata
kaitsekorraga alad ning pargid ja puistud), kokku
13,59% (joonis 7).

Rahvuspargid 2.98%
Looduskaitsealad 5.63%
Maastikukaitsealad 4.24%
Vana kaitsekorraga alad 0.64%

Pindala osakaal
maismaast

Pargid ja puistud 0.10%
Hoiualad 2.64%
Kohaliku omavalitsuse
tasandil kaitstavad objektid 0.08%
väljapool
kaitstavaid alasid 83.70%

Joonis 7. Kaitstavate objektide pindala osakaal objektitüüpide kaupa Eesti maismaaterritooriumist
(siin ei ole arvestatud püsielupaiku ja üksikobjekte, sest osa neist kattuvad teiste kaitstavate objektidega)
5

Siin ja edaspidi on sulgudes toodud arvuline muutus võrreldes aastaga 2007, kui ei ole märgitud teisiti.
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Joonis 8. Kaitstava territooriumi osa kohaliku omavalitsusüksuse pindalast (%) ja kaitstavate objektide arv kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumil (mitmesse maakonda või valda jäävad objektid on võetud arvesse kõigis üksustes)
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Siseveekogude kaitstus

piiranguvöönditesse 11,1 km (0,06%; 0,3%),
kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavatele
Keskkonnaregistris on 2059 vooluveekogu objektidele 2,5 km (0,01%; 0,07%). Arvuliselt
kogupikkusega 19316,9 km. Tervikuna kaitstavatel jääb tervenisti enim vooluveekogusid (61) kaitaladel asub vaid 65 vooluveekogu, kogupikkuselt sealadele, kolm vooluveekogu jääb tervikuna ka
jääb aga kaitstavatele aladele 19,4% (3742,2 km) hoiualadele. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
vooluveekogusid, kusjuukudemis- ja elupaikade
res rangema kaitsega 6
nimistusse kuulub 112
on neist hõlmatud 33%
jõge kogupikkusega 2302
(1235,2 km), leebema
km (11,9% vooluvete
Umbes viiendik Eesti
kaitsega 40% (1492,9
kogupikkusest).
vooluveekogude kogupikkusest
km) ning hoiualadega
Joonisel 9 on kujujääb kaitstavatele aladele
27% (1014,1 km).
tatud vooluveekogude
Kaitstavate objekesinemine ning nende
tide tüüpide lõikes jääb
paiknemine kaitstavatel
enim vooluveekogusid
aladel valla tasandil. Kogukaitsealadele – 2458,6 km (12,7% vooluvete pikkuselt on enim kaitstavatel aladel asuvaid
kogupikkusest, 65,7% kaitstavatele aladele vooluveekogusid Kuusalu (169,7 km), Vihula (122,5
jäävatest vooluvetest), hoiualadele jääb 1014,1 km) ja Märjamaa vallas (89,5 km). 100%liselt
km vooluveekogusid (5,2%; 27,1%), püsielupai- asuvad kaitstavatel aladel ainult Sindi linna
kadele 274,9 km (1,4%; 7,3%), üksikobjektide vooluveekogud.
Tabel 7. Vooluveekogude pikkus maakondade kaupa

Maakond

Vooluveekogude
pikkus kaitstavatel
aladel (km)

Vooluveekogude %
kaitstavatel aladel

Valga maakond

1033,2

298,5

28,9

Hiiu maakond

349,4

90,1

25,8

Pärnu maakond

2125,2

522,1

24,6

1247

281,1

22,5

Tartu maakond

1348,6

299,9

22,2

Lääne maakond

774,4

169,6

21,9

Võru maakond

1383,8

288,9

20,9

Järva maakond

1150,4

216,9

18,9

Harju maakond

1915,6

338,5

17,7

Rapla maakond

1288,4

211,5

16,4

Ida-Viru maakond

1379,5

212,6

15,4

Viljandi maakond

1785,7

268,6

15,0

Põlva maakond

1210,2

175,6

14,5

Jõgeva maakond

1316,2

181,7

13,8

Saare maakond

783,8

101,6

13,0

Lääne-Viru maakond

6

Vooluveekogude
pikkus kokku (km)

Rangemaks kaitseks on siinkohal arvestatud reservaatide ja sihtkaitsevööndite režiim, leebemaks piiranguvööndite režiim;
hoiualad, mis võivad olla nii leebes kui ka ranges režiimis (vt ka ptk-d 2.2.3 ja 3.1) on toodud eraldi.
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üle 200

100-200

kuni 100

81-100 (5)
61-80 (4)
41-60 (13)
21-40 (44)
0-20 (155)
Vooluveekogude pikkus vallas (km)

Kaitstavate vooluveekogude %

Joonis 9. Vooluveekogude pikkus ja kaitstavate vooluveekogude % vallas
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Keskkonnaregistri andmetel jääb Eesti terriKaitstavate objektide tüüpide lõikes jääb enim
tooriumile 2763 järve kogupindalaga 210 427,3 järvi kaitsealadele – 10 584,1 ha (39,3% järvede
ha, sellest 73,7% (155 055,7 ha) moodustab kogupindalast; 63% kaitstavatele aladele jäävatest
Peipsi järve Eestisse jääv osa (koos Pihkva- ja järvedest), hoiualadele jääb 6056,2 ha järvi
Lämmijärvega), 6,5% (26 763,4 ha) Võrtsjärv (22,5%; 36,1%), püsielupaikadele 157,3 ha (0,6%;
ning 0,8% Narva veehoidla (1745,4 ha). Järvede 0,9%), üksikobjektide piiranguvöönditesse 8,8 ha
kogupindala eelpool mainitud järvedeta on (0,03%; 0,05%), kohaliku omavalitsuse tasandil
26 946,7 ha, allpool käsitletakse
kaitstavatele objektidele 0,1
neid järvi eraldi.
ha (0,0004%; 0,0006%).
Tervenisti kaitstavatel
Arvuliselt asub enim järvi
3/5 Eesti väikejärvede
aladel asub 969 järve, pindtervikuna kaitsealadel – 808,
kogupinnast jääb
alaliselt jääb kaitstavatele
tervenisti hoiualadele jääb 142
kaitstavatele aladele
aladele järvedest kokku
järve, püsielupaikadele 13 ning
62,3% (16 796,3 ha), kuskohaliku omavalitsuse tasandil
juures kaitsereźiimi osas on
kaitstavatele objektidele ja
neist rangema kaitsega hõlmatud 22% (3677,4 üksikobjekti kaitsetsooni kummassegi üks.
ha), leebema kaitsega 42% (7062,7 ha) ning
Joonisel 10 on kujutatud järvede esinemine
hoiualadega 36% (6056,2 ha). Peipsi järvest ning nende paiknemine kaitstavatel aladel valla
jääb kaitstavatele aladele 34,9% (54 085,7 ha), tasandil. Pindalaliselt on enim kaitstavatel aladel
Võrtsjärvest 100%, Narva veehoidlast 0%. asuvaid järvi Kaarma (851,9 ha), Tõstamaa (770,4
Kaitsekorra osas on nii Peipsi kui ka Võrtsjärv ha) ja Tabivere vallas (685,3 ha). Aegviidu, Hanila,
valdavalt hõlmatud hoiualadega (99,9% ula- Kihnu, Lihula, Martna, Muhu, Pöide, Ruhnu,
tuses), rangema kaitsega aladele jääb vastavalt Sonda, Vormsi ja Õru valla ning Kuressaare,
vaid 0,008% (4,3 ha) ja 0,002% (0,6 ha) järve Paldiski, Rakvere ja Saue linna järved asuvad
100% kaitstavatel aladel.
kaitstud osast.
Tabel 8. Väikejärvede pindala maakondade kaupa

Maakond
Lääne maakond

Järvede pindala
kokku (ha)

Järvede pindala
kaitstavatel aladel (ha)

Järvede pindala %des
kaitstavatel aladel

1016,4

961,3

94,6

Hiiu maakond

389,6

359,6

92,3

Saare maakond

3632,3

3346,6

92,1

Pärnu maakond

1788,3

1351

75,5

Rapla maakond

219,4

164,3

74,9

Valga maakond

1854,8

1373,3

74,0

Viljandi maakond

1701,5

1234,4

72,5

Jõgeva maakond

2028,6

1415,2

69,8

Võru maakond

3421

2308,5

67,5

Tartu maakond

2918,9

1930,8

66,1

675,5

409,8

60,7

Lääne-Viru maakond
Põlva maakond

1197

501,6

41,9

Harju maakond

4105,7

1005,5

24,5

Järva maakond

278,8

64

23,0

1632,7

364,1

22,3

Ida-Viru maakond
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0,2

1,4

1,8

0,2

3,2

1,1

0

2,2

0,3

0,1

0

0,1

0,8

0,1

1,1

0

valla pindalast (%)

0,1
0,1 järvede
osakaal
osakaal
Järvede
osakaal
0,1 järvede
valla pindalast
pindalast (%)
(%)
valla

80-100 (60)
60-80 (24)
40-60 (23)
20-40 (21)
0-20 (98)

Kaitstavate järvede %

4,6

0,3

1,2

0,4

0,2

0,8
1,5
0

0,8

1,3

0,2

0,2

0

0

0

0,2

2,1

3

0,5

0,1

0,1

0,4

0,3

0,2

0,2

0

0,3

2,5

0,1

0,6

0,2

0

0

0

0

0,3

0,2

6,9

0,1

0,1

0,5

0,1

0

0,1

0,1

0,1

1,8

0

0,1

0

0,3
2,6

0

0,3

0,8 0

7,9

0,1

1,6

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,7

0

0,4

0,7

1

0,9

0,3

0

0,1

1,2

0,8

0

0,4

0,2

0,1

1,3

0,3

0,5

0,5 1,7

0,1

0

0

0,1

0,1

0,5

0,1

0

0,5 11,1

0,2

0,1

0,1

2,4

1,6

0,2

0,1

0,1

0,8

0,9

0,1

1,5

0,2

1,7

0,5
0,8

0,1

0,4

0

0,9

0

0

1,4

2,9

1,8

0,3

1

0

0,1

1,5

0

1,4

0

0,1

0,8

0

0,1

2,8

1

0,3

0,4

0

0,9

0,2

2,4

0,9

0,2

0,7

0,2

0,3

0,3

1,5

0

0,3

0,2

0,2

1,8

16,9

0,7

0,3

0,9

0,1

0,6

0,3

0

0,9

0

0,1

0,9

1,4

0,8

2,2

1,1

0,7

2,4

1,4

0

0,1

0

0,1

0

0,5

0,1

0,5

3,5

2,3

0

0

0,1
0,1

0

2 0,3

0,1

3,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0

6,9

0

Joonis 10. Järvede osa valla pindalast ja kaitstavatel aladel asuvate järvede osa valla järvede kogupindalast (ilma Peipsi ja Võrtsjärve ning Narva veehoidlata)
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Autor: Arne Ader
Foto 12. Purekkari neem Lahemaal.

2.2.2 Kaitsealad
Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna
Kohalikest omavalitsustest on tervenisti
hoitav või erinõuete järgi kasutatav ala, kus säili- kaitsealaga kaetud Piirissaare vald ning on ka
tatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tut- omavalitsusi, kuhu kaitsealasid üldse ei jää.
vustatakse loodust. Kaitsealad
Omavalitsused, kuhu
jagunevad järgmisteks
kaitsealasid üldse ei
tüüpideks: rahvusparjää, on võrreldes 2007.
gid, looduskaitsealad
aastaga endiselt Jõgeva
01. juuli 2011 seisuga on Eestis
ja maastikukaitsealad.
linn, Järvakandi vald,
932 kaitseala: 5 rahvusparki,
Kaitseala kaitsekord
Kiili vald, Kiviõli linn,
131 looduskaitseala,
lähtub konkreetse ala
Kohtla-Nõmme vald,
150 maastikukaitseala ja
kaitse-eeskirjast ja
Lavassaare vald, Maardu
Looduskaitseseadusest.
linn, Mõisaküla linn,
loodusparki, 107 uuendamata
Kaitsealade koguPüssi linn, Sauga vald,
eeskirjadega kaitseala,
pindala on 682 353 ha
Tootsi vald, Võhma
539 kaitsealust parki ja puistut
(vähenenud 746 ha
linn ja Õru vald ning
võrra), sellest 590 160
Kallaste linn, Mustvee
ha (vähenenud 864 ha
linn, Ruhnu vald. Omavõrra) on maismaa territoorium. Väikseim valitsuste hulka, kuhu kaitsealasid üldse ei jää,
kaitseala on Tallinnas asuv Roheline turg (park) on lisandunud Paide linn, kuna Paide lossipark
0,05 ha ja suurim Lahemaa rahvuspark 72 504 võeti kaitse alt maha. Muutused on toimunud
ha. Keskmine kaitseala pindala on 756 ha Narva-Jõesuu linna osas, mille territooriumile
(vähenenud 3 ha võrra).
jääb riivamisi Udria maastikukaitseala.
39

Rahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud
keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks
(LKS §26).
Statistika

Arv

Maismaapindala (ha)

Veeosa pindala (ha)

Kogupindala (ha)

01.07.2011

5

129 474

67 345

196 819

muutus võrreldes
2007



104

-104



reservaat 1% 
piiranguvöönd 52% 

looduslik
sihtkaitsevöönd 33% 

Rahvusparkide
kaitsekord

hooldatav
sihtkaitsevöönd 14% 

Joonis 11. Rahvuspargid ja nende kaitsekord

Võrreldes 2007. aastaga ei ole rahvusparkide
(RP) osas muutusi toimunud. Et maismaa- ja
veeosa pindala pisut varieeruvad, on tingitud
rannajoone täpsustumisest.
Eestis on 5 rahvusparki:
1) Lahemaa – Põhja-Eesti rannikumaastike
looduse ja kultuuripärandi kaitseks;
2) Karula – Lõuna-Eesti kuppelmaastike looduse
ja kultuuripärandi kaitseks;
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3) Soomaa – Vahe-Eesti soo- ja lammimaastike
looduse ja kultuuripärandi kaitseks;
4) Vilsandi – Lääne-Eesti saarestiku rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks;
5) Matsalu – Lääne-Eesti koosluste ning Väinamere
looduse ja kultuuripärandi kaitseks.
Väikseim rahvuspark on Karula (12 300 ha)
ja suurim Lahemaa (72 504 ha).

Looduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks,
uurimiseks ja tutvustamiseks (LKS §27).
Statistika

Arv

Maismaapindala (ha)

Veeosa pindala (ha)

Kogupindala (ha)

01.07.2011

131

244 367

13 847

258 214

muutus
võrreldes 2007

2

262 

23 

285 

reservaat 3% 
piiranguvöönd 18% 
looduslik
sihtkaitsevöönd 43% 

Looduskaitsealade
kaitsekord

hooldatav
sihtkaitsevöönd 36% 

Joonis 12. Looduskaitsealad ja nende kaitsekord

Muutused 2007–2011. 2008. aastal muudeti
Soo-otsa looduskaitseala (LKA) eeskirja kaarti,
kuid pindalamuutust sellest ei tulenenud, 2009.
aastal muudeti Kõrgessaare maastikukaitseala
looduskaitsealaks ja kinnitati Piusa koobastiku
LKAle uus kaitse-eeskiri. 2009. aastal võeti
kaitse alla täiesti uue alana Suurupi LKA. 2010.
aastal muudeti Luitemaa LKA piire ja uuendati
Akste LKA kaitse-eeskirja.

Vahepealsel perioodil lisandunud kaks ala
on Kõrgessaare LKA (senine maastikukaitseala
muudeti looduskaitsealaks) Kõrgessaare vallas
Hiiumaal ja Suurupi LKA (täiesti uus kaitseala)
Harku vallas Harjumaal. Kõrgessaare LKA on
tsoneeritud hooldatavasse sihtkaitsevööndisse
ja Suurupi LKAl on üks piiranguvöönd ning kaks
looduslikku sihtkaitsevööndit.
Väikseim on Anne looduskaitseala Tartumaal
(16 ha) ja suurim Jõgeva-, Viljandi- ja Tartumaale
jääv Alam-Pedja looduskaitseala (34 219 ha).
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Maastikukaitseala (looduspark) on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Maastikukaitseala eritüübid on park,
arboreetum ja puistu. Parkide, arboreetumite ja puistute kaitseks kehtib Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri (RT I 2006, 12, 89). (LKS §28)
Arv

Maismaapindala (ha)

Veeosa pindala (ha)

Kogupindala (ha)

MKA ja LP

150/1* 

184 155/3776 

10 611/41 

194 766/3735 

park

451/4 

4261/94 

0/

4261/94 

puistu

88/

707/

0/

707/

188 947

10 611

199 558

kokku**

* Tabeli lahtrites on murdjoone ees andmed seisuga 01.07.2011 / murdjoone taga muutus
võrreldes 01.07.2007 ja noolega toodud muutuse suund.
** Maastikukaitsealade ja maastikukaitseala eritüüpide summaarne pindala ilma kattuvusteta.

looduslik
sihtkaitsevöönd 6% 

piiranguvöönd 64% 

hooldatav
sihtkaitsevöönd 30% 
Maastikukaitsealade
kaitsekord

Joonis 13. Maastikukaitsealad ja nende kaitsekord

Muutused 2007–2011. 2009. aastal muudeti
Pärnu maastikukaitseala (MKA) piire, 2010.
aastal kinnitati Aegna ja Türi MKA eeskirjad
(senised uuendamata kaitsekorraga alad) ja
uuendati Oru pargi MKA, Osmussaare MKA ning
Luidja MKA eeskirju. Sisuliselt lisandus kaks
maastikukaitseala, kuid kuna Kõrgessaare MKA
muudeti looduskaitsealaks, siis on summaarne
muutus 1 . 2007. aastal võeti kaitse alla 7
parki Nõmme linnaosas. 2009. aastal arvati 9 
kaitsealust parki Järva maakonnas ja 2 parki
Harju maakonnas kaitse alt välja.
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Väikseim on Papioru maastikukaitseala (4 ha)
Viljandimaal ja suurim Valgamaal asuv Otepää
looduspark (LP) (22430 ha). Kaitsealustest
parkidest ja puistutest on väikseim Tallinnas
asuv Roheline turg (0,05 ha) ja suurim Lahemaa
rahvusparki jääv Palmse park koos parkmetsaga
(278 ha).

Uuendamata kaitsekorraga kaitsealad on alad, mis on võetud kaitse alla aastatel 1957–1994,
kuid millele ei ole uut (Kaitstavate loodusobjektide seaduse või Looduskaitseseaduse järgi)
kaitse-eeskirja kinnitatud. Nende hulgas on nime ja kaitse-eesmärgi poolest küllaltki erinevaid alasid. Kaitse alla võtja oli siis rajooni täitevkomitee või hiljem maavalitsus. Sellisteks on
näiteks botaanilis-zooloogiline kaitseala, sookaitseala. Enne looduskaitseseaduse jõustumist
moodustatud kaitsealal on piiranguvööndis (LKS § 31 lõikes 2) sätestatud tegevus lubatud
valitseja nõusolekul, kui kaitsekord ei sätesta teisiti. Nende alade kaitsekord ja piirid on läbivaatamisel ning kaitse-eeskirju valmistatakse ette. Kaitse-eeskirjad peaksid LKS kohaselt
olema kinnitatud 2016. aasta 1. maiks.
Statistika

Arv

Maismaapindala (ha)

Veeosa pindala (ha) Kogupindala (ha)

01.07.2011

107*

27 762

390

28 152

muutus võrreldes
2007

4

4346



4106

* Siin ei ole arvesse võetud ebaselge staatusega alasid
(kattub olemasoleva kaitsealaga või millel puudub registris asukoht ja ruumikuju).

tegelikult muutust ei ole toimunud. Selleks, et
saavutada 2016. aasta 1.maiks seatud eesmärk
uuendada kõikide nende alade kaitsekord, tuleb
protsessi tunduvalt kiirendada.
Väikseim on Tartumaal asuv “Kollase nartsissi
kasvukoht” (0,3 ha) ja suurim Tartumaal asuv
Emajõe-Suursoo maastikukaitseala (18 131 ha).

Autor: Arne Ader

Muutused 2007–2011. Objekte on vähem
kuna, 2010. aastal said Aegna saare ja Türi
voorestiku kaitsealad endale kaitse-eeskirjad,
2011. aastal moodustati Põlvamaa Värska vallas
asuva orhideede kasvukoha baasil püsielupaik
käpaliste kaitseks ja muudeti Vanamõisa männiku
piire ning objekti tüüp muutus puistuks. 2007.
aasta trükises oli veeosa pindalas arvutusviga,

Foto 13. Leego järv Emajõe Suursoos.
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Autor: Jonne Kotta
Foto 14. Gretagrundi, veealuse sakilise astangu serv.

2.2.3 Hoiualad

Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks
hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad
tegevused. Hoiuala moodustatakse loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa
seisundi tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul viisil. Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja
kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate
liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi (LKS §4 ja §32). Hoiualad võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse
määrusega, eraldi kaitse-eeskirja neile ei kinnitata ja vööndeid ei moodustata. Piirangud ja
lubatud tegevused hoiualal tulenevad seadusest (LKS 5 peatükk), kaitsekorralduslikud tegevused
täpsustatakse kaitsekorralduskavaga.
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Statistika

Arv

Maismaapindala (ha)

Veeosa pindala (ha) Kogupindala (ha)

01.07.2011

344

114 457

647 735

762 192

muutus võrreldes
2007

1

674

13 858

14 532

Muutused 2007–2011. 2010. aastal võeti kaitse
alla täies ulatuses merealale jääva Gretagrundi
hoiuala Saare maakonnas. Maismaapindala muutus tuleneb Ahja jõe hoiuala, Piusa-Võmmorski
hoiuala ja Pärnu jõe hoiuala piiride muutmisest
õigusaktidega. Kohtuotsuse tõttu muudeti 2011.
aastal Võilaiu hoiuala piire.

Kõige väiksem on Vanajõe hoiuala Hiiumaal
(0,2 ha) ja kõige suurem peamiselt merealale
jääv Kura kurgu hoiuala (188 815 ha). Hoiuala
keskmine pindala on 2216 ha (suurenes 36 ha).

Autor: Toomas Ili
Foto 15. 22-aastane merikotkas.

2.2.4 Püsielupaigad

Püsielupaiga (PEP) eesmärk on tagada liikide kaitse nende elupaikade säilitamise kaudu. PEP
on kaitstava liigi püsivalt või perioodiliselt asustatud elupaik, mis on piiritletud keskkonnaministri määruse või Looduskaitseseaduse alusel. PEP määratakse väljaspool kaitsealasid või
kaitsealade piiranguvööndis. Kuni PEP pole vastavalt kohapealsetele oludele piiritletud ning
keskkonnaministri määrusega kinnitatud, kehtib kotkaste, must-toonekure ning lendorava
pesapuu ümber ringikujuline PEP (vastavalt LKS § 50 lg 2) .
Statistika

Arv

Maismaapindala (ha)

Veeosa pindala (ha) Kogupindala (ha)

01.07.2011

1158

80 283

12 785

93 068

muutus võrreldes
2007

289

5741

25

5715

Muutused 2007–2011. Alates 2007. aasta
keskpaigast on lisandunud 243 ning tühistatud 90 PEPi. Kaitsekorra järgi jääb PEPidest
piiranguvööndisse 54 541 hektarit (sellest
9281 ha veeosa ning 45 260 ha maismaal) ja
sihtkaitsevööndisse 38 671 hektarit (sellest
3505 ha veeosa ning 35 166 ha maismaal).
Veeosa pindala on vähenenud seetõttu, et paljud
merikotka PEPid kinnitati ministri määrusega
ning mereäärsed PEPid piiritleti kaldajoonega,
asendamaks endiseid ringikujulisi püsielupaiku,
mis ulatusid kohati ka merele.

Maakonna lõikes on arvuliselt PEPisid kõige
rohkem Pärnumaal ja Tartumaal — vastavalt
155 ja 149 (joonis 14). Suurim PEPide pindala on
jätkuvalt Pärnumaal (18 908 ha). Protsentuaalselt
on maakonna maismaaosast PEPidega enim
kaetud Pärnumaa ja Raplamaa. Ainsana on
PEPide pindala vähenenud Valgamaal. Seal on
küll nelja aasta jooksul lisandunud uusi PEPe,
ent kuna Purtsi ja Koikküla metsise-PEPidest on
suur osa haaratud kaitsealade koosseisu, siis on
maakonna PEPide kogupindala pisut vähenenud.
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Ministri määrusega on kinnitatud 527 PEPi,
ülejäänud 631 on vastavalt Looduskaitseseadusele
kotkaste ning must-toonekure pesapaikade
ümber moodustatud ringikujulised PEPid. Pärast
2007. aastat on ministri määrusega kinnitatud
PEPid muuhulgas kaljukotkale, merikotkale ja
väike-konnakotkale ning I ja II kaitsekategooria

käpalistele. Kõige rohkem püsielupaiku kuulub
väike-konnakotkale (415). Kõige suurem osa
pindalast kuulub metsisele (64 292 ha). Liigirühmadest on jätkuvalt enim PEPe lindude kaitseks,
kuid protsentuaalselt on suurim hüpe toimunud
soontaimede osas (PEPide arv on suurenenud
üle kahe korra) (joonis 15).

Püsielupaikade % maakonna pindalast
2,8-3,4 (2)
2,3-2,8 (3)
1,8-2,3 (2)
1,3-1,8 (3)
0,6-1,3 (5)

73/16
64/8

71/17

72/9
34/7

71/36

32/3
79/20

155/52
149/41

100/43
79/19

52/10
76/1
67/1

Joonis 14. Püsielupaikade osa maakonna pindalast. Arvestatud on vaid maismaa
osa (ilma Võrtsjärve ja Peipsi järveta). Number näitab püsielupaikade arvu
selles maakonnas ning murdjoone taga muutust võrreldes 2007. aastaga

17 

10 

7
6

32 
linnud
soontaimed

47 

imetajad
seened
kahepaiksed/roomajad
samblikud
selgrootud

73 

sammaltaimed

335 
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Joonis 15. Keskkonnaministri määrusega kinnitatud PEPide arv jaotatuna liigirühmadeks

Autor: Reigo Roasto
Foto 16. Tamme-Lauri tamm.

2.2.5 Kaitstavad looduse üksikobjektid

Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega
elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand,
koobas, karst või nende rühm, mida kaitstakse Looduskaitseseaduse alusel (LKS §4 lg 6).
Kaitstavate looduse üksikobjektide piiranguvööndis kehtiv kaitsekord on sätestatud Kaitstavate
looduse üksikobjektide kaitse-eeskirjaga (RTL,2003,46,678). Kaitstava looduse üksikobjekti
ümber on 50 meetri raadiuses piiranguvöönd, kui objekti kaitse alla võtmise otsusega ei ole
kehtestatud selle väiksemat ulatust. Kui kaitstava looduse üksikobjekti moodustab objektide
rühm (nt kivikülv, puuderühm), siis seda ümbritseva piiranguvööndi ulatuse arvestamise
piiriks loetakse objektide välispunkte ümbritsevat mõttelist joont. Objektide rühma alune
maa kuulub seejuures samuti piiranguvööndisse. Looduskaitseseadus keelab kaitstava looduse
üksikobjekti seisundit või ilmet kahjustada võiva tegevuse.

Statistika

Arv

Pindala koos ümbritseva
piiranguvööndiga (ha)

01.07.2011

1197 (neist puid ja puuderühmi 716,
kive ja kivikülve 367, teisi objekte 114)

1165 ha

muutus võrreldes
2007

3  (puud: 8; rändrahnud: 9;
teised objektid: 2)

36
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Muutused 2007–2011. Nelja aasta jooksul on
kaitse alla võetud neli uut üksikobjekti. Nendeks
on Põlvamaal asuvad Maaritsa magnoolia, Rõsna
kadakas, Tsõõrikmäe meteoriidikraater ja Himmaste allikad. Samal ajavahemikul ei ole ühtegi
väärtuse kaotanud kaitstavat üksikobjekti kaitse
alt maha võetud, kuigi eeltöid hävinud objektide
mahakandmiseks on tehtud ning sellekohaste
määruste eelnõud on keskkonnaministeeriumi
haldusalas menetluses. Seega on üksikobjektide
arvu muutused ajavahemikus 2007–2011 enamasti tingitud keskkonnaregistri andmestiku
täpsustumisest. Nt on avastatud, et registris
ja osades õigusaktides kirjas olevat objekti ei
ole tegelikult kunagi kaitse alla võetud. Või on
avastatud, et registrist on puudu objekt, mis
on kaitse alla võetud 1930ndatel, kuid hiljem
unustusehõlma vajunud. Muutus ei tulene uute
objektide reaalsest kaitse alla võtmisest ega
looduskaitselise väärtuse kaotanud objektide
kaitse alt väljaarvamisest.
Nimetatud neli Põlvamaal kaitse alla võetud
üksikobjekti on ka ainsad, millele ajavahemikus

2008–2011 määrati keskkonnaministri määrusega
täpsustatud piiranguvööndi ulatus. Kokku on
aastate jooksul üksikobjektide piiranguvööndi
ulatust ministri määrustega täpsustatud Harjumaa,
Põlvamaa, Jõgevamaa ja Võrumaa objektide
puhul, kusjuures Jõgeva- ja Võrumaal on seda
tehtud ainult uute üksikobjektide kaitse alla
võtmisel 2006. aastal, mitte aga kogu maakonna
üksikobjektide kohta.
Kokkuvõtvalt omab maakondadest kõige rohkem kaitstavaid üksikobjekte jätkuvalt Harjumaa
(240), kuhu kuulub ka kohalikest omavalitsustest
enim kaitstavaid looduse üksikobjekte omav
Tallinna linn. Kaitstavaid looduse üksikobjekte
on Tallinnas 118. Maakondadest kõige vähem
on kaitstavaid üksikobjekte Ida-Virumaal (37)
(joonis 16).
Kaitstavatest üksikobjektidest moodustavad
suurima osa kaitsealused puud (60%). Puuliikidest on kaitse all ülekaalukalt kõige arvukamalt
tammesid (214 üksikobjekti). Järgnevad männid
(123 üksikobjekti) ja pärnad (87 üksikobjekti).

Üksikobjektide arv maakonnas
arv suurenenud
arv muutumata
arv vähenenud

239/-1

239/-1– üksikobjektide
arv maakonnas / muutus
võrreldes 2007

65/1

35/2

131/1
46/1

43/-3

55/3

39

80/5
70

83/-1
79/2

53/3
42/2
47

48

Joonis 16. Kaitstavate üksikobjektide arv maakonniti. Joonisel ei ole arvestatud üksikobjekte, mis on hävinud või
mille asukoht on teadmata, kuid mida ei ole juriidiliselt kaitse alt veel maha võetud

Autor: Toomas Trapido
Foto 17. Ess-soo.

2.2.6 Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid

Kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa,
väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement,
mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal (LKS §4).
Looduskaitse eesmärk kohaliku omavalitsuse tasandil on piirkonna looduse eripära, kultuuri,
asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse ja
kasutamise tingimuste määramine kohaliku omavalitsuse poolt (LKS §43). Neid on võimalus
kaitse alla võtta valla- või linnavolikogu määruse ja planeeringutega.

Statistika

Arv

Maismaapindala (ha)

Veeosa pindala (ha)

Kogupindala (ha)

01.07.2011

19

3527

0

3527

muutus võrreldes
2007

17

2180

0

2180

Muutused 2007–2011. 2008. aastal kanti
registrisse Rahkvälja MKA Kose vallas ja kaks
põlist harilikku tamme Tallinna linnas, 2009.
aastal lisandusid Pahkla MKA Kohila vallas ja viis
Viimsi vallas planeeringuga kaitse alla võetud
ala (Haabneeme klindiastangu, Lubja klindiastangu, Rohuneeme, Leppneeme-Tammneeme
ja Krillimäe maastikukaitseala), 2010. aastal
lisandus kolm Muhu valla objekti (Lõetsa jõe äärne
puisniit, Peedu pangad ja nende lähiümbrus,

Presidendi allee) ja 2011. aasta esimeses pooles
kaks Võru maakonnas asuvat objekti (Ess-soo
MKA, Urvaste ja Tsooru park Antsla vallas) ning
üks objekt Rae vallas (Suursoo kadakas). Lisaks
Lustimäe ja Hellenurme puhkealad Palupera vallas
ning Käina koolipargi arboreetum Käina vallas.
Võrreldes 2007. aastaga on lisandunud 17 objekti
ja tühistatud ühe objekti kaitse alla võtmine.
Rahkvälja MKA kanti registrisse aastal 2008 ja
registrist maha kohtuotsuse alusel 2011. aastal.
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Rohuneeme MKA

Presidendi allee

Käina koolipargi arboreetum

Lõetsa jõe äärne puisniit

Peedu pangad ja nende lähiümbrus

Pahkla MKA

Kaks põlist harilikku tamme

Lubja klindiastangu MKA

Haabneeme-klindiastangu MKA

Krillimäe MKA

Joonis 17. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide paiknemine
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Tsooru park

Ess-soo MKA

Koordi raba

Suursoo kadakas

Rehatse MKA

Mäealuse MKA

Leppneeme-Tammneeme MKA

Lustimäe puhkeala

Hellenurme puhkeala

Autor: Arne Ader
Foto 18. Loomets Vardi looduskaitsealal, Raplamaal.

2.2.7 Vääriselupaigad

Metsaseaduse (§ 23) tähenduses on vääriselupaigaks (VEP) kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud,
ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.
VEPide kaitset riigimetsas korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) keskkonnaministri vastava käskkirja alusel. Erametsas olevate VEPide kaitseks saab metsaomanik sõlmida
Erametsakeskuse sihtasutusega lepingu, millega omanik kohustub loobuma tegevustest, mis
võiksid viia VEPi kahjustumise või hävimiseni. Vastutasuks kompenseerib riik omanikule
saamata jääva materiaalse tulu.
Statistika

VEPide arv

Pindala (ha)

Keskmine suurus (ha)

01.07.2011

9124

22568

2,5

muutus võrreldes 2007

565 

447 

0,2 

Muutused 2007–2011. Võrreldes 01.07.2007 kaitse alt välja, väljaspool kaitstavaid alasid
seisuga on VEPide arv suurenenud, ent nende asuvad enam kui 7hektarilise pindalaga VEPid
kogupindala on vähenenud 2% võrra. Arvuline on aga plaanis võtta kaitse alla kaitseala, hoiuala
suurenemine tuleneb
või püsielupaigana.
paljuski ümberkorralEramaal asub umbes
Seisuga 01.07.2011 vastas metsaseadustest VEPide metsaneljandik vääriseludusele 4972 VEP-i kogupindalaga
seadusega vastavusse
paikadest, ülejäänud
viimiseks. Eespool
vääriselupaigad jäävad
8229 ha (36% kõigist VEP-dest)
mainitud kogupindala
riigimaale, jätkuvalt riisisaldab ka kaitstavagiomandis olevale maale,
tel aladel asuvaid ja üle seitsme hektari suurusi munitsipaalmaale või avalik-õiguslikus omandis
VEPe. Kaitstavatele aladele jäävad VEPid arvatakse olevale maale (joonis 18).
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Vääriselupaiga kaitse lepinguta
vääriselupaigad eramaal 1898; 21%

Vääriselupaikade
jagunemine
kaitsestaatuse
alusel (arv ja %)

Vääriselupaiga kaitse lepinguga
vääriselupaigad eramaal 290; 3%
Keskkonnaministri käskkirjaga kaitstavad
vääriselupaigad riigimetsas ja muu
omandivormiga maal 6936; 76 %
Joonis 18. Vääriselupaikade jagunemine kaitsestaatuse ja omandivormi alusel

Suurima ja vähima vääriselupaikade kogupindalaga maakonnad ei ole võrreldes 2007. aastaga
muutunud – enim vääriselupaiku on Pärnumaal
(3990 ha; 17,7% kõigist) ning vähim Põlvamaal
(407 ha; 1,8% kõigist) (joonis 19). Valdavalt on
vääriselupaikade pindala maakondade lõikes

vähenenud, kasvanud on see vaid Pärnu ja Võru
maakonnas. Lepinguga kaitstavaid vääriselupaiku on sarnaselt 2007. aastaga kõige rohkem
Pärnumaal (70) ning kõige vähem Järvamaal (3).
Mõlema maakonna puhul on sõlmitud lepingute
arv kasvanud.

Maakonnas asuvate vääriselupaikade
protsent vääriselupaikade kogupindalast

13-18 (2)
9-12 (2)
5-8 (4)
0-4 (7)

-33
-24

-48

-32
-13

-100

-31

-12

94
-134

-29
-45

-7
-279
243
-7 Vääriselupikade pindalaline
muutus (ha) võrreldes 2007. aastaga
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Joonis 19. Vääriselupaikade pindalaline jagunemine maakonniti ning pindala muutus maakonnas võrreldes 2007. aastaga

Autor: Arne Ader
Foto 19. Linnukaitseala piiril Matsalus.

3. Kaitse korraldamine
Loodusobjektide kaitse korraldamine Eestis
algab kaitse-eeskirjade koostamisest ja kaitsekorra
määratlemisest. Selle temaatika statistiline
ülevaade on toodud peatükis 3.1. Suurimad
muutused viimase nelja aasta jooksul on toimunud
hoiualade kaitsekorraga aladel.
Nii loodusväärtuste selgitamisel kui ka kaitstavate loodusobjektide määratlemisel ning kaitseeeskirjade, kaitsekorralduskavade jms koostamisel
on äärmiselt oluline maaomanikega arvestamine.
Seejuures tuleb detailselt ja aktuaalselt teada
maaomandit loodusobjektidel. Peatükis 3.2
ongi antud ülevaade viimase nelja aasta jooksul
toimunud muutustest maaomandivormides
kaitstavate loodusobjektide tüüpide kaupa.
Üldise trendina võib välja tuua kinnistamata
maa pindala vähenemise ja riigimaa osakaalu
kasvu pea kõigis kaitstavate objektide tüüpides.
Peatükkides 3.3 ja 3.4 käsitleme maaomanikele
mõeldud ﬁnants-majanduslikke meetmeid, nagu
maamaksust vabastamine ja looduskaitselised
toetused. Kuigi poollooduslike koosluste hooldustoetustega on kaetud praegu vaid kolmandik
vajalikust alast, siis koos PRIA põllumajan-

dustoetuse ja Natura 2000 metsatoetusega on
taotlejate arv ja makstav summa aastati pidevalt
kasvanud. Siiski tuleks enam panustada otseste
looduskaitseliste tegevuste toetuste osakaalu
suurendamisse, võrreldes kompenseeriva
iseloomuga toetustega.
Kaitse- ja hoiualade kaitse korraldamiseks
koostatakse kaitsekorralduskava. Seda teemat
käsitleb peatükk 3.5. Looduskaitse arengukava
eelnõu järgi on eesmärk koostada 2014. aastaks
kõigile Natura loodusaladeks olevatele kaitse ja
hoiualadele kaitsekorralduskavad, 2020. aastaks
aga juba ka kõigile teistele kaitse- ja hoiualadele.
Esimest korda on käesolevas ülevaates toodud
ka statistika looduskaitselise järelevalvetöö
tulemustest. Rikkumiste ja trahvide ülevaate
saab peatükist 3.6.
Kaitstavate loodusobjektide välise looduskaitse
üks rakendus Eestis on ruumilise planeerimisega
määratletavad piirangud, sh rohevõrgustik, mida
käsitleme peatükis 3.7.
Esimest korda anname ka koolivälise loodushariduse ülevaate. Sellealast statistikat pakub
peatükk 3.8.
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3.1 Kaitsekord
Kaitse-eeskiri. Kaitseala, püsielupaiga ja
kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord määratakse kaitse-eeskirjaga. Kaitse-eeskiri täpsustab
looduskaitseseaduses toodud sätteid seadusega
lubatud piirides. Igale kaitsealale kehtestab
Vabariigi Valitsus eraldi kaitse-eeskirja. Parkide
ja üksikobjektide kaitse-eeskiri on objektitüübi

jaoks ühine (Kaitstavate looduse üksikobjektide
kaitse-eeskiri, Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri). Püsielupaikadel
kehtestatakse kaitsekord igale liigile või liikide
rühmale eraldi, arvestades liigi või liikide
kaitsevajadust. Hoiualadele kaitse-eeskirja ei
tehta. Hoiualal lubatud tegevused ja piirangud
tulenevad otse seadusest ja kaitsekorralduslikud
tegevused täpsustatakse kaitsekorralduskavaga.

Kaitse-eeskirjaga piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega kaitsevööndi ulatus ning
määratakse looduskaitseseadusega sätestatud piirangute osaline või täielik, alaline või ajutine
kehtivus vööndite kaupa (LKS §12).

Tabel 9. Kaitstavate objektide jaotus vöönditeks. Muu kaitsekorra all mõistetakse piiranguid,
mis ei tulene loodusreservaadile, sihtkaitsevööndile ja piiranguvööndile sätestatuist
Loodusreservaat

Kaitstav objekt
looduskaitseala

Sihtkaitsevöönd (skv)

Piiranguvöönd (pv)

x

x

x

x

x

x

x

maastikukaitseala
rahvuspark

x

uuendamata eeskirjaga kaitseala

Muu
kaitsekord

x*

hoiuala

x

püsielupaik

x

x

kaitstav looduse üksikobjekt

x

KOV tasandi kaitstav loodusobjekt

x

vääriselupaik

x

* uuendamata eeskirjaga kaitsealale kehtib osaline piiranguvööndi kaitsekord kui kaitseala kaitsekord ei sätesta teisiti. LKS § 91 lg 4

Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala,
kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside
tulemusena. Loodusreservaadis on keelatud igasugune inimtegevus, sealhulgas inimeste
viibimine, välja arvatud erandjuhtudel. Sellisteks erandjuhtudeks on järelevalve ja päästetööde
teostamine, valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevused, kaitse korraldaja nõusolekul
teadustegevus ning loodusobjekti seisundi jälgimine ja hindamine (LKS § 29).
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Statistika

Arv

Maismaa-pindala (ha)

Veeosa pindala (ha)

Kogupindala (ha)

01.07.2011

29

7024

934

7958

muutus võrreldes
2007. aastaga









Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks (LKS § 30). Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena. Sihtkaitsevööndis võib kehtestada ka ajalisi liikumispiiranguid (nt lindude pesitsusajaks). Vastavalt sellele, kas kaitse-eesmärk on hoida
kooslusi looduslikena või poollooduslikena, eristatakse kaitsealade sihtkaitsevööndeid loodusliku ja hooldatavana.
Vööndi nimetus

Vööndite arv/
muutus*

Maismaapindala
(ha)/ muutus

Veeosa pindala
(ha)/ muutus

Kogupindala
(ha)/ muutus

kaitseala
hooldatav skv

565/5 

165163/995 

13746/5 

178909/1000 

kaitseala
looduslik skv

316/2 

164397/513 

24849/1 

189246/512 

35166/5628 

3505/24 

38671/5604 

püsielupaiga skv 1113/280 

*murdjoone ees 01.07.2011 andmed/murdjoone taga muutus võrreldes 01.07.2007

Kaitseala looduslikes sihtkaitsevööndites
kaitstakse looduslike protsesside loomulikku
arengut (nt sood, loodusmetsad). Kaitseala
hooldatavates sihtkaitsevööndites on loodus-

väärtuste säilimiseks sageli vaja inimese kaasabi
(nt puisniitude hooldamine, niitmine, rannakarjamaade karjatamine, võsa lõikamine jne).

Piiranguvöönd on kaitseala maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud, arvestades
looduskaitseseadusega sätestatud kitsendusi (LKS § 31).
Vööndi nimetus

Vööndite arv/
muutus*

Maismaapindala
(ha)/ muutus

Veeosa pindala
(ha)/ muutus

Kogupindala
(ha)/ muutus

kaitseala pv

347/5 

221367/3615 

52319/83 

273686/3520 

uuendamata
kaitsekorraga
ala

107/4 

27762/4346 

390 

28152/4346 

kaitsealused
pargid ja
puistud

539/4 

4968/94 

0

4968/94 

püsielupaiga pv

1113/280 

45260/48 

9281/8 

54541/40 

kaitstava
looduse üksikobjekti pv

1197/3 

1165/36 

0

1165/36 

KOV pv

19/17 

3527/2180 

0

3527/2180 

304 049

61 990

366 039

piiranguvööndid
3322
kokku

*murdjoone ees 01.07.2011 andmed / murdjoone taga muutus võrreldes 01.07.2007
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Kaitsekord arvudes. Kõige rangema kaitsekorraga vööndeid ehk reservaate on Eesti
territooriumist 0,002%. Kõige suurema osa
moodustab sihtkaitsevöönd (kokku 8%). Võrreldes
2007. aastaga siin olulisi muutusi toimunud ei

ole. Analüüs on tehtud kaitstavate objektide
kaitsekorra järgi vastavalt eespool toodud tabelile
9. Kuna objektid võivad ruumiliselt kattuda, siis
töödeldi digitaalseid ruumiandmeid, et välistada
kattuvused.
Reservaat 1%

Reservaat 0.002%
Piiranguvöönd 6%

Piiranguvöönd 23%

Sihtkaitsevöönd 8%
muu kaitsekord 3%

Osakaal Eesti
territooriumist

Jagunemine
kaitsekorra järgi

muu kaitsekord 51%
Väljaspool kaitstavaid
alasid 83%

Sihtkaitsevöönd 25%

Joonis 20. Kaitstavate alade kaitsekorra osakaal Eesti territooriumi suhtes ja nende alade jaguneminekaitsekorra järgi
(arvesse võetud koos merealaga)
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IUCNi kaitsekorralduslikud kategooriad. Eestis
kehtivad IUCNi kategooriatele looduskaitseseaduse
kohaselt üldjoontes järgmised vasted:
Ia – loodusreservaat; muutusi ei ole 
Ib – sihtkaitsevööndi looduslik osa, püsielupaiga
sihtkaitsevööndi rangelt kaitstav osa; muutus
7964 ha 
III – kaitstav looduse üksikobjekt; muutus 36 ha 
IV – sihtkaitsevööndi hooldatav osa, juhul kui see
on loodud liigikaitselistel eesmärkidel, püsielupaiga
sihtkaitsevöönd; lisandunud 4401 ha 
V – sihtkaitsevööndi hooldatav osa ning maastikukaitsealade piiranguvöönd, kaasa arvatud
pargid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav
objekt; lisandunud 6798 ha 
VI – looduskaitsealade, rahvusparkide, hoiualade,
püsielupaikade piiranguvöönd; muutus 16799 ha 

Kõige rohkem on Eestis IUCNi VI kategooriale
vastava kaitsekorraga alasid (joonis 21).

Pindala (ha)

Kõrgeim osakaal on muul kaitsekorral, hoiualade tõttu. See osakaal on 2% kasvanud suure
Gretagrundi hoiuala lisandumise pärast. Siin on
arvestatud nii maa- kui mereala. Suhteliselt võrdselt on nii sihtkaitsevööndit kui piiranguvööndit,
vastavalt 25% ja 23%, mõlema puhul on toimunud
1%line  langus muu kaitsekorra kasuks.

VI

V

IV

III

Ib

Ia

IUCN kategooria
Joonis 21. IUCNi kategooriatele vastavate alade esinemine Eestis

3.2 Maaomand
Esimene ülevaade kaitstavate objektide
maaomandist on antud trükises „Eesti looduse
kaitse aastal 2007“. Seekordne analüüs on
tehtud Keskkonnateabe Keskuses Maa-ameti
katastriüksuste andmete ja Keskkonnaregistri
kaitstavate loodusobjektide andmete põhjal
(01.07.2011 seisuga).
Käsitletavad omandiliigid on riigi omand, avalik-õiguslik omand (AV), eraomand, segaomand
(kui maaüksusel on mitu omanikku, nt riik ja
eraomanik), lisaks on osa maad kinnistamata
(jätkuvalt riigi omandis).
Esimese suurema muutusena võrreldes 2007.
aastaga võib välja tuua kinnistamata maa olulise
vähenemise. See on kõikide objektide puhul
oluline muutus. Muutused sõltuvad ka objektide
lisandumisest või kadumisest, st pindala suurenemisest või vähenemisest.

Kaitsealade osas ei ole toimunud erilisi
muutusi objektides (kokku pindala muutunud ~185 ha ). Maaomandi osas tulenevad
erinevate omanditüüpide osakaalu muutused
peamiselt kinnistamata maa vähenemisest teiste
omandivormide kasuks (kinnistamata maa on
vähenenud 7%, riigiomandi osa tõusnud 6%
ja munitsipaalomandi osa 0,7%).
Maakondade lõikes on kaitsealade pindala
kõige enam muutunud kinnistamata maadel
Pärnu-, Lääne- ja Harjumaal, samavõrra on
neis maakondades lisandunud riigiomandis
olevat maad. Eraomandi osas on suurem muutus
toimunud Rapla- ja Harjumaal (vt joonis 22,
– suuremad muutused on arvulise väärtusega
välja toodud).

Kinnistamata 12%/7% 
AV+Sega 1% 
Riigiomand 63%/6% 

Eraomand 23% 
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Joonis 22. Maaomandi jaotus ja muutused kaitsealadel
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Natura alad. Muutus 2007–2011. Natura alade
pindala on kasvanud 28 000 ha võrra . Riigiomandit on pindalaliselt kõige rohkem lisandunud
Pärnumaal ja Raplamaal. Kõige suurem kasv on
toimunud riigiomandi osas Hiiumaal. Kinnistamata
maa osas on toimunud vähenemine  kõigis
maakondades. Kinnistamata maade pindala on
enam vähenenud Pärnu- ja Raplamaal.

Natura alade puhul on raske välja tuua seda,
et muutused kajastaksid kinnistamata maa
vähenemist riigi või eraomandi kasuks, kuna
vahepeal on kahel korral ka Natura alade piire
muudetud, sellega on osa alasid (eraomandi
arvelt) välja arvatud või siis vahepeal riigile
ostetud (vt joonis 23).

Kinnistamata 14% 
AV+Sega 1% 
Riigiomand 61% 
Munitsipaalomand 0.2% 
Eraomand 24% 
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Joonis 23. Maaomandi jaotus Natura 2000 aladel

Hoiualade piirides ei ole toimunud suuri
muutusi. Üks hoiuala lisandus, kuid see jääb
tervikuna merealale ja seetõttu nagu kaitsealade
puhul, on ka siin muutused tingitud peamiselt
seni kinnistamata maa katastrisse kandmisest
(vt joonis 24). Kinnistamata maad on jällegi
vähenenud peamiselt riigiomandi ja vähesel
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määral ka eraomandi kasuks. Samuti on väikesed
pindalamuutused põhjustatud mere- ja maismaapiiri muutustest. Riigiomandit on rohkem
lisandunud Läänemaal (1462 ha) ja Pärnumaal
(1372 ha).
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Joonis 24. Maaomandi jaotus hoiualadel

Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad
objektid. Muutused on tingitud eelkõige objektide
lisandumisest (2007 – 2; 2011 – 19). Pindala on
lisandunud 2180 ha. Enamik maad on riigiomandis (2402 ha), lisandunud 1967 ha. Eraomandit
on lisandunud 555 ha, kinnistamata maad on

jäänud vähemaks 494 ha võrra (vt joonis 25).
Üksikobjektide pindala on suurenenud
170 havõrra. Maaomandi muutused on riigiomandi osas 134 ha, eraomandi osas 398 ha,
munitsipaalomandi osas 45 ha, kinnistamata
maa osas 409 ha (vt joonis 25).

Munitsipaalomand 4% 

Eraomand 20% 

AV+Sega 0,2%

Munitsipaalomand 9% 
Kinnistamata 12% 
AV+Sega 0,004% 

Kinnistamata 8% 

Riigiomand 15% 

KOV
maaomand

Riigiomand 68% 

Üksikobjektid

Eraomand 64% 

Joonis 25. Maaomandi jaotus kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil kaitstavatel objektidel ja üksikobjektidel
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Püsielupaikade osas on 2007–2011 toimunud
muutused ka alade piirides, palju objekte on
lisandunud ja üsna mitut muudetud. Pindala
on kasvanud 5738 ha võrra, sellest 3494 ha
Pärnumaal. Omandi osas on kõige suurem
osakaal riigiomandil, see on tõusnud 26%
(47-lt 73%-ni). Eraomandi osas on toimunud

2%line kasv (2144 ha). Eraomandit on enim
püsielupaikadesse hõlmatud Pärnumaal (1857 ha).
Kinnistamata maad on võrreldes 2007. aastaga
vähenenud 29% (21 166 ha), selle pindala on
praegu 6747 ha osakaaluga 8%. Suurim pindalaline omandivormi muutus toimus Pärnumaal
– riigiomandit lisandus 7649 ha (vt joonis 26).
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Joonis 26. Maaomandi jaotus püsielupaikades

60

Maaomandi muutused kaitsekorra järgi. Loodusreservaadi pindala ei ole vahepeal muutunud.
Kinnistamata maa arvelt on 339 ha arvatud
riigiomandisse, kinnistamata maad on veel 16 ha
ehk 0,2% (vt joonis 27). Looduslikku sihtkaitsevööndisse alasid lisandunud ei ole, pindala on
hoopis vähenenud 513 ha võrra. Kinnistamata
maa arvelt on suurenenud riigiomandi (9659 ha)
ja veidi AV+segaomandi (23 ha) pindala (vt
joonis 27). Hooldatava sihtkaitsevööndi pindala
on kasvanud 97 ha võrra. Kinnistamata maad
on vähenenud 17 996 ha ja samapalju on kasvanud riigiomandi pindala (19287 ha). Teiste
omandivormide osas on muutused minimaalsed
(vt joonis 27). Piiranguvööndi pindala on suurenenud 3746 ha võrra. Piiranguvööndi osas on

arvestatud kokku kaitsealade piiranguvööndid,
uuendamata kaitsekorraga alad ning kaitsealused
pargid ja puistud. Riigiomandit on lisandunud
9942 ha, eraomandit 2066 ha, kinnistamata
maad on vähenenud 8957 ha (vt joonis 27).
Püsielupaiga sihtkaitsevööndi pindala on kasvanud 5629 ha. Riigiomandi osa on suurenenud
14 929 ha, eraomand 1944 ha, kinnistamata
maad on vähenenud 11 698 ha võrra. Avalikõiguslikku omandit 2007. aastal ei olnud ja seda
on lisandunud nüüd koos segaomandiga 450 ha.
Püsielupaiga piiranguvööndit on lisandunud 47
ha. Muutused on aga toimunud kinnistamata
maa vähenemise arvelt (10 098 ha), riigiomand
on kasvanud 9736 ha, eraomand 396 ha.
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Riigiomand 73% 

Riigiomand 74% 

Joonis 27. Maaomandi jaotus kaitstavate loodusobjektide kaitsetsoonides
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Autor: Arne Ader
Foto 20. Laugastik Põltsamaa soostikus, Alam-Pedjal.

3.3 Maamaks
Suurimaks muudatuseks maamaksu osas
seoses kaitstavate loodusobjektidega on muudatus
õigusaktis. Vastavalt maamaksuseadusele on
alates 01.01.2009 kaitsealade loodusreservaatide ja sihtkaitsevööndite ning püsielupaikade
sihtkaitsevööndite maa maamaksust vabastatud
– maamaksumäär 0%.

Kaitsealade, püsielupaikade ja üksikobjektide
piiranguvööndite ning hoiualade maa on maamaksust vabastatud 50% ulatuses maamaksumäärast
(vt joonis 28).
Selle seadusemuudatuse tõttu ei pea maamaksumäära vähendamiseks eraldi õigusakte
enam vastu võtma. Maamaksumäär kaitstavatel
aladel on kas 0% või 50%.

413960 ha; 27%
Maamaksumäär 50%
Maamaksumäär 0%

1127132 ha; 73%
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Joonis 28. Maamaksusoodustus kaitstavatel loodusobjektidel

Autor: Aarne Tuule

Foto 21. Lammas rannaniidul Pivarootsis, Puhtu-Laelatu LKA-l.

3.4 Toetused
Poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise toetused. Poollooduslikud ehk pärandkooslused on äärmiselt elurikkad ja seetõttu on
nende soodsa seisundi säilitamine ülivajalik
lisaks Eestile ka kogu Euroopas. Nende koosluste
taastamiseks ja hooldamiseks makstakse nii
Euroopa Liidu kui ka riiklikke toetusi. Maksmist
alustati 1996. aastal Matsalu looduskaitsealal.
Üle-eestiline loodushoiutoetuste süsteem
poollooduslikele kooslustele algatati aastal
2000. Alates 2007. aastast hakati Natura 2000
aladel asuvate niitude hooldamiseks maksma
toetust ka Eesti maaelu arengukava raames
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist.
See toetus on kiiresti saanud populaarsemaks
maaelu arengukava meetmeks ning hoolduses
olevate poollooduslike koosluste pindala on
jõudsalt kasvanud. Selle toetuse abil hooldati
2011. aastal ligikaudu 25 000 ha. Loomade ning
niitmistehnika ostmiseks saadakse endiselt toetust
mitmest Euroopa Liidu ja riiklikest projektidest.

Maaelu arengukava raames makstavat hooldustoetust makstakse maad õiguslikel alustel
kasutavale isikule või organisatsioonile koosluse
hooldamise eest. Toetuse maksmise aluseks on
põllumajandusministri määrus. Toetuse nõuete
täitmiseks tuleb poollooduslik kooslus niita või
karjatada seal loomi ning täita teisi määrusest
tulenevaid nõudeid. Hooldustoetuse taotlejate
arv 2007. aastal oli 737, 2008. aastal 764, 2009.
aastal 819, 2010. aastal 906 ning 2011. aastal
928. Taotletav pindala on kasvanud 2007. aastal
taotletud 16 466 hektarist 25 450 hektarini 2011.
aastal. Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta
on 238,07 eurot aastas ja muu poolloodusliku
koosluse ühe hektari kohta 185,98 eurot aastas.
Keskkonnaregistrisse kantud potentsiaalseid
hooldatavaid poollooduslikke kooslusi on ligikaudu 75 000 ha (vt joonised 29 ja 30), millest
toetustega on pikemas perspektiivis kavas katta
57 000 ha.
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Natura võrgustiku alad
PLKd Natura võrgustikus
PLKd väljaspool Natura võrgustikku
2007-2011 hooldatud PLKd

Joonis 29. Keskkonnaregistrisse kantud poollooduslikud kooslused (PLK-d). Ligikaudu 75 000 ha jäävad Natura 2000 võrgustiku aladele ning ligikaudu 5000 ha väljaspool seda võrgustikku asuvatele kaitstavatele aladele. Eraldi on toodud PLK hooldamise toetuse raames 2007–2011 aastal hooldatud kooslused – ligikaudu 25 000 ha.

64

PRIA hooldamise toetus

Loodushoiutöö

Loodushoiutoetus

70

miljonit krooni

60
50
40
30
20
10
4.5
0
2006

2007

2008

2009

2010

Joonis 30. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse maksmine aastatel 2007-2010

Suurt osa poollooduslikest kooslustest tuleb
eelnevalt taastada – tõrjuda võsa või roogu.
Selleks saab Keskkonnaametist taotleda loodushoiutoetust. See on põhiliselt suunatud
kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate
koosluste taastamisele ja mõeldud kinnisasja
valdajale. Taastamise käigus puhastatakse kooslus
võsast, tõrjutakse roogu, vähendatakse puude
liituvust ja rajatakse karjaaedu. Ala taastamine
kestab keskmiselt 1–3 aastat ning kui ala on
hooldamiskõlbulik, on võimalik alale taotleda
hooldustoetust.
Lisaks loodushoiutoetustele teostab Keskkonnaamet igal aastal loodushoiutöid. Neid tellitakse
juhendi alusel kaitstavate loodusobjektide
säilitamiseks ja hooldamiseks, nagu niitmine
ja võsast puhastamine (harvendamine või
raadamine), truupide paigaldamine jne.

7

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale.
Alates 2006. aastast7 saavad Natura 2000 aladele jäävad põllumajandusmaade kasutajad
taotleda täiendavat toetust, mille eesmärk on
kompenseerida osaliselt põllumajandusmaade
kasutajatele looduskaitseliste piirangute tõttu
saamata jäänud tulu.
Toetuse suurus on 32,08 eurot hektari kohta
aastas ja see lisandub teistele pindalapõhistele
põllumajandustoetustele. Toetuse saamiseks
peab taotleja lisaks üldistele ühtse põllumajandustoetuse saamise nõuetele täitma ka kaitseala,
hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid
nõudeid. Toetuse taotleja ei saa samale alale
taotleda poollooduslike koosluste hooldamise
toetust (tabel 10).
Toetust makstakse Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist. Tegemist on Eesti Maaelu
arengukava 2007–2013 meetmega 2.2.

2006. aastal maksti sama toetust keskkonnaalaste kitsendustega Natura 2000 alade toetuse nime all
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Tabel 10. Natura 2000 põllumajandustoetuse taotlejate ja pindala statistika
Aasta

Heakskiidetud taotlejate arv

2006

1 330

26 953

2007

1 336

20 647

2008

1 389

21 040

2009

1 358

21 781

2010

1 401

22 188

2011

esitati 1495 taotlust 23 178 ha põllumajandusmaale.

Autor: Arne Ader

Natura 2000 toetus erametsamaale. Alates
2008. aastast saavad erametsaomanikud taotleda
toetust Natura 2000 võrgustiku alal asuvale
metsamaale. Tegemist on Eesti Maaelu arengukava 2007–2013 meetmega 2.7. Taotleda saavad
erametsaomanikud, kelle mets asub Natura 2000
võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis
või hoiualal. Muudatusena alates 2011. aastast
saab toetust taotleda ka sellise metsamaa kohta,
mis asub küll Natura 2000 võrgustiku alal, kuid
mille kohta on alles tehtud kaitse alla võtmise
ettepanek või kaitse alla võtmise menetlus on
pooleli (nn projekteeritavad alad).
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Määratud ühikud (ha)

Foto 22. Šoti mägiveised.

Toetuse eesmärk on kompenseerida metsaomanikele osaliselt looduse kaitsmise tõttu
metsast saamata jäävat tulu. Toetuse suurus on
piiranguvööndis ja hoiualadel ning projekteeritavatel aladel 60,08 eurot hektari kohta aastas
ning sihtkaitsevööndis 109,93 eurot hektari
kohta aastas. Toetust makstakse Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist. Metsamaa, millele
toetust saab taotleda, peab olema vähemalt 0,3
ha suurune ja see peab olema kantud metsana
ka keskkonnaregistrisse, mille kaardiandmed
koostab Maa-amet igal aastal uuesti. Kuna aasta
jooksul võivad muutuda põhikaardi andmed,

katastriüksuste piirid, Natura 2000 alade piirid,
siis võib metsa pindala keskkonnaregistri kaardil
olla aastati pisut erinev. 2008. aasta taotlusvoorus
oli toetusõiguslikku maad ligi 71 000 hektarit,
2009. aasta ja 2010. aasta taotlusvoorus ligi 85 000
hektarit (vt joonis 31). 2011. aasta muudatusena
pole toetusõiguslike metsaalade kaardil näidatud
enam neid alasid, kuhu saab taotleda poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Seetõttu
on 2011. aasta kaardil toetusõigusliku metsamaa
pindala väiksem ehk ligi 82 000 hektarit. Kaardiga saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduses
(Natura metsatoetused).
Toetuse taotleja ei tohi taotluse esitamise aastal
eksida Looduskaitseseaduse ja Metsaseaduse
nõuete vastu. Ta peab hoolitsema selle eest, et
tema majapidamine oleks heas majanduslikus
ja keskkonnakaitselises korras. Samuti on
toetuse taotlejal kohustus tähistada looduses
selle metsaala piirid, kuhu toetust taotletakse.
2011. aastal muutus tähistamise nõue selle võrra
lihtsamaks, et enam ei pea tähistama korrapäratut

piiri kogu ulatuses, vaid tuleb hoolitseda selle
eest, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad
metsaala piiripunktid oleksid kohapeal visuaalselt
tuvastatavad.
Esimest korda sai Natura 2000 erametsamaa
toetust taotleda 2008. aastal. Siis esitati toetusetaotlusi 1902. Järgmisel aastal kasvas taotlejate
arv ligi 500 võrra, esitati 2384 taotlust. 2010.
aastal esitati ligi 3484 taotlust (vt joonis 32).
Pindala, mille kohta toetust taotletakse, on igal
aastal kasvanud. 2008. aastal oli see ligi 28 000
hektarit, 2009. aastal ligi 36 000 hektarit ning
2010. aastal ligi 46 000 hektarit. Ka väljamakstud
summad on igal aastal kasvanud. 2008. aasta
taotlejatele maksti 1,64 miljonit eurot, 2009.
aasta taotlejatele 2,4 miljonit eurot ja 2010.
aasta taotlejatele maksti ligi 3,1 miljonit eurot
(vt joonis 33).

Taotletud pindala

Maksimaalne pindala

85

Makstud pindala

85

82

71
55
46
36
28

2008

45

35

24

2009

2010

2011

Joonis 31. Toetusõiguslik, taotletud ja toetust saanud metsamaa (tuhandetes hektarites) aastatel 2008–2011
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Toetuse taotlejate arv

Toetuse saajate arv

2008

2009

2010

2011

Joonis 32. Natura metsatoetuse taotlejate ja toetuse saajate arv aastatel 2008–2011
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Joonis 33. Natura metsatoetuste rahalised vahendid (miljonites eurodes) aastatel 2008–2011
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3.5 Kaitsekorralduskavad, tegevuskavad
liikide kaitseks ja ohjamiskavad
Kaitsekorralduskavad. Kaitse- ja hoiualade
kaitse korraldamiseks koostatakse kaitsekorralduskava, mille koostamist korraldab
Keskkonnaamet. Teade kaitsekorralduskava
algatamisest avaldatakse Keskkonnaameti
veebilehel ja selle koostamine on reeglina avalik
protsess, kus kõigil huvilistel on võimalik kaasa
rääkida.
Kaitsekorralduskava põhiosaks on kaitstava
ala põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja
tutvustamisele suunatud tegevuste loetelu, mis on
neid rakendavatele asutustele ja isikutele aluseks
tööplaanide koostamisel ning eelarvestamisel.
Kaitsekorralduskavas esitatakse loodusobjekti
üldiseloomustus ja väärtuste kirjeldus ning
tuuakse välja olulised keskkonnategurid ja nende
mõju loodusobjektile, kaitse eesmärgid, nende
saavutamiseks vajalikud tööd, nende eelisjärjestus, ajakava ja maht ning kava elluviimiseks
vajalik eelarve. Sõltuvalt kaitstava ala iseloomust
koostatakse kava 3–10 aastaks.

Looduskaitse arengukava eelnõu kohaselt on
eesmärk koostada 2014. aastaks kõigile Natura
2000 võrgustiku loodusaladele kaitsekorralduskavad (vt ka ptk 2.1.1.), 2020. aastaks aga
juba ka kõigile teistele kaitse- ja hoiualadele.
Seega on aastaks 2020 vaja kaitsekorralduskava
koostada enam kui 1000 alale kogupindalaga
enam kui 14 000 km2 (umbes kolmandikule
Eesti pindalast).
Seisuga 1.07.2011 on kehtivaid kaitsekorralduskavu 70. Neist 57 on kehtestatud kaitsealadele,
20 hoiualadele ja üks 171 hoiuala poollooduslike
koosluste hooldamiseks (vt joonised 34 ja 35).
Koostamisel või tellitud on 258 kaitsekorralduskava tegemine. Kinnitatud kavaga on kaitse
korraldatud 324 247 hektaril, mis moodustab 22%
kogu kaitstavast alast. Kokku on vaja kavadega
kaitset korraldada veel 77% kaitstavast alast,
seejuures on kava koostamisel 41% sellest alast.
Võrreldes aastaga 2007, on lisandunud 47
kehtivat kaitsekorralduskava, mis katavad ala
kokku 218 767 hektaril .

Kavandamisel 37%
Kinnitatud 22%
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Töös 41%
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Joonis 34. Kehtivate kaitsekorralduskavadega kaitse- ja hoiualade osakaal alade üldpindalast ja nende hulk aastate lõikes
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kinnitatud KKK olemas,
uus koostamisel

KKK kinnitatud

KKK tuleb koostada

KKK koostamisel

Joonis 35. Kaitsekorralduskavade koostamise ja kinnitamise seis
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Tegevuskavad liikide kaitseks ja ohjamiseks.
I kaitsekategooria liigi kaitse korraldamiseks või
liigi soodsa seisundi tagamiseks koostatakse tegevuskavad, kui liigi teadusinventuuri tulemused
näitavad, et seni rakendatud abinõud kaitset ei
taga või kui seda nõuab rahvusvaheline kohustus.
Tegevuskava koostatakse liigi ohjamiseks siis,
kui suurenenud arvukus põhjustab negatiivset
mõju keskkonnale või ohustab inimese tervist
või vara.

Tegevuskava liigi kaitseks või ohjamiseks
kehtestab keskkonnaminister ja see sisaldab liigi
bioloogia, arvukuse ja leviku andmeid, ohustatud
liigi soodsa seisundi tagamise tingimusi, liigi
ohutegureid, kaitse või ohjamise eesmärki,
vajalike meetmete eelisjärjestust ja nende
teostamise ajakava ning kaitse või ohjamise
korraldamise eelarvet.
2011. aasta seisuga kehtivad järgmised kinnitatud tegevuskavad liikide kaitseks ja ohjamiseks.

Autor: Karl Eik Rebane

Kaitsekava:
suur-konnakotkas, aastateks 2006–2010 (uuendamisel)
viigerhüljes, aastateks 2006–2010 (uuendamisel)
metsis, aastateks 2002–2011 (uuendamisel)
lendorav, aastateks 2007–2011 (uuendamisel, kinnitatud 05.03.2007)
harivesilik, aastateks 2007–2012 (uuendamisel, kinnitatud 02.08.2007)
kassikakk, aastateks 2005–2014 (uuendamisel)
väike-laukhani, aastateks 2009–2013 (esmakordne, kinnitatud 18.06.2009)
must-toonekurg, aastateks 2009–2013 (uuendatud, kinnitatud 14.12.2009)
väike-konnakotkas, aastateks 2009–2013 (uuendatud, kinnitatud 23.12.2009)
sookurg, aastateks 2009–2013 (uuendatud, kinnitatud 18.08.2009)
kõre, aastateks 2010–2015 (uuendatud, kinnitatud 22.10.2010)
niidurüdi, aastateks 2009–2013 (uuendatud, kinnitatud 9.7.2010)
tutkas, aastateks 2010–2013 (esmakordne, kinnitatud 22.10.2010)
euroopa naarits, aastateks 2010–2014 (uuendatud, kinnitatud 30.11.2010)
Kaitse- ja ohjamiskava:
kormoran (kinnitatud 17.07.2008)
suurkiskjad 2002–2011 (uuendamisel)
Võõrliigi ohjamiskava:
karuputke võõrliigid: Sosnovski ja hiid-karuputk,
aastateks 2011–2015 (kinnitatud 2011)

Foto 23. Kormorani koloonia Vesitükimaal.
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Autor: Aarne Tuule
Foto 24. Prügilateks võivad kujuneda ka hooldamata taluümbrused.

3.6 Rikkumised ja trahvid
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Looduskeskkonna ja -varade seaduspärase
kasutamise üle teeb järelevalvet Keskkonnainspektsioon. Järelevalvevaldkondi on kokku ligi
paarkümmend, mis on jaotatud inspektsiooni
töökorralduses kolmeks – looduskaitse, kalakaitse
ja keskkonnakaitse.
Looduskaitse järelevalve hõlmab
järgmisi alamvaldkondi:
• kaitstavate loodusobjektide
kaitse järelevalve,
• metsakaitse järelevalve,
• jahijärelevalve,
• loomastiku- ja loomakaitse järelevalve,
• võõrliikide järelevalve,
• ranna- ja kaldakaitse järelevalve.
Looduskaitse järelevalve valdkonnas oli
aastaid tõsiseks probleemiks ebaseaduslikud
raied ja nendega tekitatud keskkonnakahju, kuid
alates 2005. aastast on need pidevalt vähenenud.
Nüüdseks on peamised metsaõigusnormide
rikkumised seotud raieõiguse tõendamisega ning
raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisega.
Kaitsealadel on peamisteks rikkumisteks
kujunenud telkimine ja lõkete tegemine selleks
ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt

tähistamata kohtades, mootorsõidukitega
sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning
ebaseaduslik ehitamine kaitsealade piiranguvööndis. Viimased kaks on peamisteks rikkumisteks ka
ranna- ja kaldaaladel. Ehitatakse teadmatusest,
aga ka teadlikult kaitsealadel ja piiranguvööndis
kehtivaid nõudeid eirates. Pahatihti alustatakse
ehitamist, kui vajalike lubade kooskõlastamisprotsess on alles pooleli, lootuses, et hiljem jõuab
vajalikud load korda ajada. Kuna ebaseaduslike
ehitiste likvideerimine on väga pikk ja keeruline
protsess, kohtuvaidlused võivad võtta aastaid,
siis mida varem ebaseaduslikud ehitised ilmsiks
tulevad, seda kergem on neid likvideerida. Väga
oluline roll on seejuures kohalikel omavalitsustel,
kes menetlevad detailplaneeringuid ning teevad
otsest ehitusjärelevalvet.
Üldiselt on rikkumiste arv ja trahvisummad looduskaitse järelevalves siiski aastatega
vähenenud (joonis 36 ja 37). Sellele on kaasa
aidanud nii õigusaktide täpsustamine, järelevalve
tugevdamine ja koostöö korrakaitseasutuste
vahel kui ka inimeste teadlikkuse tõus.

Rikkumisi kokku
Keskkonnakahjuga rikkumisi
Trahvitud isikuid

Aasta 2007

Aasta 2008

Aasta 2009

Aasta 2010

Joonis 36. Rikkumiste arv kokku, keskkonnakahjuga rikkumiste arv ja trahvitud isikute arv looduskaitse järelevalves
aastatel 2007–2010

Keskkonnakahju suurus

mln kroonides

Trahvisumma kokku

Aasta 2007

Aasta 2008

Aasta 2009

Aasta 2010

Joonis 37. Trahvisummad ja keskkonnakahju suurused (mln kroonides) looduskaitse järelevalves aastatel 2007–2010.
*Et 2008. aastal toimus ulatuslik põleng Läänemaa Suursoos ja kahju arvutati põlenud ala pindala järgi ning kaitseala lisakoeﬁtsentidega, siis
eristub keskkonnakahju suurus graaﬁkul 2009. aasta tulbas ülikõrge summana, võrreldes teiste aastatega

Konkurentsitult on aastate jooksul kõige
rohkem rikkumisi kalakaitse valdkonnas.
Selle üks põhjustest on püügihuviliste rohkus.
Suurimateks probleemideks on ebaseaduslikult,
nõutava tähistuse ja märgistuseta püügile seatud
püügivahendid, loata kalapüük ning püük

keelatud ajal või keelatud kohas. Rikkumisi on
kalapüügivaldkonnas viimase nelja aasta jooksul
olnud 1500–2000 aastas, 2009. aastal aga koguni
2405. Trahvitud on samal ajavahemikul 650–700
isikut aastas, 2009. aastal aga koguni 947 isikut.
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Autor: Aarne Tuule
Foto 25. Põder Järveküla uuselamurajoonis.

3.7 Planeeringud ja rohevõrgustik
Nii ELi Loodusdirektiiv kui ka ELi Elurikkuse
strateegia aastani 2020 näevad ette sidusa rohevõrgustiku loomist ja rakendamist selliselt, et
see tagaks elurikkuse säilimise nii kaitstavatel
objektidel kui ka väljaspool neid. Eestis on
rohevõrgustiku loomisega riikliku planeeringu ja
maakondlike teemaplaneeringute näol alustatud
juba 1999. aastal. Selle võrgustiku alusseaduseks
on planeerimisseadus ja olulisimaks alama astme
aktiks Vabariigi Valitsuse 1999. aasta korraldus
nr 763-k “Maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu algatamine”, millega algatati kõigis
Eesti maakondades teemaplaneering “Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”.
See teemaplaneering on jagatud kaheks “Rohelise
võrgustiku planeering” ja “Väärtuslike maastike
planeering”. Tänaseks on kõigis maakondades
need teemaplaneeringud kehtestatud ja töö
käib kohalike omavalitsuste tasandil. Ülevaate
kohalikest omavalitsustest, kes on üldplaneeringu
kehtestanud pärast maakondliku rohevõrgustiku
teemaplaneeringu kehtestamist, annab joonis 38.
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Kuna maakondlikud teemaplaneeringud on
täpsusastmelt, võrreldes maakatastri ja detailplaneeringutega, tunduvalt üldistavamad, vajavad
nad kindlasti kohalike omavalitsuste tasandil
täpsustamist. Rohevõrgustiku maakondlikul
planeerimisel ei viidud enamasti läbi uuringuid
selle kohta, kes (millised liigid), kus täpselt ja mis
mahus rohekoridore kasutab. Peamine eesmärk
oli siduda olemasolevad kaitstavad objektid
reaalselt maastikulisse võrgustikku, aga samas
ei analüüsitud seda, kelle jaoks seda võrgustikku
rajatakse. Selle tulemusena on praegu kohalike
omavalitsuste tasandil seoses rohevõrgustiku
säilitamisega hulgaliselt segadust ja küsimusi.
Kuna omavalitsustel on kohustus rohevõrgustiku
planeering kanda üldplaneeringusse ning arvestada sellega detailplaneeringute kehtestamisel,
siis on seda enamasti ka tehtud, aga asjakohaste
juhendite, teadmiste või vahendite puudumise
tõttu on nii mõnedki omavalitsused kandnud
maakondliku võrgustiku üle seda täpsustamata,
rääkimata uuringutest koridoride kasutajate osas.

Omavalitsused, kus üldplaneering on
kehtestatud pärast maakondlikku
rohevõrgustiku teemaplaneeringut

Joonis 38. Kohalikud omavalitsused, kus üldplaneering on kehtestatud pärast maakondliku rohevõrgustiku teemaplaneeringu kehtestamist

Teise olulise puudujäägina on rohevõrgustikku
jäävate detailplaneeringute kehtestamisel pea
ainsad nõuded sidususe säilitamine ja hajaasustuse
printsiibi järgimine. Need aga ei ole kaugeltki
piisavad sidususe säilitamisel elurikkuse kaitseks. Olgu siinkohal toodud nii positiivseid kui
ka negatiivseid näiteid omavalitsuste poolsel
rohevõrgustiku käsitlemisel.
Positiivse näitena võib tuua Audru, Kehtna
ja Kose valla.
Audru vald on üldplaneeringus pidanud
rohevõrgustikku oluliseks ning maakonnaplaneeringuga võrreldes on rohevõrgustiku osatähtsust
isegi suurendatud. Võrgustiku suurendamisel
ja täpsustamisel on arvesse võetud valla jaoks
olulised looduskooslused ning väärtuslikud
maastikumiljööga alad, et moodustuks terviklik
maakondlikke ja valla seisukohalt tähtsaid
alasid hõlmav võrgustik.Võrgustiku kaardile
kandmisel lähtuti sellest, et võrgustik hõlmaks
ka vajalikke puhveralasid. Seda lähtuvalt soovist
piirata ehitustegevust väljapool üldplaneeringuga
määratud arengualasid. Üldplaneeringuga

on tingimused rohevõrgustiku säilitamiseks
määratud järgmiselt.
Valla rohevõrgustiku alal on elamuehitus
lubatud vaid juhul, kui ehitamiseks oleva
maaüksuse suurus on vähemalt 3 ha. Selline
piirang on seatud lähtuvalt vajadusest tagada
rohevõrgustiku toimimine ja soovist tagada
väljapoole arengualasid ka traditsiooniline
hajaasustusviisil elamine.
Rohevõrgustiku alal tuleb aiad paigutada
ümber elamu hooviala. Maaüksusi võib piirata
latt- või okastraataiaga, st piirdega, mis võimaldab
väiksematel loomadel alal liikuda.
Rohevõrgustikku jäävate riiklike maardlate
alal ei ole lubatud tegevused, mis välistavad
juurdepääsu maavarale. Rohevõrgustiku alal
olevas maardlas on kaevandamine lubatud ainult
tingimusel, et kaevandusala hiljem rekultiveeritakse ja võetakse kasutusele rohevõrgustiku
osana. Audru vald peab kinni üldplaneeringust!
Kehtna vallas täpsustati rohelist võrgustikku
koos maavalitsuse, RMK, jahimeeste jt oluliste
sihtrühmadega. Koridore täpsustati ja need
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nihutati kohtadesse, kus loomad ka tegelikult
liiguvad. Kui kusagil võrgustiku ala vähendati,
siis teisalt anti juurde.
Kose vallas analüüsiti rohevõrgustiku täpsustamisel teadaolevaid andmeid loomade hukkumise
kohta Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteel ja viidi
koridoride ristumiskohad maanteega selle
andmestikuga vastavusse.
Negatiivsete näidetena tuleb aga välja tuua
Saue ja Kiili vald.
Saue vallas on rohevõrgustik valla üldplaneeringusse kantud muutmata kujul, sellisena, nagu
see maakonna teemaplaneeringus oli. Seetõttu on
kahjuks näiteks Pärnu maanteel Tallinna ja ringtee
vahelisel alal üks rohekoridori ristumiskoht, mis
peaks loomaõnnetuste info ja maastikuelementide
paiknemise järgi asuma hoopis pool kilomeetrit
eemal. Pidades kinni maakondlikust koridorist,
võib juhtuda, et leevendusmeetmena rakendatav
loomaläbipääs maanteel rajatakse hoopis valesse
kohta, see ei hakka toimima ja sidusus kaob.

Kiili vallas on mitmesse rohekoridori hilisema
detailplaneeringuga lubatud rajatisi, mis muudavad loomade liikumise neis koridorides raskeks
või võimatuks. Seejuures ei aduta, et loomade
liikumine palju laiemal alal, kui seda on valla
territoorium, muutub seeläbi ettearvamatuks
ning tekib ridamisi konﬂikte, mille lahendamine kuulub juba päästeametile (metsloomad
elamualadel, liiklusõnnetused, konﬂiktid koolide
ja lasteaedade juures ning tervisesportlaste ja
metsloomade kokkupuuted jne). Samuti katkeb
nii sidusus kaitstavate alade vahel.
Olgugi et rohevõrgustiku planeeringuga ei suju
omavalitsuse tasandil asjad Eestis veel kõige ladusamalt ja et praktilised seosed loodusväärtustega
vajavad selle võrgustiku ulatuses edasist uurimist
ja analüüsi, tuleb tõdeda, et selle planeeringu
näol on tegu olulise ja ka rahvusvaheliselt
teedrajava haldusaktiga. Seda enam, et selle
teemaplaneeringu olemasolu annab Eestile ELi
loodusdirektiiviga nõutava Natura 2000 alade
võrgustiku sidususe tagamiseks paljude teiste
riikidega võrreldes suure edumaa (vt joonis 39).

Rohevõrgustik
Natura 2000 võrgustik
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Joonis 39. Eesti rohevõrgustiku teemaplaneering ja Natura 2000 alade võrgustik

Autor: Arne Ader
Foto 26. Männikjärve raba Endla looduskaitsealal.

3.8 Loodusharidus
Eestis küll puudub keskkonnaharidust
kujundav riiklik arengukava, mis sõnastaks
arengusuunad ja tegevused kõikidel haridustasanditel, kuid loodushariduse andmine
on viimastel aastatel siiski märkimisväärselt
paranenud. Haridusministeeriumi tellimusel
ja koostöös keskkonnaministeeriumiga on
valminud keskkonnahariduse riikliku arengukava
eelnõu aastateks 2008-2013, milles sisalduvad
muuhulgas ka järgmised üldised põhimõtted.
Riik tekitab (sh kohalikele omavalitsustele)
võimalused keskkonnahariduskeskuste loomiseks ja tegevuseks kõigis maakondades ja
suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu,
Narva). Need keskused koostavad, pakuvad ja
vahendavad riiklikke õppekavasid toetavaid
programme, mis aitavad lastel, noortel ja täiskasvanutel õppida tundma loodust ja säästva
arengu põhimõtteid. Õppekavad võimaldavad
omandada demokraatlikus ühiskonnas vajalikke kodanikuoskusi keskkonnaprobleemide
märkamiseks, lahendusteede pakkumiseks ja
ühiskonna positiivseks mõjutamiseks.

Loodusaineid õpitakse kõikides kooliastmetes. Nende ainetundide maht põhikoolis
võimaldab lisaks teadmistele loodusnähtuste ja
loodusseaduste (k.a bioloogilise mitmekesisuse,
looduskaitse, ökoloogia jms.) kohta kujundada huvi looduse uurimise vastu, terviklikku
loodustunnetust ning kaasaegseid hoiakuid ja
väärtushinnanguid.
Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava
üldosa, loodus- ja teiste ainete kavad võimaldavad
kujundada selliseid teadmisi ja oskusi, mille baasil
saab edasi õppida loodusteadusi ja nende kaasaegseid rakendusalasid (näiteks geenitehnoloogia,
metsandus, meditsiin, keskkonnatehnoloogia,
teised tehnoloogilised erialad jms).
Eesti Keskkonnategevuskava aastateks 20072013 näeb ette süsteemi arendamist, mis tagaks
kvaliteetse, praktilist loodushoidu toetava ning
süsteemse loodushariduse ning täienduskoolituse
erinevatele sihtgruppidele. Keskkonnaminister
ning haridus- ja teadusminister allkirjastasid
2005. aastal ühise tegevuse memorandumi, mis
sätestab, et säästvat arengut toetava hariduse
edendamine, elanikkonna keskkonnateadlikkuse
tõstmine ja loodushoidlike väärtushinnangute
kujundamine on Eesti riigi prioriteet.
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Keskkonnaharidus peab lähtuma säästva
arengu põhimõtetest, et kujundada õppeprotsessi
kaudu vastutustundlik, keskkonda hoidev ja
väärtustav kodanik.
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
on keskkonnateadlikkuse, sh keskkonna- ja
loodushariduslikud tegevused välja kasvanud
n-ö alt üles – Keskkonaameti ja RMK puhul
vajadusest teavitada siht- ja huvirühmi kestlikust
keskkonnakasutusest looduskaitse-, metsanduse- ja keskkonnakorralduse valdkonnas.
Eesti Loodusmuuseumi hariduslik tegevus on
arenenud kooskõlas muuseumide haridusliku
rolli kasvamisega kogu maailmas. Keskkonnaministeeriumi arengukavas 2011-2014 käsitletakse
loodusharidust lühidalt järgmiselt: kaitstavaid
objekte käsitlev info on avalikkusele kättesaadav; külastusobjektid on hooldatud ja vastavad
turvalisuse nõuetele; perioodiliselt toimuvad
looduskaitseüritused; üldine loodusteadlikkus
on tõusnud. Riigimetsa Majandamise Keskuse
(RMK) arengukava 2011-2014 ütleb: loodushoiu
tegevusvaldkonna eesmärk on pakkuda looduspuhkuse võimalusi ning tutvustada kaitseväärtusi
igaüheõigusel tugineva looduses liikumise
süsteemi kaudu puhke- ja kaitsealadel. Sellega
aidatakse kaasa elanikkonna loodusteadlikkuse
ning -hoidlikkuse kasvatamisele ja vähendatakse
looduskasutusega kaasneda võivaid negatiivseid
mõjusid. Loodusharidusprogrammid arendatakse
välja selliselt, et need sobiksid üldhariduskoolide
õppeprogrammidega ning varustaksid nii programmides osalevaid õpetajaid kui õpilasi õigete ja
asjakohaste teadmistega eluslooduse toimimisest
ning loodusressursside säästvast kasutamisest.
Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna
põhitegevuseks on keskkonnateemaliste õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine eelkõige
koolidele ja lasteaedadele, teavitusürituste
korraldamine sihtgruppidele, kaitsealade
tutvustamine ja info- ning õppematerjalide
koostamine ja väljaandmine. Osakonnas on 21
keskkonnahariduse spetsialisti, kelle töökohad
paiknevad maakonnakeskustes (vt joonis 40),
n-ö keskkonnahariduse tugipunktides (Kärdla,
Pärnu, Võru, Tartu, Türi, Tallinn) ja ameti keskkonnahariduskeskustes (Alam-Pedja LKA, Otepää
LP, Endla LKA, Räpina Keskkonnamajas, Iisaku,
Matsalu RP, Soomaa RP, Karula RP, Viidumäe

LKA, Lahemaa RP, Vilsandi RP). Neis keskustes ja
tugipunktides on olemas info- ja õppematerjalid
harivaks tegevuseks. Looduskaitse osas on
prioriteediks loodusväärtuste ja kaitsekorralduse
tutvustamine. 2011.aastal osales Keskkonnaameti
1334-s keskkonnahariduse programmis (millest
u 800 olid loodushariduslikud) 27 600 õpilast ja
erinevatel teavitusüritustel 7 500 täiskasvanut.
2010. aastal valmis looduskaitset tutvustav
rändnäitus koolidele, mida saab Keskkonnaametist laenutada. Koolide suure huvi ja positiivse
tagasiside tõttu on 2012. aastal kavas valmistada
näituse duplikaadid nii eesti kui ka vene keeles.
RMK loodushoiuosakonna loodushariduslikku
tegevust koordineerib loodushariduse peaspetsialist. Loodusharidusega tegeleb kokku
21 looduskeskuse juhatajat ja muud spetsialisti.
Loodus- ja metsateadlikkust edendav tegevus
22 looduskeskuses ja -majas toimub erinevatele
sihtrühmadele suunatud loodusõppeprogrammide, ürituste, teavitamistöö ja asjakohase
teabe vahendamise kaudu. Looduskeskustes
on teabepunkt, ekspositsioon või väljapanekud
ning teabekogud kõigile kasutamiseks. RMK on
muu hulgas oma eesmärgiks seadnud kujundada
väärtushinnanguid, mis toetavad säästlikku
looduskasutust ja keskkonnasõbralikku eluviisi.
RMK-l toimis 2010. aasta seisuga 27 teabepunkti,
18 looduskeskust, 4 loodusmaja ja 1 looduskool.
Lisaks ootasid ja leidsid aktiivset kasutust 13
puhkeala. Külastajaid käis riigimetsas ja kaitsealadel kokku 1,57 mln inimest, teabepunktides
käis 59 424 inimest, Elistvere loomapargis 47
833 inimest, Sagadi metsamuuseumis 23 600
inimest. Loodusprogrammides osales 42 231
inimest ja „Loodusega koos” kampaania üritustel 30 000 inimest. RMK investeeris 2010.
aastal looduspuhkuseks ja -hariduseks kokku
63,6 miljonit krooni (4,1 mln eur). Külastajate
rahulolu looduses liikumise võimalustega 5 palli
skaalal on tõusnud 2003. aasta 4,1-lt 2010. aasta
4,3-ni. RMK haldab ligi 2000 km matkaradu,
309 kattega lõkkekohta, 44 telkimisala, 24
metsaonni, 18 metsamaja ja 3 maastikusõiduala.
RMK korraldatud loodusharidusprogrammide
hulk on kasvanud enam kui 1200 võrra (2006.
aastal 684; 2010. aastal 1926), osalejate arv aga
ligi 30 000 võrra (15 014-lt 42 231-ni). Sagadi
metsamuuseumi külastas 23 600 inimest.
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Joonis 40. Looduskeskuste jt sarnaste loodusharidust andvate asutuste paiknemine Eestis
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Autor: Margus Muts
Foto 27. Palukarukellad.

4. Liigid ja nende kaitse
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Järgnev peatükk on pühendatud liikidele
ja nende kaitsemeetmetele. Suurimaks ülemaailmseks liikide ohustatust määratlevaks
ühenduseks saab pidada Maailma Looduskaitse
Liitu – IUCN. Selle liidu punases nimestikus,
millest tuleb juttu peatükis 4.1.1, on 450 Eestis
esinevat liiki, neist 21 kuuluvad ohukategooriatesse: äärmiselt ohustatud, eriti ohustatud,
ohualtid või ohulähedased. Üheks oluliseks
rahvusvaheliseks liigipõhiseks looduskaitseleppeks on CITES ehk loodusliku loomastiku ja
taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise
kauplemise konventsioon, mis sõlmiti IUCNi
eestvedamisel, piiramaks äri ohustatud liikidega.
Seda lepet käsitleb peatükk 4.1.2. Väljastatud
lubade järgi ei ole CITES liikide väljavedu Eestist
märkimisväärselt muutunud, kuid impordi maht
on kasvanud. Olles ELi liige, peab Eesti järgima
ka liidu direktiive, millest looduskaitseliselt
olulisimad on loodus- ja linnudirektiiv. Eestis
esinevatest liikidest on vastavalt loodusdirektiivi
lisas 147 ja linnudirektiivi lisas 170 liiki. Iga kuue
aasta tagant esitab Eesti Euroopa Komisjonile
aruande nende direktiivide rakendamisest.
Esimest korda esitati aruanne aastal 2007, siis

vaid loodusdirektiivi kohta. Pikemalt tuleb sellest
juttu peatükis 4.1.3. Siseriiklikult määratlevad
Eesti teadlased Teaduste Akadeemia looduskaitse
komisjoni eestvedamisel samuti liikide ohustatust
ja koondavad sedalaadi hinnangud nn punasesse
nimestikku, mida käsitleb peatükk 4.2.1. Selle
nimestiku ohukategootiasse on määratud 3311
liiki. Eestis on neist hävinud 174 ja äärmiselt
ohustatud 134 liiki. Eesti looduskaitseseadus
sätestab ka liikide kaitse kategooriad. I kaitsekategooria liike on 66, II kategooria liike 259 ja III
kategooria liike 245. Kaitsealuste liikide üldarv on
jäänud samaks, aga kassikakk ja niidurüdi viidi
II kategooriast I-sse ning hallhüljes III-sse (vt
ptk 4.2.2). Samas on 293 kaitsealust liiki nimetatud erinevate kaitsealade, püsielupaikade või
hoiualade kaitse-eesmärgina, mis tähendab, et
nende alade kaitsekorra määramisel on arvestatud
liikide vajadustega (vt ptk 4.2.3). Üks kasvav oht
pärismaistele liikidele on nn võõrliigid, keda
käsitleb peatükk 4.2.4. Eestis oli 2011. aasta
märtsi seisuga võõrliikide nimekirja kantud 956
liiki, millest invasiivseid on 63. Ülevaate liikide
andmete olukorrast Eestis annab peatükk 4.2.5.

Autor: Risto Hunt
Foto 28. Arusisalikud.

4.1 Rahvusvahelise tähtsusega liigid
4.1.1 IUCNi punase nimestiku liigid
IUCNi punase nimestiku8 kategooriad ja neisse
kuulumise kriteeriumid on valitud selliselt, et
lihtsalt ja arusaadavalt klassiﬁtseerida globaalselt
väljasuremisohus olevaid liike. IUCNi punasesse
nimestikku kantud liigid jaotuvad kategooriatesse:
Hävinud (EX)
Looduses hävinud (EW)
Äärmiselt ohustatud (CR)
Eriti ohustatud (EN)
Ohualdis (VU)
Ohulähedane (NT)
Ohuvälised (LC).
Eesti liikidest kuulub IUCNi punasesse
nimestikku 450 liiki, neist 21 taimeliiki ja 429
loomaliiki. Jaotumine liigirühmade kaupa on
toodud joonisel 41. Võrreldes 2007. aastaga on
oluliselt vähenenud IUCNi punasesse nimestikku
kantud Eestis registreeritud linnuliikide arv.
8
9

Kõige rohkem on tõusnud IUCNi kriteeriumite
järgi hinnatud roomajate arv (4 korda ) ning
soontaimede arv (7 korda )9.
Kategooriate vahel jagunevad liigid järgmiselt: äärmiselt ohustatud 1 liik (angerjas), eriti
ohustatud 2 liiki (euroopa naarits ja mardikaliik – Limoniscus violaceus), ohualtid 6 liiki,
ohulähedased 12 liiki ning ohuvälised 429 liiki
(joonis 42). Äärmiselt ohustatud kategoorias on
jätkuvalt üks liik, aga kui 2007. aastal oli selleks
Atlandi tuur, siis nüüd on angerjas, kes varem oli
määratlemata staatusega. Eriti ohustatud liikide
hulka on lisandunud mardikaliik – Limoniscus
violaceus. Lagrits ja tiigilendlane on liikunud
ohulähedaste kategooriasse, ahm ja pringel aga
ohuväliste kategooriasse. Väike punalamesklane
ja eremiitpõrnikas on liikunud ohulähedaste
kategooriasse.

IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 September 2011.
Ohus olevate liikide arvu puhul on siinkohal tõusutrendi näitavad nooled punased ehk negatiivsele iseloomule viitavad.
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Joonis 41. IUCNi punase raamatu nimekirja kuuluvate Eestis registreeritud liikide arv liigirühmade kaupa.
Nooled joonisel näitavad liikide arvu muutuse suunda võrreldes 2007. aastaga
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Joonis 42. IUCNi ohukategooriatesse (äärmiselt ohustatud – CR, eriti ohustatud – EN, ohualdis – VU
ja ohulähedane – NT) kuuluvate Eestis registreeritud liikide arv
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4.1.2 CITES – loodusliku loomastiku ja
taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise
kauplemise konventsioon

Taust. Tänapäeval peetakse loomulikuks elevantide või tiigrite kaitsmise vajalikkust. Eelmise
sajandi keskpaigas oli see temaatika veel uus.
Probleemidele, mis tulenesid rahvusvahelisest
ärist loomade ja taimedega ning neist valmistatud
toodetega, hakati tähelepanu pöörama alles
1960. aastatel, kui taibati, et selline kaubandus
on looma- ja taimeliikide püsimajäämisele üks
olulisemaid ohte elupaikade hävimise kõrval.
Haruldaste liikide ebaseadusliku äri ulatus
ja käive maailmas on järele jõudmas narko- ja
relvaärile. Arvatakse, et selles äris liigub aastas
miljardeid dollareid ja hävitatakse sadu miljoneid
loomi ja taimi. Mõne põneva kaslase naha või
kilogrammi ninasarviku sarve pulbri eest ollakse
nõus maksma kümneid tuhandeid eurosid.
Treenitud jahipistriku eest makstakse araabia
maades üle 100 000 euro. Iga tavalise roomaja
nahast käekott maksab mitukümmend korda
rohkem kui selle kitsenahkne „sugulane”.
Kauplemine ohustatud liikidega on mitmekülgne,
ulatudes elusatest loomadest ja taimedest neist
valmistatud toodeteni: toit, nahkesemed, muusikainstrumendid, puit, suveniirid, ravimid jne.
1973. aastal sõlmiti Washingtonis IUCNi
eestvedamisel ohustatud loomade ja taimede
kaitseks rahvusvaheline kokkulepe: Loodusliku
loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega
rahvusvahelise kauplemise konventsioon (ingl
k Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, lühendatult CITES).
Tänaseks on selle konventsiooniga ühinenud 175
riiki. Eesmärk on reguleerida rahvusvahelise
kaubitsemise tagajärjel ohtu sattunud looma- ja
taimeliikide riikidevahelist importi ja eksporti.
CITESi kaitse all olevaid liike on kokku
üle 30 000. Liigid on jaotatud erinevatesse
konventsiooni lisadesse. Esimesse lisasse kuuluvate otseselt või kaudselt kauplemise tõttu
väljasuremisohus olevate liikide isendeid10 tohib
ühest riigist teise vedada üksnes erandkorras.
Täiesti on keelatud nende transport kommert-

seesmärkidel. Ühtlasi kaitseb enamik riike neid
liike rangelt ka riigisiseselt. Eestis esinevatest
liikidest on esimeses lisas imetajatest saarmas,
lindudest merikotkas ja rabapistrik ning kaladest
atlandi tuur.
Teise lisasse kantud liike väljasuremine praegu
veel otseselt ei ohusta, aga kui äri endises tempos
jätkub, võib see oht varsti tekkida. Nende liikide
sisse- ja väljaveoks on loodud lubade süsteem,
mis võimaldab jälgida, kontrollida ja vajadusel
piirata kauplemist. Eestis esinevatest liikidest
on teises lisas imetajatest hunt, karu, ilves ja
pringel, lindudest must-toonekurg, sookurg, kõik
kullilised ja kakulised, ussidest apteegikaan ning
taimedest kõik orhideed (käpalised), kaladest
alates 2009. aasta märtsist ka angerjas.
CITES Eestis. Pärast taasiseseisvumist oli
oht, et Eestit hakatakse kasutama ohustatud
liikidega salakaubitsemise transiitmaana endise
Nõukogude Liidu ja Kesk- ning Lääne- Euroopa
vahel. Selle vastu võitlemiseks ühineski Eesti
CITESiga juba 1992. aastal.
Alates ELiga liitumise hetkest hakkasid
Eestis täies mahus kehtima ELi määrused, mis
sätestavad ohustatud looma- ja taimeliikidega
rahvusvahelise kauplemise reegleid. Eesti seadustesse on kirjutatud üksnes need sätted, mida
iga ELi liikmesriik peab ise oma õigusaktidega
reguleerima. Peamiselt käsitleb CITESi temaatikat
Eestis looduskaitseseadus koos alamaktidega,
lisaks ka loomakaitseseadus, tolliseadus ja
karistusseadustik.
Eestis on CITESi korraldusasutuseks keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond,
koordineerides konventsiooni rakendamist ja väljastades lubasid ning sertiﬁkaate. Korraldusasutust
nõustab CITESi teaduskomitee. CITESi-kohast
järelevalvet riigipiiril teeb Maksu- ja Tolliamet
ning sisemaal Keskkonnainspektsioon.
Eesti taasiseseisvuse algul kujunes põhiprobleemiks jahiturism. Eesti on ikka olnud välismaalastele väga populaarne sihtkoht karude, huntide
ja ilveste jahtimiseks. Kõik need suurkiskjad
kuuluvad aga CITESiga kaitstud liikide hulka
ning trofeede koju viimiseks vajasid jahituristid
CITESi lube. Nüüdseks on probleem vähenenud,
kuna Euroopa Liidu riikide vahel ei ole tollipiire

10

Käesolevas tekstis kasutatud mõiste „isend“ all peetakse silmas CITES-i kaitse all oleva looma- või taimeliigi isendit nii elusana, surnuna,
tema osana või sellest valmistatud tootena.
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ja CITESi dokument on vajalik üksnes jahitrofee
müümise korral. Samuti on oluliselt tõusnud
jahimeeste ja jahiorganisatsioonide teadlikkus.
Lääne-Euroopa üks valukohti – lemmikloomakaubandus – Eestis veel suur probleem ei ole.
Eesti inimesed eelistavad kodus pidada tavapärast
kassi ja koera, mitte madu või ahvi. Ka ei soosi
eestlase suhteliselt tagasihoidlik riietumisstiil ja
käitumine eksootilistest loomadest valmistatud
luksuskaupade ja -riiete turgu. Oma osa on
ka sääraste toodete ja lemmikloomade kõrgel
hinnal. Kahjuks on viimasel ajal ka selles osas
märgata huvi suurenemist, sest järjest rohkem
võib kohata eksootiliste loomade müügikuulutusi
ning üha enam on inimesi, kes ise neid ärilisel
eesmärgil peavad ja paljundavad. Samuti tuntakse sagedamini huvi mainitud luksuskaupade
sissetoomise võimaluste vastu.
Kuna Eesti inimesed reisivad suhteliselt palju
ja on juba piisavalt varakad, siis uus probleem on
eksootiliste suveniiride soetamine, mida tuuakse
heauskselt reisidelt kaasa, teadmata, et see ei ole
lubatud. Viimase aja sagedasemad rikkumised
ongi Aasia maadest saabuvate turistide pagasist
leitud pudelisse pandud maod.
CITESi load, sisse- ja väljavedu. CITESi isendite
väljavedu on väljastatud lubade järgi jäänud
aastati enam-vähem samale tasemele. Pidevalt
ja eriti kiiresti on viimastel aastatel kasvanud
sissevedu (vt joonis 43), seda peamiselt erinevate

nahast toodete sissetoomise tõttu. Re-eksport
ehk taasväljavedu on aastati olnud suhteliselt
väike. Konventsiooniga liitumise algusaastatel
väljastati CITESi lube peamiselt Eestist välja
viidavatele jahitrofeedele ja Tallinna Loomaaia
elusloomadele. Aastatega on liigiline ja isendite
tüübiline skaala tunduvalt laienenud. Jahitrofeesid
viiakse Eestist endiselt palju välja, aga peamiselt
teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja
kuna see üldjuhul ei vaja CITESi dokumenti,
siis ei kajastu see ka statistikas. Lisandunud on
jahitrofeede import, peamiselt Aafrika riikidest. Elusloomi transpordib endiselt peamiselt
Tallinna Loomaaed. Vähesel määral on juurde
tulnud lemmikloomade sisse- ja väljaveolube.
Elusloomade osakaalu vähenemine on seotud
ka tsirkuste populaarsuse vähenemisega Eestis.
Suurima tõusu on viimastel aastatel teinud
nahast tooted, seda just impordis. Viimastel
aastatel on CITESi isenditüüpidest juurde tulnud
ka näiteks korallid, taimed, teaduslik materjal.
Teaduslikku materjali vahetati ka varasematel
aastatel, aga tõenäoliselt lihtsalt ei teatud, et ka
selleks on CITESi lube vaja. Lisaks väljastatakse
CITESi dokumente viimasel ajal ka näiteks lihale,
peamiselt karu- ja tuuralihale. Samuti on viimastel
aastatel mitmel korral imporditud eksootilisi
liblikaid. Ühe uue tüübina peab mainima erinevaid
kreeme, geele, toidulisandeid jt, mis sisaldavad
ohustatud liikide osi või nende ekstrakte.
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Joonis 43. Aastatel 1993-2010 Eestis väljastatud CITESi load
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Autor: Kilvar Kessler
Foto 29. Punaselg õgija.

4.1.3 EL direktiivide lisades
loetletud liigid11

regiooni tasemel. Kuna Eesti kuulub tervenisti
boreaalsesse biogeograaﬁlisse regiooni, siis tuleb
meil iga liigi ja elupaigatüübi kohta täita vaid
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sh Eesti, pea- üks andmevorm.
vad vastavalt loodusdirektiivi artiklile 17 esitama
Kõigi liikide kohta esitatakse andmed nende
Euroopa Komisjonile iga kuue aasta järel aruande levila ja populatsiooni suuruse ning muutuse
direktiivi rakendamise
suuna kohta, nimekiri
tulemustest. Selleks on
peamistest ohu- ja
välja töötatud vastav
mõjuteguritest ning
Umbes veerand loodusdirektiivi
andmevorm, mille kinandmed liigi elupaiga
nitab Elupaikade komikohta: millised elupaigad
liikidest on Eestis soodsas
tee. Aruanne koosneb
on liigile olulised, kui
seisundis ning veerandi liikide
kolmest osast: üldosa
suur on elupaiga pindseisund on teadmata
direktiivi rakendamise
ala, millised on valitsev
kohta liikmesriigis, liigi
trend ja tulevikuprogseisundi hindamise
noos. Täiendava inforvorm ja elupaigatüübi
matsioonina esitatakse
seisundi hindamise vorm. Eesti annab aru hinnanguline või arvutuslik soodsa levila, pindala
96 loodusdirektiivi II, IV ja V lisa liigi või ning liigi elupaiga suurus. Samuti esitatakse
liigirühma kohta ning 60 loodusdirektiivi I lisa kokkuvõtvad hinnangud levila, populatsiooni
elupaigatüübi seisundi kohta. Aru antakse iga suuruse, liigi elupaiga ja tulevikuväljavaadete
liigi ja elupaigatüübi kohta biogeograafilise kohta. Hinnang võib olla soodne, ebapiisav,
11

Liikide nimekirja leiab lehelt http://eur-lex.europa.eu/et/index.htm Nõukogu direktiiv, 2. aprill 1979, loodusliku linnustiku kaitse kohta ja
Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta
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halb või teadmata. Ebapiisava ja halva hinnangu
puhul on võimalik lisada ka trend – kas olukord
halveneb või paraneb.
Eelnevate hinnangute alusel esitatakse
omakorda kokkuvõttev hinnang selle liigi
seisundi kohta biogeograaﬁlise regiooni ulatuses
konkreetses liikmesriigis.
Eesti esitas sellise aruande esimest korda
2007. aastal, järgmine tuleb esitada 2013. aastal.
Siis ka juba linnudirektiivi täitmise, st kogu
loodusliku linnustiku kohta. Kui 2007. aasta
aruande täitmine telliti vastavate liikide või
liigirühmade spetsialistidelt, siis juba järgmise
aruandlusperioodi jaoks peavad liikmesriigid
korraldama oma seire nii, et sellest laekuks info
ka aruandluse täitmiseks.
Eesti 96 liigi (ja liigirühma) hulgas on 25 taime(sh 3 rühma), 29 selgrootu-, 7 kahepaikse-, 1
roomaja-, 9 kala- ja 25 imetajaliiki (sh kaks
mereliiki) ( joonis 44). Aruande järgi on meil
kõige rohkem soodsas seisundis imetajaliike.
Kõige suurem osa – 43% (41 liiki) meie liikidest
on ebapiisavas seisundis, soodsas seisundis on
24% (23 liiki) ja halvas seisundis ainult 7% (7)
liikidest. Kahjuks on rohkem kui veerandi (26%

9

e 25 liiki) loodusdirektiivis märgitud liigi seisund
Eestis ekspertide hinnangul praegu teadmata.
Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega ei
ole Eesti sugugi kõige halvemas seisus. Euroopa
Liidus tervikuna on halvas seisus 22% liikidest ja
soodsas 17% ning teadmata tervelt 31% seisund,
veidi parem on boreaalse regiooni liikide seis,
kus soodsas seisundis on 31% ja halvas koguni
25% liikidest.
Iseenesest on aruande tulemused üpris
ootuspärased, sest loodusdirektiivi lisadesse
ongi ju valitud Euroopa Liidu territooriumil
ohustatud liigid, mis ei saagi kõik olla heas
seisundis. Järgmiseks aruandeperioodiks aga
eeldatakse, et tänu liikmesriikides rakendatud
looduskaitsemeetmetele on vähemalt mõne liigi
seisund paranenud.
Loodusdirektiivi lisades on nimetatud 147
Eesti looma- ja taimeliiki. Eestis on nendest
liikidest kaitsealused 87. Alates 2007. aastast
on liikide nimekiri jäänud samaks.

1

selgroogsed

15

selgrootud
soontaimed
sammaltaimed
samblikud

29

86

42

Joonis 44. Liikide arv liigirühmade kaupa, mille seisundi kohta esitatakse aruanne Euroopa Komisjonile

Autor: Vivian Ainsalu
Foto 30. Jäälind.

4.2 Siseriikliku tähtsusega liigid
4.2.1 Punase nimestiku liigid
Käesolevas trükises on võetud aluseks Eesti
Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni
kureeritav punane nimestik 2008. aasta seisuga.
Võrreldes 1998. aastaga on ohukategooriaid
muudetud selliselt, et need vastaksid aktuaal-

setele kategooriatele IUCNi punases nimestikus.
Teine suurem muutus on see, et varem hinnati
valikuliselt vaid teatud liikide väljasuremisohtu,
nüüd aga püütakse anda hinnang kõikidele
teadaolevatele liikidele.

Tabel 11. Eesti 1998. aasta punase raamatu ohukategooriate vastavus 2008. aastal aktualiseeritud IUCNi punase nimestiku kategooriatele
1998

2008

0 Hävinud

EW Looduses hävinud
RE Eestis hävinud

1 Eriti ohustatud

CR Äärmiselt ohustatud
EN Eriti ohustatud

2 Ohualtid

VU Ohualtid

3 Haruldased
4 Tähelepanu vajavad

NT Ohulähedased
LC Ohuvälised

5 Määratlemata

DD Puuduliku andmestikuga
NE Hindamata
NA Mittehinnatavad
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Ohukategooria (RE kuni LC) määrati 3311 liigil,
jaotumist liigirühmade kaupa vaata jooniselt 45.
1008 liigi kohta olid andmed kategooria kindlaks
tegemiseks puudulikud ning 746 liiki jäeti
hindamisest välja, sest tegu oli kas võõrliikide
või juhukülalistega. Kõikidest hinnatud liikidest
10 
7
5

23 
74 

ohustatuks või ohulähedaseks osutus 1354
( joonis 46). Võrreldes 2007. aastaga on see arv
suurenenud enamikus liigirühmadest. Samas
selgrootute loomade arvelt on toimunud enam
kui neljakordne vähenemine. Ennekõike seetõttu,
et valdav enamik neist on jäänud hindamata.

398 

87 
184 

353 

213 

Soontaimed

Linnud

Seened

Vetikad

Sammaltaimed

Kalad

Samblikud

Imetajad

Selgrootud

Kahepaiksed/
roomajad

Joonis 45. 2008. aasta punases nimestikus ohustatuks või ohulähedaseks hinnatud liikide arv liigirühma kaupa (nooled
joonisel näitavad liikide arvu muutuse suunda võrreldes varasemate hinnangutega)
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Joonis 46. Liikide jagunemine erinevatesse punase nimestiku ohukategooriatesse rühmade kaupa ja nende protsent
liikide koguarvust Eestis

4.2.2 Kaitsealused liigid

nende arvukus on oluliselt vähenenud. Seevastu
hallhülgel on viimastel aastatel paremini läinud
ja nii oli võimalik ta üle viia kõige leebemasse, III
kaitsekategooriasse, mis võimaldab teda teatud
tingimustel ka küttida. Seega kuulub praegusel
hetkel I kaitsekategooriasse 66, II kaitsekategooriasse 259 ning III kaitsekategooriasse 245 liiki.
Keskkonnaregistrisse oli 2011. aasta 1. juuli
seisuga kantud 39 165 kaitsealuse liigi leiukohta.
Kõige tihedamalt on leiukohti registreeritud
Lääne-Eestis ja saartel ning Tartumaal. Neid
omavalitsusi, kus pole registreeritud ühtki
kaitsealuse liigi leiukohta, on vaid 10 (vt joonis
48, kus sellised väikesed alad on tähistatud 0-ga),
2007. aastal oli neid 15.

I

100%

Looduskaitseseaduse järgi on kaitsealused
liigid jaotatud kolme kategooriasse vastavalt
nende ohustatusele ( joonis 47). Kõige rohkem
ohustatud liigid kuuluvad I kaitsekategooriasse
ning kõige vähem ohustatud III kaitsekategooriasse. I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate
liikide nimekirjad kehtestatakse Vabariigi
Valitsuse määrusega ning III kaitsekategooria
liikide nimekiri keskkonnaministri määrusega.
Eelmise perioodiga võrreldes on kaitsealuste
liikide üldarv samaks jäänud, kuid on toimunud
muutused kaitsekategooriates. Kassikakk ja
niidurüdi viidi I kaitsekategooriasse, kuna
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Joonis 47. Liikide jagunemine erinevatesse kaitsekategooriatesse rühmade kaupa ja kaitsealuste liikide protsent
liikide üldarvust Eestis
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Joonis 48. Keskkonnaregistrisse kantud kaitsealuste liikide leiukohtade arv ühel ruutkilomeetril (numbriga on
tähistatud kaitsealuste liikide arv vallas)
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4.2.3 Liikide kaitstus

välista nende leiukohtade paiknemist kaitsealadel, kuid näitab, et kaitse-eeskiri ei pruugi
selle liigiga arvestada ning seega ei või kindel
olla, et sealne kaitsekord tagab populatsiooni
püsimiseks vajalikud tingimused.
Liigirühmadest on kaitse-eesmärgina enim
väljatoodud linde ja soontaimi (vastavalt 140 ja 116
liiki) ( joonis 50). Liikidest on kaitse-eesmärgina
kõige rohkem esindatud väike-konnakotkas –
436 kaitstaval alal, millest 415 on püsielupaigad.

2011. aasta keskpaigas oli Eestis 1505 kaitseala,
hoiuala ja püsielupaika, mille kaitse-eesmärgina
on muuhulgas kirjas kas ühe või mitme liigi kaitse
( joonis 49)12. Selliseid liike, mis on nimetatud
kaitstavate alade kaitse-eesmärgina, oli 354, neist
293 on kaitsealused liigid. Samas 277 kaitsealust
liiki, sealhulgas 26 I kaitsekategooria liiki, ei ole
mainitud üheski kaitse-eeskirjas. See küll ei

Kaitsealad 11%

Hoiualad 12%

Püsielupaigad 77%

Joonis 49. Eri tüüpi kaitstavad alad, mille kaitse-eesmärk on ühe või mitme liigi kaitse

120

mitte kaitsealused
kaitsealused

liikide arv

90

60

30

on
ta
im

ed

ed
ta
al

m
m

so

im

ed
en
se
sa

bl
ik
ud
m

ot
ud

sa

ro
lg
se

ka
la
d

d
h
/r epa
oo ik
m se
aj d
ad

lin
nu

ka

im

et
aj

ad

0

Joonis 50. Kaitse-eesmärgiks olevate liikide arv liigirühmade kaupa (mitte-kaitsealused on need, mida ei kaitsta
LKS alusel)
12

Selliseid kaitse-eeskirju, milles liike hakati nimeliselt välja tooma, kinnitatakse alates aastast 2004, hulgaliselt on aga kehtivaid eeskirju, mis
on kinnitatud varem.
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4.2.4 Levikuatlased ja andmebaasid
Eestis on koostatud mitmeid liigirühmade
levikuatlaseid ja elurikkuse andmebaase. Riiklikus
keskkonnaregistris peetakse arvet kaitsealuste
liikide leiukohtade üle. Eesti eElurikkuse andmebaasi koondatakse liikide registrit (sh punast
nimestikku), teadusasutuste kollektsioonide
eksemplaride andmeid, professionaalseid
vaatlusandmeid (andmed sisestatakse internetis)
ja Eesti loodusega seotud uuringute andmeid.
Loodusvaatluste andmebaas võimaldab igal
inimesel sisestada liigivaatluste tulemusi samuti
otse internetis.

Tabelites 12 ja 13 toodud andmebaaside ja
levikuatlaste andmete põhjal on koostatud
kaitsealuste liikide levikukaart ( joonis 51). Kaitsealuseid liike on selle järgi enam Lääne-Eestis,
Hiiumaal ja Saaremaal, aga ka Tartu ümbruses.
Ühest küljest on need alad paremini uuritud, kuid
samas ongi teadaolevalt Eesti lääneosa liigirikkam. Kaart on koostatud 2010. aasta septembri
seisuga ja ainsana ei ole kajastatud sellel Eesti
taimede levikuatlase andmeid, sest erinevalt
teistest ei ole sel kasutatud UTM ruudustikku,
samuti pole andmed saadaval koordinaatidega ja
seega ei saa neid UTM ruudustiku põhjal tehtud
kaardile paigutada.

Tabel 12: Eesti suuremad elurikkuse andmebaasid
Andmebaasid

Viide

Milliseid andmeid sisaldab?

eElurikkus, haldab
TÜ loodusmuuseum

elurikkus.ut.ee

Eesti liikide register. Kollektsiooneksemplaride ja vaatluste andmed.
Eesti loodusega seotud uuringud.

Riiklik keskkonnaregister,
haldab Keskkonnateabe Keskus

register. keskkonnainfo.ee

Kaitsealuste liikide leiukohad.

Eesti Looduse Infosüsteem
(EELIS), haldab Keskkonnateabe
Keskus

Ametkondlikuks
kasutuseks

Kaitsealuste liikide leiukohad
(keskkonnaregistri andmed) ja
võõrliikide leiukohad ning mõned
mitte-kaitsealuste liikide leiukohad.

Loodusvaatluste andmebaas
(LVA), haldavad Keskkonnateabe Keskus ja ELUS

loodusvaatlused.
eelis.ee

Avalikkuse sisestatud vaatlused. Ka
imetajate ja haudelindude levikuatlaste andmed.

Tabel 13: Eesti suuremad levikuatlased
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Levikuatlased

Viide

Milliseid andmeid sisaldab?

Eesti haudelindude
levikuatlas

www.eoy.ee/linnuatlas

Haudelindude levikuandmed
(2003–2009).

Eesti imetajate
levikuatlas

loodusvaatlused.eelis.ee

Imetajate levikuandmed
(1980–1999).

Eesti taimede
levikuatlas

Kukk, Kull, 2005.

Taimede levikuandmed
(1971–2005).

Eesti seente
levikuatlas

Parmasto, 1993, 1999, 2004

Taelikuliste, kaitsealuste ja
punase nimestiku seente ning
torikseente levikuandmed
(1950–2004).

Eesti selgrootute
rühmade levikuatlased

Kesküla, 1992; Süda, Miländer, 1998;
Voolma, Õunap, Süda, 2000; Martin,
Luig, Ruusma, Heidemaa, 2008.

Liblikate, siklaste, ürasklaste
ja kiililiste levikuandmed
(1950–2008).
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Joonis 51. Kaitsealuste liikide levik Eestis erinevate andmebaaside ja levikuatlaste alusel
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Autor: Uudo Timm
Foto 31. Lusitaania teetigu.

4.2.5 Võõrliigid
Eesti võõrliikide nimekirja kantud liigid
jaotatakse neljaks: invasiivsed, potentsiaalselt
invasiivsed, mitte-invasiivsed ning määratlemata
staatusega. Võõrliigid on inimtegevuse tagajärjel
sisse tulnud või toodud liigid. Invasiivsed on
need, kes on suutnud looduses püsima jääda ning
ohustavad kohalikku elustikku ning kooslusi.
Võõrliikide nimestikku on kantud kokku 956
liiki, invasiivsed on neist 63 ning potentsiaalselt

invasiivsed 71 liiki (joonis 52). Enamikul on
invasiivsuse kategooria veel määratlemata.
Liigirühmadest on nimestikus kõige enam
soontaimi (739 liiki) ning selgrootuid (175 liiki).
Ka invasiivsete liikide hulgas on neid kõige rohkem – soontaimi 44 ja selgrootuid 16 (joonis 53).
Üks tuntum ja tülikam võõrliik on Eestis
Sosnovski karuputk. Alates 2007. aastast on
regulaarselt tehtud Sosnovski karuputke tõrjet
(tabel 14) ja selleks on koostatud ka võõrliigi
ohjamiskava (vt ptk 3.5).

63
71

91

määratlemata
mitteinvasiivne
potentsiaalselt invasiivne
invasiivne

731

94

Joonis 52. Võõrliikide jaotus vastavalt nende invasiivsusele

Tabel 14. Sosnovski karuputke tõrje aastatel 2007–2011
aasta

2007

2008

2009

2010

2011

pindala (ha)

609

886

861

1173

1473

imetajad
linnud

mitteinvasiivne
potentsiaalselt invasiivne

kahepaiksed

invasiivne

kalad
selgrootud
soontaimed
samblad
vetikad
0

50

100

150

liikide arv

Joonis 53. Liikide jaotus vastavalt invasiivsusele eri liigirühmade lõikes

Keskkonnaregistris ja Loodusvaatluste
andmebaasis (LVA) olevate invasiivsete võõrliikide leiukohti on tihedamalt Põhja-Eestis,

Viljandimaal ning Saaremaa keskosas. Eesti
idaosas on leiukohti vähem teada (joonis 54).

leiukohtade arv
31-107 (12)
11-30 (29)
1-10 (138)
0 (47)

Joonis 54. Keskkonnaregistris ning LVAs olevate invasiivsete võõrliikide leiukohad
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Autor: Aarne Tuule
Foto 32. Metsaelupaigad on Eestis kõige laiema levikuga.

5. Elupaigad ja nende kaitse
Järgnevad peatükid annavad ülevaate Eesti üks maakond, mida nende näitajate poolest
elupaigagruppide levikust ja nende kaitsmisest esile tõsta, küll aga võiks nimetada Pärnumaad,
2011. aastal. Ülevaade antakse kahest vaatepunk- Raplamaad ja Läänemaad.
tist. Esiteks kogu Eestit katva CORINE maaNelja aasta jooksul on pea kõigi looduslikult
katte-andmebaasi tüüpide alusel moodustatud väärtuslikemate elupaigagruppide kaitstus
elupaigagruppide leviku ja kaitstuse analüüsina ja suurenenud. Ainukese erandi moodustavad
teiseks kolme suure elupaigagrupi (sood, niidud, rannikuelupaigad, mille kaitse all olev pindala on
metsad) kohta eraldi olemasolevate andmete CORINE maakatteandmebaasi alusel ligi 5% võrra
analüüsina. Lisaks
vähenenud. Kuna
rannikuelupaikade
antakse ülevaade
Metsad katavad Eestist ligi 46%,
Natura 2000 loodusüldine levik on kahadirektiivi elupaikade
nenud veidi enamgi,
sood 7,3% ja niidud 3,1%. Kaitse all on
seisundi hinnangust
siis tegelik kaitstuse
metsadest 18% (sh loodusreservaatija nende kaitsmisest
protsent on aga hoopis
des ja sihtkaitsevööndites 8%),
tõusnud. Siinjuures
kaitstavatel aladel.
niitudest 60% ja soodest koguni 67%.
Maakondade lõikes
tuleb arvestada, et
eristub kõigi kolme
rannikuelupaigad on
eraldi analüüsitud
tihti väikese pindalaga
elupaigagrupi – metsade, soode ja niitude – ega kajastu seetõttu CORINE andmebaasis kõige
leviku ja kaitse poolest Läänemaa, olles nii täpsemini. Aastatel 2007–2011 moodustatud
nende elupaigagruppide levikus kui ka kaitsmise uute ja uuendatud kaitse- ja hoiualadega on
ulatuses paremate seas. Metsade levikus ja rannikuelupaiku võetud kaitse alla, mistõttu
kaitsmise ulatuses on maakondadest väljapaistev nende pindala ei pruugi olla sugugi nii palju
Hiiumaa, niitude levikus ja kaitsmise ulatuses vähenenud, kui maakatteandmebaas seda näitab.
aga Saaremaa. Soode puhul ei ilmne nii selgesti
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Autor: Aarne Tuule
Foto 33. Kõnnu Suursoo.

5.1 CORINE maakattetüüpide leviku muutused
Vahepealse nelja aasta jooksul pärast „Eesti
looduse kaitse aastal 2007“ ilmumist on valminud
uus CORINE LandCover digitaalne andmekogu
Eesti looduslike, poollooduslike ja inimtekkeliste alade esinemise ja leviku kohta. See 2006.
aasta satelliitfotode interpretatsioonil põhinev
maakattetüüpide ruumiandmebaas on värskeim
Eestit hõlmav CORINE maakattetüüpe ja nende
esinemist kirjeldav andmekogu, mistõttu on
käesolevas raamatus kasutatud seda andmebaasi,
andmaks ülevaadet erinevate elupaigagruppide
esinemisest Eestis 2011. aastal.
Kuna CORINE LandCoveri (CLC) andmebaasis
on väikseim eristatav maakatteüksus 25 hektarit,
siis on andmed selle võrra üldistatud. Kuid sellele
vaatamata saab anda ülevaate maakattetüüpide
ja nende põhjal moodustatud elupaigagruppide
levikust. Erandiks on veekogud, sest 25 hektarilise
üldistuse puhul jäävad kõik sellest väiksemad

veekogud andmebaasist välja. Seetõttu ei ole
käesolevas analüüsis veekogude puhul kasutatud
CORINE LandCoveri andmebaasi, vaid Eesti
põhikaardi baasil loodud keskkonnaregistri
kaardikihte.
Võrreldavuse huvides nelja aasta eest ilmunud
raamatus „Eesti looduse kaitse aastal 2007“
esitatuga, on andmebaasi maakattetüüpide
elupaigagruppideks rühmitamisel lähtutud
taas Eesti 1998. aasta punases raamatus esitatud
ohustatud liikide elupaikadest (tabel 15). Eesti
punase raamatu elupaikade süsteemi lõid
raamatu koostajad Põhjamaade, eriti Soome
punaste raamatute eeskujul. Eraldi toodi punase
raamatu elupaikade puhul välja see, kui paljudele
ohustatud liikidele on iga elupaik peamiseks ehk
eelistatuimaks elupaigaks, ning kui paljudele üks
elupaikadest ehk elupaik, kus liik võib elutseda,
kuigi tegu ei ole liigi eelistatuima elupaigaga.
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Tabel 15. CORINE maakatteklasside (CLC) alusel moodustatud elupaigagrupid ning ohustatud
liikide arv nende gruppide kaupa (allikad: CLC-projekt ja Eesti punane raamat 1998; täielik
tabel raamatus „Eesti looduse kaitse aastal 2007“)
Elupaigagrupp

Liikide arv
Peamine elupaik

Üks elupaikadest

Tehisalad

15 (1%)

93 (7%)

Pargid ja aiad

15 (1%)

59 (4,5%)

Põllumajanduslik maa

30 (2%)

50 (3,8%)

Lehtmetsad

201 (15%)

261 (19,8%)

Okasmetsad

119 (9%)

150 (11,4%)

Segametsad

108 (8%)

182 (13,8%)

Looduslikud rohumaad

100 (7,5%)

169 (12,9%)

Põõsastikud

23 (2%)

84 (6,4%)

Rannikuelupaigad

140 (11%)

207 (15,7%)

Sood

41 (3%)

77 (5,8%)

Siseveekogud

252 (19%)

334 (25,3%)

Meri

54 (4%)

58 (4,4%)

CORINE LandCoveri 2006. aasta andmebaasi maakatteklasside alusel moodustatud
elupaigagruppidest moodustab suurima osa
Eesti territooriumist põllumajanduslik maa
(32,2%), millele järgnevad segametsad (18,3%)
ja okasmetsad (17,6%).
Võrreldes eelmise CORINE LandCoveri kaardistusega 2000. aastal on kõigi kolme suurima
grupi pindala vähenenud. Samas on suurenenud
järgmiste elupaigagruppide pindalad: põõsastikud
(10,7%), pargid ja aiad (4,9%), lehtmetsad

(2,9%) ja looduslikud rohumaad (0,7%).
Ajavahemikus 2000–2006 on suuremad
protsendilised vähenemised läbi teinud tehisalad
(8,4%), rannikuelupaigad (5,6%) ja okasmetsad
(3,5%) (tabel 16). Suure osa tehisalade pindala
vähenemisest moodustavad hõreda taimestikuga
(CLC määratlus) alad, mis on muutunud peamiselt
põõsastikeks. Tehisalade osa tüüpide, nt tiheda
hoonestusega alade, tööstus- ja kaubandusterritooriumide ning ehitusplatside pindalad on
vahepeal suurenenud.

Tabel 16. CORINE LandCover (CLC) maakatteklasside alusel moodustatud elupaigagruppide
pindalad Eestis 2000. ja 2006. aastal
Elupaikade grupp
Põllumajanduslik maa
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Eestis
kokku
(km2)
2000.a

Eestis
kokku
(km2)
2006.a

Muutuse %

% Eesti
territooriumist
2000.a

% Eesti
territooriumist
2006.a

14785

14740

0,3%

32,3

32,2

Segametsad

8438

8387

0,6%

18,4

18,3

Okasmetsad

8311

8021

3,5%

18,2

17,6

Lehtmetsad

4338

4463

2,9%

9,5

9,8

Sood

3062

3059

0%

6,7

6,7

Põõsastikud

2654

2937

10,7%

5,8

6,4

Elupaikade grupp
Siseveekogud*

Eestis
kokku
(km2)
2006.a

Eestis
kokku
(km2)
2000.a

Muutuse %

% Eesti
territooriumist
2006.a

% Eesti
territooriumist
2000.a

2216

2201

0,7%

4,8

4,8

Pargid ja aiad

572

600

4,9%

1,3

1,3

Looduslikud rohumaad

558

562

0,7%

1,2

1,2

Rannikuelupaigad

414

391

5,6%

0,9

0,9

8,4%

Tehisalad

405

371

0,9

0,8

Meri*

25050

24990

0%**

–

–

KOKKU

70803

70722

0%**

100

100

* Veekogude arvutused ei ole tehtud CLC, vaid Eesti põhikaardi baasil loodud keskkonnaregistri kaardikihtide alusel. Siseveekogude analüüs
sisaldab ka Peipsi järve ja Võrtsjärve. Arvutustes on Peipsi järv ja Võrtsjärv arvestatud territooriumi sisse.
** Arvutuste käigus (ümardamisel jms) tekkinud väikese tehnilise vea tõttu ei kattu täpselt 2000. ja 2006. aasta kogupindalad.

Analüüsides CORINE LandCover 2006 muutuste andmebaasi, selgus, et kõige suuremad
muutused ajavahemikus 2000–2006 on aset
leidnud metsade ja põõsastike osas: 629,2
km2 okas-, sega- ja lehtmetsi on muutunud
põõsastikeks (taasmetsastamine) ning 204 km2
põõsastikke metsadeks (tabel 17). Arvestada tuleb
siinjuures seda, et CORINE LandCoveri metoodika
arvestab muutusena üle 5 ha suurusi muutusi.
Metsade ja põõsastike suhtarvu muutused
peegeldavad tehtud metsaraideid. Hiljutistel (st
pärast 2000. a raiutud) raielankidel on metsad
muutunud põõsastikeks (taasmetsastamine).

Varasematel raielankidel on 2000. aastal põõsastike gruppi klassiﬁtseeritud maakatteklass nüüd
taas metsaks määratud. Lisaks on põõsastike ala
suurenenud ka põllumajandusliku maa arvelt,
kuigi põldude võsastumise protsess on 1990.
aastatega võrreldes aeglustunud. Veel tasub
märkida põllumajandusmaade muutumist
parkideks ja aedadeks, mis tuleneb uuselamurajoonide rajamisest. Viimane suundumus ilmneb
eelkõige meie suuremate linnade Tallinna, Tartu
ja Pärnu ümbruses.

Tabel 17. Suuremad elupaikadevahelised muutused CORINE LandCover 2006 maakatteklasside
muutuste andmebaasi alusel
Elupaikade grupp CORINE
LandCover 2000.a alusel

Elupaikade grupp CORINE
LandCover 2006.a alusel

Muutuse pindala (km2)

Okasmetsad

Põõsastikud

293,3

Segametsad

Põõsastikud

268,2

Põõsastikud

Lehtmetsad

108,4

Põõsastikud

Segametsad

86,3

Lehtmetsad

Põõsastikud

67,7

Põllumajanduslik maa

Pargid ja aiad

14,4

Tehisalad

Põõsastikud

13,6

Põllumajanduslik maa

Põõsastikud

10,7

Põõsastikud

Tehisalad

9,3

Põõsastikud

Okasmetsad

9,3
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5.2 Soode levik ja kaitse
Aastal 1997 tegi Eestimaa Looduse Fond koos
partneritega Eesti märgalade inventuuri13, mille
eesmärk oli välja selgitada suuremate kaitse all
mitteolevate märgalade levik, seisund ja kaitseväärtus. Üle kümne aasta hiljem (detsember
2008 – aprill 2011) tegi Eestimaa Looduse Fond
koos Keskkonnaametiga Eesti soode täieliku
inventeerimise14 ning koostas selle tulemuste
põhjal soovitused nende potentsiaalseks kasutamiseks, sh looduskaitseliselt vajalike piirangute
kehtestamiseks, et leida viisid ja võimalused
säilitamaks soode mitmekesisuse väärtusi ka
tulevikus.
Projekti lähtekohaks oli 1997. aasta inventuur,
mille käigus koguti andmeid 1376 märgala kohta ja
mille metoodikast lähtuti andmete võrreldavuse
huvides ka uue inventuuri puhul. Kahel välitööde

hooajal, 2009. ja 2010. aastal, seati eesmärgiks
inventeerida 8000 sooala. Projekti käivitumise
etapis lähteandmed täpsustusid ning inventeeritavate alade hulk suurenes umbes 13000-ni.
Välitööde andmed digitaliseeriti ja analüüsiti
ning koostati andmebaas, millest peaks saama
esmane ja väärtuslik infoallikas ametnikele ja
planeeringute koostajatele, kel on vaja teada, kas
mõne soo puhul tuleb näiteks turbakaevandamine
kõne alla või mitte. Kogutud põhiandmed esitati
koos kaardikihiga Eesti Looduse Infosüsteemi
(EELIS) juurde.
Koos 1997. aasta andmetega tuvastati Eestis
11023 sood või sookooslust hõlmavat ala 255358
hektaril, mis jaotati Natura elupaikade inventeerimise andmevormist lähtudes üldhinnangu
järgi viide klassi: ülikõrge väärtus, kõrge väärtus,
oluline väärtus, madal või puuduv väärtus ja
teadmata/määratlemata väärtus (tabel 18).

Tabel 18. Eesti soode jagunemine soode inventuuri andmetel nendele antud üldhinnangu järgi
Üldhinnangu klass

Pindala (ha)

Ülikõrge väärtus (A)

63 661

24,9

115 290

45,2

Oluline väärtus (C)

51 501

20,2

Madal või puuduv väärtus (D)

15 322

6,0

Teadmata/määratlemata väärtus

9 584

3,7

255 358

100,0

Kõrge väärtus (B)

KOKKU

Liites soode inventuuri andmetele CORINE
maakatteandmebaasist lisanduvad looduslikud sooalad, on Eesti soode pindala veidi üle
332000 ha, mis moodustab riigi pindalast 7,3%
(CORINE andmebaasis moodustavad looduslikud
sood 6,4%, sooinventuuriga inventeeritud sood
aga 5,6% Eesti territooriumist) ( joonis 55).
Maakondade lõikes asub enim soid Pärnumaal
(18,5% Eesti soodest), kuhu jäävad suured
Soomaa ja Lavassaare soomassiivid. Järgnevad

13

100

14

Osakaal (%)

Alutaguse sooaladega Ida-Virumaa (11,6%),
Harjumaa (9,9%) ja Raplamaa (9,2%). Pindalalt
väikseimas maakonnas Hiiumaal asub kõige
väiksem osa ka Eesti soodest (0,9%) (joonis 56).
Suhtena maakonna pindalasse moodustavad
esikolmiku aga Pärnumaa (sood katavad seal
12,8% maakonnast), Läänemaa (12,2%) ja IdaVirumaa (11,3%). Kõige väiksema osa maakonna
pindalast moodustavad sood Võrumaal (2,7%)
(joonis 57).

Paal jt. 1999. Eesti märgalade inventeerimine 1997. a. Eesti Keskkonnaministeerium. Tartu.
Paal, J. Leibak, E. 2011. Estonian Mires: Inventory of Habitats. Eestimaa Looduse Fond. Tartu.

Kaitstavad alad

Sood

Joonis 55. 2009–2010. aastal inventeeritud sooalad koos CORINE maakatteandmebaasi sooaladega (ilma turbavõtualadeta (tüüp nr 4122)) ning kaitstavad alad
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Joonis 56. Eesti soode jagunemine maakondade vahel

Soode inventuuri ja CORINE maakatteandmebaasist neile lisanduvate sooalade andmete
põhjal on kaitse all 67% Eesti soodest (tabel 19).
Maakondade lõikes kaitstakse soid kõige
rohkem Läänemaal. Seal on kaitse all 83,5%
kõigist maakonna soodest. Järgnevad Raplamaa
(80,5%) ja Tartumaa (76,6%). Samas Pärnumaa,
kus asub kõige rohkem soid, on kaitsealuste
soode osakaalult 68,1% alles kaheksandal kohal.
Seevastu Hiiumaa on 69,7% soode kaitsmisega
kuuendal kohal. Kõige vähem on maakonda

jäävatest soodest kaitse all aga Võrumaal (38,2%)
(joonis 57).
Need arvud näitavad, et pindalaliselt on meie
sood küllalt hästi kaitstud. Samas hinnati ELi
loodusdirektiivi lisas loetletud sooelupaikade
seisundit peamiselt ebapiisavaks ja mõne elupaigatüübi puhul koguni halvaks (vt ptk 5.6),
millest võib järeldada, et kaitsekorraldusega ei
ole saavutatud varem rikutud sooaladel veel
elupaikade soodsat seisundit.

Tabel 19. Inventeeritud soode kaitstus Eestis15
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Kõrge väärtusega
osa % kaitse all
olevast

Elupaigatüüp

Liigivaesed madalsood

3.1.1.1

9888

50

72

Liigirikkad madalsood

3.1.1.2

12 360

64

91

Õõtsik-madalsood

3.1.1.3

960

59

87

Lammisood

3.1.1.4

1656

52

72

Rohu-siirdesood

3.1.2.1

27 359

81

91

Õõtsik-siirdesood

3.1.2.2

2792

76

99

Allikasood

3.1.3.1

432

55

93

Nõmmrabad

3.2.1.1

487

42

93

Lage- ja puisrabad

3.2.2

115 453

76

90

171 387

67

89

Kokku
15

Kaitse all oleva
osa % inventeeritud
kogupindalast

Pindala
kaitse all
(ha)

Paali
tüübi
kood

Paal, J. Leibak, E. 2011. Estonian Mires: Inventory of Habitats. Eestimaa Looduse Fond. Tartu.

Soode osakaal maakonna pindalas
11,0%-12,8% (3)
8,0%-10,9% (3)
5,0%-7,9% (3)
3,5%-4,9% (2)
2,7%-3,4% (4)

58,2
52,1

69,2

80,5
69,7

83,5

56,7
75,7

68,1
76,6

46,9
74,5

40,3
39,6
38,2

58,2 - kaitsealuste soode %
soode pindalast maakonnas
Joonis 57. Soode osa maakonna pindalas ja kaitsealuste soode protsent maakonna soode pindalast

Soode inventuuri andmetel jääb Natura 2000
loodusaladele enamik (75%) Eestis esindatud
Euroopa Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ ehk
loodusdirektiivi sooelupaigatüüpe. Enamus ehk

99% elupaigatüübist 7150 (nokkheinakooslused)
jääb loodusaladele. Kõige vähem ehk 13% jääb
loodusaladele elupaigatüübist 7120 (rikutud,
kuid taastumisvõimelised rabad) (tabel 20).

Tabel 20. Loodusdirektiivi sooelupaigatüüpide pindala ja % Natura 2000 loodusaladel
Elupaigatüüp*

Pindala (ha) Natura
2000 loodusaladel

7110 – rabad

% elupaigatüübist
Eestis

108 139

80

1011

13

7140 – siirde- ja õõtsiksood

30 118

80

7150 – nokkheinakooslused

468

99

7160 – allikad ja allikasood

409

48

1075

64

19 626

65

160 846

75

7120 – rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad

7210 – lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga
7230 – liigirikkad madalsood
Kokku
* Neljakohalised arvud elupaigatüübi tulbas tähistavad EL loodusdirektiivi elupaigatüüpide koode
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Lisaks on Tallinna Ülikooli Ökoloogia
Instituudi maastikuökoloogia osakond teinud
2009. aastal keskkonnaministeeriumi tellimusel
Eesti soometsade inventuuri16. Töö eesmärgiks sõnastati Eesti turbaalade (looduslikus
seisundis ja rikutud soodes) looduskaitseliste
väärtuste inventuur, mis hõlmab väljaspool
kaitsealasid ja hoiualasid olevaid olulisemaid
seni inventeerimata turbaalasid, keskendudes seejuures soometsadele ja puissoodele.

Soometsade inventuuri aruande kohaselt on
Eestis kokku 919 100 ha soostunud ja soometsi.
Neist 80 000 ha paiknevad kaitstavatel aladel
ja 840 000 ha väljaspool kaitstavaid alasid.
Viimastest inventeeriti eelneva kaardiandmete
analüüsi ja hinnangute alusel heas looduslikus
seisundis olevaid ehk ligi 11 000 ha (tabel 21).
Neist omakorda selekteeriti kaitseväärtust
omavaks 69 soometsa pindalaga 1876 ha (tabel
22) ning säilitamist väärivaks 16 soometsa
kogupindalaga 682 ha.

Tabel 21. Inventeeritud soometsa-alade jaotus kasvukohatüüpide järgi 16
Kasvukohatüüp*
soostunud mets

Alade
arv

Ala pindala (ha)
minimaalne

25

maksimaalne

1,3

keskmine

252

29

Pindala
kokku (ha)
731

lodumets

23

1

84

20

458

madalsoomets

94

4

190

22

2037

siirdesoomets

42

6

230

29

1202

rabamets

85

1,3

125

30

2588

kõdusoomets

73

2,3

285

52

3768

lage madalsoo

37

0,3

110

12

459

puis-siirdesoo

5

5,7

30

13

64

puisraba

8

2,1

82

18

145

allikasoo

1

1,4

1,4

1,4

1,4

roostik

1

3,9

3,9

3,9

3,9

mets mineraalmaal

2

3,1

35

18

38

396

0,3

285

29

11 496

Kokku

* Eelanalüüsile vaatamata jäid valikusse mõned alad, kus tüübiks ei osutunudki soostunud või soomets.

Tabel 22. Kaitset väärivate soometsade arv ja pindala16
Soometsatüüp

Ala keskmine pindala (ha)

10

192

19

madalsoomets

15

209

14

siirdesoomets

12

520

43

rabamets

30

842

28

2

90

45

1

30

30

69

1876

27

lammi-lodumets
Kokku
16

Pindala kokku (ha)

lodumets

soostuv mets
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Alade arv

Soometsade inventuur 2009/Soometsad väljaspool kaitsealasid/aruanne. TLÜ Ökoloogia Instituut. Tallinn, 2010.

Autor: Arne Ader
Foto 34. Kurkse rannaniit.

5.3 Niitude levik ja kaitse
19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul oli Eestis
poollooduslike koosluste leviku kõrgaeg. Nende
pindala küündis 18 000 km2, mis teeb umbes 40%
Eesti tänapäevasest territooriumist17. Pärast Teist
maailmasõda hakkas poollooduslike koosluste
pindala kiiresti vähenema, sest käsitsitöö asendus
suurtootmise ja intensiivse põllumajandusega,
mille tarbeks ei sobinud väheviljakad ja raskesti
majandatavad rohumaad. Viimased kasvasid võssa
ja muutusid ajapikku metsaks (Eesti metsamaa
pindala on suurenenud pärast Teist maailmasõda
veidi rohkem kui 50%18).
Erinevates andmebaasides sisalduva info ja
eksperthinnangute alusel hindasid Marek Sammul
ja Toomas Kukk 2006. aastal Eesti rohumaade
pindalaks u 130 000 ha, millest kõrget väärtust
omab 60–70%.
Käesoleva raamatu jaoks liideti Pärandkoosluste
Kaitse Ühingu (PKÜ) niitude andmebaasi, CORINE
maakatteandmebaasi looduslike rohumaade ning

ametliku hooldustoetusekõlblike või potentsiaalselt kõlblike poollooduslike alade andmebaasi
andmed. Nende alusel on Eestis 138 500 ha niite,
ehk 3,1% riigi pindalast (45 227 km2).
Siit ilmneb, et suur osa niite ei kajastu CORINE
maakatteandmebaasis tolle väikseima eristatava
üksuse (25 ha) tõttu (vt ptk 5.1; tabel 16).
Maakondade lõikes asub meil rohkem niite
läänepoolsetes maakondades. Kõige rohkem
on niite Saaremaal (26,4% Eesti niitudest).
Järgnevad Läänemaa (18,8%), Harjumaa (9,0%)
ja Pärnumaa (8,9%). Kagu- ja Kesk-Eesti on
niitudevaesem piirkond. Kõige vähem niite asub
Järvamaal (1,4% Eesti niitudest) (joonis 58).
Suhtena maakonna pindalasse moodustavad
esikolmiku aga Saaremaa (niidud katavad seal
12,5% maakonnast), Läänemaa (10,9%) ja
Hiiumaa (7,7%). Kõige väiksema osa maakonna
pindalast moodustavad niidud Järvamaal (0,8%)
(joonis 59 ).

17

Kukk, T. Sammul, M. 2006. Loodusdirektiivi poollooduslikud kooslused ja nende pindala Eestis. Sammul, M. Eesti Looduseuurijate Seltsi
aastaraamat. 84. köide. Tartu. 114–158.
18
Raiesmaa, R. Valgepea, M. Merenäkk, M. Raudsaar, M. 2011. Olukorrast metsanduses 2011. http://www.envir.ee/orb.aw/class=ﬁle/
action=preview/id=1174092/Olukorrast_metsanduses_2011_ver1.0_2.pdf
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Joonis 58 . Eesti niitude jagunemine maakondade vahel

Niitude osakaal maakonna pindalas
10,0%-12,5% (2)
5,0%-9,9% (1)
2,5%-4,9% (2)
1,5%-2,4% (5)
0,8%-1,4% (5)

45,5
33,6

23,7

41,9
82,1

27,4

74,3

47,8

61,1
66,7

67,6
61,2

34,9
64,6
45,0

45,5 - kaitsealuste niitude %
niitude pindalast maakonnas

106

Joonis 59. Niitude osakaal maakonna pindalas ja kaitsealuste niitude protsent maakonna niitude pindalast

Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) niitude
andmebaasi, CORINE maakatte andmebaasi
looduslike rohumaade ning ametliku hooldustoetusekõlblike või potentsiaalselt kõlblike
poollooduslike alade andmebaasi andmete põhjal
on kaitse all 60% Eesti niitudest.
Maakondade lõikes kaitstakse meil niite kõige
enam Hiiumaal. Seal on kaitse all 82,1% niitudest.
Järgnevad Läänemaa (74,3%), Tartumaa (67,6%) ja
Saaremaa (66,7%). Kui Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal
moodustavad niidud maakondade pindalast
keskeltläbi kümnendiku, siis Tartumaal kõigest
viiekümnendiku, kuid see-eest jäävad need
(peamiselt lamminiidud) suures osas Alam-Pedja
looduskaitsealale ja Emajõe-Suursoo kaitsealale.

Kõige vähem kaitstakse niite Ida-Virumaal. Seal
on kaitse all kõigest 23,7% niitudest (joonis 59 ).
PKÜ andmebaasi ja ametliku hooldustoetuse
kõlblike poollooduslike alade andmebaasi
andmete põhjal leidub Eestis loodusdirektiivi
niiduelupaigatüüpidest kõige rohkem lamminiite
(6450) – 26 000 ha. Järgnevad rannaniidud (1630*)
22 700 hektariga, alvarid (6280*) 19 800 hektariga
ja liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*)
10 100 hektariga. Kaitse all on enim aga kuivi
nõmmesid (4030) – 93% elupaigatüübist. Üle
90% on kaitse all veel rannaniite (1630*) – 92%
ja sinihelmikakooslusi (6410) – 91% (tabel 23).

Tabel 23. Loodusdirektiivi niiduelupaikade levik Eestis
Loodusdirektiivi elupaigatüüp*
6450 – lamminiidud

Kaitstavatel
aladel
(ha)

Eestis
kokku
(ha)

Kaitsealuse osa %
kogupindalast

26 000

17 800

68

1630* – rannaniidud

22 700

20 900

92

6280* – lood (alvarid)

19 800

12 000

61

6270* – liigirikkad niidud lubjavaesel mullal

10 100

5 100

50

6530* – puisniidud

8 200

4 600

56

6510 – aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud

8 000

3 700

46

6210* – kuivad niidud lubjarikkal mullal

7 250

4 500

62

9070 – puiskarjamaad

4 700

3 250

69

5130 – kadastikud

4 000

3 250

81

6430 – niiskuslembesed kõrgrohustud

3 750

2 050

55

6410 – sinihelmikakooslused

1 750

1 600

91

4030 – kuivad nõmmed

1 050

975

93

2320 – kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga

150

70

47

8240* – plaatlood

110

80

73

117 560

79 875

68

KOKKU

* Neljakohalised arvud elupaigatüübi tulbas tähistavad EL loodusdirektiivi elupaigatüüpide koode. Tärnid tähistavad esmatähtsaid elupaiku.
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5.4 Metsade levik ja kaitse
Riikliku metsainventeerimise järgi aastal 2008
Kasvukohatüübi rühmadest on riikliku metsaon Eestis metsamaad 2 197 400 ha19 (2009. aastal inventeerimise (2008) järgi Eestis enim palumetsi
2 209 000 ha), mis teeb 49% Eesti pindalast. (23,1% metsamaast). Järgnevad laanemetsad
Sellest on metsaga kaetud 2 062 800 ha ehk ligi (21,7%), soovikumetsad (17,4%), kõdusoometsad
46% Eesti pindalast. Maakondade lõikes on meil (14,4%) ja salumetsad (10,8%). Teisi rühmi on
kõige rohkem metsamaad
juba alla 10% (joonis 61).
Pärnumaal (11% Eesti
Kui vaadelda metsade osa
metsamaast). Järgnemaakonna pindalast, siis
Metsasuse poolest oleme
vad Harjumaa (9,9%)
moodustavad esikolmiku
ja Viljandimaa (8,2%).
Hiiumaa (metsad katavad
Euroopas 5. kohal Soome, Rootsi,
Kõige väiksem osa Eesti
seal 69% maakonnast),
20
Sloveenia ja Läti järel
metsamaast asub kõige
Alutaguse metsadega
väiksemas maakonnas
Ida-Virumaa (58%) ja
– Hiiumaal (2,3% metValgamaa (57%). Kõige
samaast) (joonis 60).
väiksema osa maakonna pindalast moodustavad
Enamuspuuliigi järgi on meil kõige rohkem metsad Tartumaal (38%) (joonis 62).
männikuid (33,7% metsadest). Teisel kohal
Riikliku metsainventeerimise (2008) hinnangu
on kaasikud (30,4%) ja kolmandal kuusikud järgi leidub Eestis loodusdirektiivi metsaelu(17,1%)19. Teiste puuliikide enamusega metsi paikadest kõige rohkem siirdesoo- ja rabametsi
on juba tunduvalt vähem: halli lepa enamusega (91D0*) – 85 500 ha. Järgnevad vanad loodus(8,1%), haava enamusega (5,7%), sanglepa metsad ehk läänetaiga (9010*) 81 800 hektariga
enamusega (3,2%).
ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) 50 300
hektariga (tabel 24).
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Joonis 60. Eesti metsamaa jagunemine maakondade vahel riikliku metsainventeerimise (2008) järgi
19
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20

Aastaraamat Mets 2009. Keskkonnateabe Keskus. Tartu, 2010.
Estonian Forestry 2011 – http://www.keskkonnainfo.ee/failid/forestry2011/EstonianForestry.swf
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Joonis 61. Metsa kasvukohatüüpide leidumine riikliku metsainventeerimise (2008) järgi

Tabel 24. Loodusdirektiivi metsaelupaikade levik Eestis riikliku metsainventeerimise (2008)
hinnangu järgi
Loodusdirektiivi elupaigatüüp*

Pindala Eestis (ha)

9010* – vanad loodusmetsad (läänetaiga)

81 800

9020* – vanad laialehised metsad

1 300

9050 – rohunditerikkad kuusikud

8 600

9060 – okasmetsad oosidel ja moreenkuhjatistel (sürjametsad)

8 900

9070 – puiskarjamaad

1 800

9080* – soostuvad ja soo-lehtmetsad

50 300

9180* – rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad)
91D0* – siirdesoo- ja rabametsad

–
85 500

91E0 – lammi-lodumetsad

300

91F0 – laialehised lammimetsad

200

2180 – metsastunud luited

23 400

* Neljakohalised arvud elupaigatüübi tulbas tähistavad EL loodusdirektiivi elupaigatüüpide koode. Tärnid tähistavad esmatähtsaid elupaiku.
Tüüpidel 9180*, 91E0 ja 91F0 hinnang puudub või on suhteliselt suure veaga.

Vanuseklassiti (10-aastase sammuga) moodustavad riikliku metsainventeerimise (2008) järgi
suurima pindala 41–50 ja 51–60aastased metsad.
Mõlemaid on 15% kõigist metsadest. Vanemaid kui
sajandivanuseid metsi on meil kokku aga 5,8%,

millest omakorda kõik ei klassiﬁtseeru koosluse
struktuuri ja ilme poolest veel liigirikasteks
vanadeks looduslikeks metsadeks, kus võib
leida inimpelglikke liike, kes majandatavates
metsades puuduvad.
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Kaitstavatele aladele jääb metsi kokku ligikaudu 406 000 ha (Eesti põhikaardi metsa kihtide
alusel) ehk umbes 18%. Viimastest on range kaitse
all ehk loodusreservaatides ning kaitsealade ja
püsielupaikade sihtkaitsevööndites ligikaudu
178 000 ha ehk umbes 8% kõigist metsadest
(tabel 25). Maakondade lõikes kaitstakse metsa
kõige rohkem Läänemaal, kus on kaitse all
26% metsadest. Järgnevad Pärnumaa 24% ning
Lääne-Viru- ja Valgamaa 23%ga. Üldiselt ilmneb
asjaolu, et kaitsealuse metsa osakaal on suurem
neis maakondades, kus paiknevad suuremad
kaitsealad (nt Matsalu Läänemaal, Lahemaa

Harju- ja Lääne-Virumaal, Otepää Valgamaal).
Kaitsealuse metsa osakaal on väikseim Põlvamaal
– ainult 8% metsast.
Samas rangelt kaitstakse metsa kõige rohkem
Hiiumaal, mis üldise kaitsealuse metsa osakaalult
(19%) on alles 7. kohal. Seal on range kaitse all
13% metsadest. Järgnevad Pärnumaa (12%),
Läänemaa (11%) ja Tartumaa (10%). Üle vabariigi
keskmise on metsa range kaitse all veel Lääne- ja
Ida-Virumaal ning Viljandimaal (kõigis 9%). Ka
rangelt kaitstud metsa osakaalult on viimasel
kohal Põlvamaa 3%ga (joonis 62).

Tabel 25. Kaitsealuse metsa jaotumine erinevate kaitserežiimide vahel
Kaitserežiim

Metsa pindala (ha)

loodusreservaat

3100

sihtkaitsevöönd

175 000

piiranguvöönd

182 600

hoiuala

44 500

KOKKU

406 200

Maakondade metsasus
60%-69% (1)
55%-59% (2)
50%-54% (5)
45%-49%(6)
38%-44%(1)

21/7
23/9

15/9

18/7
19/13

17/7

26/11

13/7

24/12
14/5

17/10
15/9

8/3
23/8
20/6

21/7 - kaitsealuse metsa% / rangelt kaitstud metsa % maakonna metsast
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Joonis 62. Maakondade metsasus ning kaitsealuste metsade ja rangelt kaitstud metsade (loodusreservaadid, kaitsealade
sihtkaitsevööndid ja püsielupaikade sihtkaitsevööndid) protsent maakonna metsadest

5.5 Elupaikade kaitse muutused
CORINE LandCover (CLC) maakatteklasside igati loogiline, et kaitsealuse pindala osatähtsus
alusel moodustatud elupaigagruppidest oli 1. juuli elupaigagrupi üldpindalas väheneb.
2011. aasta seisuga sarnaselt 2007. aastaga enim
Samas kahe elupaigagrupi (siseveekogud
kaitse all rannikuelupaiku (69,2%), järgnesid ja rannikuelupaigad) puhul suurenes aastatel
sood (64,6%), looduslikud rohumaad (58,9%) 2007–2011 küll kaitsealuse pindala osatähtsus
grupi üldpindalas, kuid absoluutarvudes nende
ja siseveekogud (46,1%).
Viimase nelja aasta jooksul on suurenenud kaitsealune pindala hoopis pisut vähenes. Siseveekaheksa elupaigagrupi (segametsad, okasmetsad, kogude puhul on vähenemine tühine (0,15%) ja
lehtmetsad, sood, siseveekogud,
võib tuleneda kaardiandmete
looduslikud rohumaad,
täpsustumisest vaherannikuelupaigad, meri)
pealsete aastate jooksul
kaitsealuse pindala osa(veekogude arvutused
CLC järgi on enam kui pooled
tähtsus grupi üldpindalas.
on tehtud keskkonnarannikuelupaigad, sood ja looSeitsme elupaigagrupi
registri andmete, mitte
duslikud rohumaad kaitse all
kaitsealune pindala on
CLC andmebaasi alusel).
absoluutarvudes suureRannikuelupaikade puhul
nenud. Parkide ja aedade
ilmneb, et kuna nende
puhul on kaitsealuse pindala osatähtsus aga üldpindala on Eestis, võrreldes CLC 2000 andhoopis vähenenud (0,1%), kuna nende üld- mebaasiga, vähenenud 5,6% (vt ptk 5.1 tabel
pindala Eestis kasvas ajavahemikul 2007–2011 16) ja kaitsealune pindala on vähenenud 4,92%,
rohkem (4,9%) kui kaitsealune pindala (2,94%) siis on tekkinud olukord, kus kaitsealuse pindala
(tabel 26). Kuna parkide ja aedade pindala kasvu osatähtsus võrreldes elupaigagrupi üldpindalaga
põhjuseks on peamiselt uuselamurajoonide Eestis on kasvanud, samas kui absoluutarvudes on
teke Tallinna, Tartu ja Pärnu ümbruses, siis on kaitsealune pindala ligi 5% vähenenud (tabel 26).
Tabel 26. CLC maakatteklasside alusel moodustatud elupaigagruppide kaitstus Eestis
Elupaikade grupp
Põllumajanduslik maa

Kaitse all
2007.a
(km2)

% elupaigagrupi pindalast 2007.a

Kaitse all
2011.a
(km2)

Range kaitse
all oleva osa
muutuse %

% elupaigagrupi pindalast 2011.a

734

5,0

732,5

0,2

5,0

Segametsad

1169

13,9

1205

3,08

14,4

Okasmetsad

1968

23,7

2005

1,88

25,0

Lehtmetsad

659

15,2

688,5

4,48

15,4

1962

64,1

1977

0,76

64,6

481

18,1

466

3,12

15,9

1016,5

45,9

1015

0,15

46,1

34

5,9

35

2,94

5,8

Sood
Põõsastikud
Siseveekogud*
Pargid ja aiad
Looduslikud rohumaad
Rannikuelupaigad
Tehisalad
Meri*
KOKKU

321

57,5

331

3,12

58,9

284,5

68,7

270,5

4,92

69,2

16,5

4,1

15

9,09

4,0

6584

26,3

6705

1,84

26,8

15229,5

21,5

15445,5

21,8

* Veekogude arvutused ei ole tehtud CLC, vaid Eesti põhikaardi baasil loodud ja keskkonnaregistrisse kantud kaardikihtide alusel. Siseveekogude
analüüs sisaldab ka Peipsi järve ja Võrtsjärve. NB! Raamatus „Eesti looduse kaitse aastal 2007“ oli kaitse all oleva mere pindalas trükiviga, mistõttu
muutus tabelis valeks ka tollal kaitse all olev pindala kokku. Selles tabelis on viga parandatud.
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Ajavahemikul 1. juuli 2007 kuni 1. juuli
2011 võeti kaitse alla üks uus kaitseala ja üks
uus hoiuala. Samuti uuendati üheteistkümne
olemasoleva kaitseala ja kolme hoiuala piire ning
kaitsekorda (kaitsealuste parkide ja puistute
piiride uuendamist ei ole siinkohal arvesse
võetud). Nende hoiualade puhul on kaitseeesmärgiks peamiselt jõgede ja mere-elupaigad.
Uue hoiualana moodustati 2010. aastal Ruhnu
saare lähedale veealuste liivamadalate (1110)21 ja
karide (1170) kaitseks Gretagrundi hoiuala. Uute
ja uuendatud kaitsealade puhul on kaitse alla
võetud peamiselt rannikuelupaiku, metsi ja niite
ning vähem paljandeid ja soid. Näiteks Suurupi
looduskaitsealal, mis võeti kaitse alla 2009.
aastal, kaitstakse erinevaid rannikuelupaiku,
paljandeid ja metsi.
Nii CLC maakattetüüpide kui ka kaitse- ja
hoiualade kaitse-eesmärkide alusel analüüsitud
elupaigatüüpide kaitstuse muutused aastatel
2007–2011 näitavad üldjoontes kaitsealuste
metsade, niitude ja merealade suurenemist.
Erinevus ilmneb aga rannikuelupaikades. CLC
järgi on kaitsealuste rannikuelupaikade pindala
vähenenud, samas kui uute ja uuendatud kaitseja hoiualade kaitse-eesmärkides on nimetatud
mitmeid rannikuelupaiku. Siin võib olla põhjuseks
nende elupaikade väiksus, sest kõik alla 25 ha
suurused maakattetükid CLC metoodikas ei
kajastu, mistõttu rannikuelupaigad ei pruugi
tegelikkuses sugugi olla nii palju vähenenud,
kui CLC maakatteandmebaas seda näitab.

Elupaigagruppide ranget kaitset
on võimalik arvutada kahel viisil.
Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN)
kategooriate järgi deﬁneeritakse rangeks
kaitseks kategooriad Ia ja Ib (vt peatükki
3.1), millele vastavad Eestis loodusreservaadid ning sihtkaitsevööndi looduslik osa
ja püsielupaiga sihtkaitsevööndi rangemini
kaitstav osa. Siseriiklikult loetakse meil
üldjuhul rangeks kaitseks lisaks loodusreservaatidele aga kõik sihtkaitsevööndid,
sõltumata nende looduslikust või hooldatavast osast. Seega hõlmab rangeks kaitseks
määratletud ala meil siseriikliku arvestuse
kohaselt palju suurema pindala kui IUCNi
järgi deﬁneeritult.

CORINE LandCover maakatteklasside alusel
moodustatud elupaigagruppidest on IUCNi
kategooriate kohaselt meil enim range kaitse all
soid (ligi 31% elupaigagrupi pindalast), järgnevad
rannikuelupaigad (ligi 9%) ja okasmetsad (ligi
5%) (tabel 27). Siseriikliku arvestuse kohaselt on
elupaigagruppidest range kaitse all 47% soodest,
24,7% looduslikest rohumaadest, 24,6% rannikuelupaikadest ja ligi 12,5% okasmetsadest. Teiste
elupaigagruppide puhul jääb see näitaja alla
10% (tabel 28).

Tabel 27. CLC maakatteklasside alusel moodustatud elupaigagruppide range kaitstus Eestis
IUCN Ia ja Ib kategooriate alusel

Elupaikade grupp

Põllumajanduslik maa
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21

% elupaigagrupipindalast
2007.a

Range
kaitse all
(IUCN Ia ja
Ib) 2007.a
(km2)

Range
kaitse all
(IUCN Ia ja
Ib) 2011.a
(km2)

Kaitse all
oleva osa
muutus %
(2007-2011)

% elupaigagrupi
pindalast
2011.a

5

0,03

5,5

10,0

0,04

Segametsad

195,5

2,32

202

3,32

2,41

Okasmetsad

395

4,75

399,5

1,14

4,98

Lehtmetsad

118

2,72

125

5,93

2,80

Sood

942

30,76

943,5

0,16

30,84

Neljakohalised arvud elupaigatüübi järel tähistavad EL loodusdirektiivi elupaigatüüpide koode.

Elupaikade grupp

% elupaigagrupipindalast
2007.a

Range
kaitse all
(IUCN Ia ja
Ib) 2007.a
(km2)

Põõsastikud

39

Siseveekogud*

Range
kaitse all
(IUCN Ia ja
Ib) 2011.a
(km2)

Kaitse all
oleva osa
muutus %
(2007-2011)

% elupaigagrupi
pindalast
2011.a
1,23

1,47

36

7,69

15

0,68

14,5

3,33

0,66

0,3

0,05

0,3

0

0,05

Looduslikud rohumaad

14

2,51

14

0

2,49

Rannikuelupaigad

36

8,70

35

2,78

8,95

1

0,25

0,4

60

0,11

289,5

1,16

286

1,21

1,14

2050,3

2,9

2061,7

Pargid ja aiad

Tehisalad
Meri*
KOKKU

2,9

* Veekogude arvutused ei ole tehtud CLC, vaid Eesti põhikaardi baasil loodud ja keskkonnaregistrisse kantud kaardikihtide alusel. Siseveekogude
analüüs sisaldab ka Peipsi järve ja Võrtsjärve.

Tabel 28. CLC maakatteklasside alusel moodustatud elupaigagruppide range kaitstus Eestis
Elupaikade grupp

Range kaitse all (loodusreservaatides ja
sihtkaitsevöödites) 2011 (km2)

% elupaigagrupi
pindalast

Põllumajanduslik maa

35

0,2

Segametsad

488

5,8

Okasmetsad

997

12,4

Lehtmetsad

318

7,1

Sood

1437

47

Põõsastikud

162

5,5

Siseveekogud*

43

2

Pargid ja aiad

2

0,3

Looduslikud rohumaad

139

24,7

Rannikuelupaigad

96

24,6

Tehisalad

3

0,8

Meri*

430

1,7

KOKKU

4150

5,9

* Veekogude arvutused ei ole tehtud CLC, vaid Eesti põhikaardi baasil loodud ja keskkonnaregistrisse kantud kaardikihtide alusel. Siseveekogude
analüüs sisaldab ka Peipsi järve ja Võrtsjärve. Kokkuarvutus sisaldab ka mereosa pindala.
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Autor: Arne Ader
Foto 35. Hommik Navesti jõel.

5.6 Loodusdirektiivi lisades loetletud elupaigad
Eestis on 60 Euroopa Nõukogu direktiivi nimetatud elupaigatüüpide kohta esitatakse
92/43/EMÜ ehk loodusdirektiivi I lisas nime- andmed nende levila ja elupaigatüübiga kaetud
tatud, Euroopas ohustatud elupaigatüüpi, mille ala ning muutuste suuna kohta. Lisaks esitatakse
kaitse ja säilimise peame tagama. Nende hulgas loetelu peamistest ohu- ja mõjuteguritest ning
on rohkem ranniku-, metsa- ja niiduelupaiku info selle kohta, milline on hinnanguline või
ning mõnevõrra vähem soode, mageveekogude, arvutuslik soodsa levila ja elupaigatüübiga kaetud
paljandite ja mereelupaiku. Kõigi elupaiga- ala pindala ning elupaigatüübile tüüpiliste liikide
tüüpide seisundi kohta peavad Euroopa Liidu nimekiri. Lõpuks on veel kokkuvõtvad hinliikmesriigid, sh Eesti,
nangud levila, elupaiga
vastavalt loodusdirekpindala, struktuuri ja
Pooled Eesti elupaigatüüpidest
tiivi artiklile 17 esitama
funktsioonide säilimise
Euroopa Komisjonile iga
ning tulevikuväljavaadete
on kas soodsas (42%) või teadkuue aasta järel aruande
kohta.
mata (8%) seisundis
direktiivi rakendamise
Antav hinnang elupaitulemustest. Aru tuleb
gatüübile võib olla soodne
anda iga elupaigatüübi
(favourable), ebapiisav
kohta biogeograaﬁlise regiooni tasemel. Kuna (unfavourable – inadequate), halb (unfavourable
Eesti kuulub tervenisti boreaalsesse biogeograa- – bad) või teadmata (unknown). Ebapiisava
ﬁlisse regiooni, siis tuleb meil iga elupaigatüübi ja halva hinnangu puhul on võimalik lisada
kohta täita vaid üks andmevorm.
ka trend – kas olukord halveneb või paraneb.
Euroopale esitatav aruanne koosneb kolmest Eelnevate hinnangute alusel esitatakse omakorda
osast: üldosa direktiivi rakendamise kohta, liigi kokkuvõttev üldhinnang selle elupaigatüübi
seisundi hindamise vorm ja elupaigatüübi seisundi looduskaitselisele seisundile biogeograaﬁlise
hindamise vorm. Kõigi loodusdirektiivi I lisas regiooni ulatuses kõnealuses liikmesriigis.
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Eesti esitas sellise aruande esmakordselt
2007. aastal, järgmine tuleb esitada 2013. aastal.
2007. aasta aruande täitmine telliti vastavate
elupaigarühmade spetsialistidelt või kasutati
olemasolevaid inventuuride andmeid. Samas
nõuab loodusdirektiivi artikkel 11, et liikmesriigid korraldaksid riikliku seire nii, et sellest
laekuks info ka aruandluse täitmiseks. Järgmise
aruandlusperioodi kohta, st aastal 2013 ootabki
Euroopa Komisjon juba seirepõhiseid aruandeid.
Kõige suurem osa Eesti elupaigatüüpidest
on soodsas seisundis 42% (25 elupaigatüüpi),
ebapiisavas seisundis on 35% (21), ja halvas
seisundis 15% (9). 8% (5) elupaigatüüpide kohta
on meil teave sedavõrd puudulik, et nende
seisundihinnang on teadmata (joonis 63).
Aruande järgi on meil kõige rohkem soodsas
seisundis elupaigatüüpe mere- ja rannikuelupaikade hulgas, kõige kehvemad lood on aga
mageveekogude ja soode seisundiga (tabel 29).
Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega, ei ole
Eesti sugugi kõige halvemas seisus. Boreaalses
regioonis on soodne seisund vaid 13% elupaigatüüpidest, suurema osa elupaigatüüpide seisund

on ebapiisav (42%) või halb (40%). Kiita pole
olukord ka kogu Euroopa Liidus tervikuna, kus
halva seisundiga on 37%, ebapiisavaga 28% ja
soodsas seisundis vaid 17% elupaigatüüpidest,
kusjuures märgatava osa elupaigatüüpide seisund
on hoopis teadmata (18%)22.
Kui vaadata ainult loodusdirektiivi lisas
nimetatud Euroopa esmatähtsaid ehk neid
elupaigatüüpe, mille levila on oluliselt kahanenud ja mille püsimise eest on EL võtnud erilise
vastutuse, siis nende olukord on oluliselt halvem.
Eestis leiduvatest esmatähtsatest elupaigatüüpidest on soodsas seisundis ainult 17% (3
elupaigatüüpi), samas kui ebapiisavas seisundis
on 44% (8) ja halvas seisundis 28% (5). Kahe
esmatähtsa elupaigatüübi seisundihinnang on
teadmata (joonis 63). Võrreldes Euroopa Liidu
riikidega, ei ole Eesti aga sugugi kehvemas
seisus. Euroopa Liidus on soodsas seisundis 14%,
ebapiisavas ja halvas seisundis kokku aga üle
70% esmatähtsatest elupaigatüüpidest.

Teadmata 8%

Halb 15%

Soodne 42%

% loodusdirektiivi
elupaikadest

Teadmata 11%

Soodne 17%

Halb 28%

% loodusdirektiivi
esmatähtsatest
elupaikadest

Ebapiisav 35%

Ebapiisav 44%
Joonis 63. Hinnang ELi loodusdirektiivi lisas loetletud elupaikade, sh eraldi esmatähtsate elupaikade, seisundile Eestis
22

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/habitats-art17report/library?l=/papers_technical/overview_conservation_1/_EN_1.0_&a=d
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Tabel 29. Hinnang ELi loodusdirektiivi lisas loetletud elupaikade seisundile Eestis
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Elupaigatüübi kood*

Elupaigatüübi nimetus

Hinnang
seisundile

1110

Veealused liivamadalad

soodne

1130

Jõgede lehtersuudmed

soodne

1140

Liivased ja mudased pagurannad

soodne

1150*

Rannikulõukad

soodne

1160

Laiad madalad lahed

soodne

1170

Karid

soodne

1210

Esmased rannavallid

soodne

1220

Püsitaimestikuga kivirannad

soodne

1230

Merele avatud pankrannad

soodne

1310

Soolakulised muda- ja liivarannad

soodne

1620

Väikesaared ning laiud

soodne

1630*

Rannaniidud

ebapiisav

1640

Püsitaimestikuga liivarannad

soodne

2110

Eelluited

soodne

2120

Valged luited

soodne

2130*

Hallid luited

soodne

2140*

Rusked luited kukemarjaga

teadmata

2180

Metsastunud luited

soodne

2190

Luidetevahelised niisked nõod

soodne

2320

Kuivad liivanõmmed kanarbikuga

teadmata

2330

Liivikud

ebapiisav

3110

Liiva-alade vähetoitelised järved

halb

3130

Vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved

halb

3140

Vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved

halb

3150

Looduslikud rohketoitelised järved

ebapiisav

3160

Huumustoitelised järved ja järvikud

teadmata

3180*

Karstijärved ja -järvikud

halb

3260

Jõed ja ojad

ebapiisav

4030

Kuivad nõmmed

teadmata

5130

Kadastikud

soodne

6210

Kuivad niidud lubjarikkal mullal (olulised orhideede kasvualad)

ebapiisav

6270*

Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal

ebapiisav

6280*

Lood (alvarid)

ebapiisav

6410

Sinihelmikakooslused

soodne

6430

Niiskuslembesed kõrgrohustud

soodne

Elupaigatüübi kood*

Elupaigatüübi nimetus

Hinnang
seisundile

6450

Lamminiidud

ebapiisav

6510

Aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud

soodne

6530*

Puisniidud

ebapiisav

7110*

Rabad

ebapiisav

7120

Rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad

ebapiisav

7140

Siirde- ja õõtsiksood

ebapiisav

7150

Nokkheinakooslused

ebapiisav

7160

Allikad ja allikasood

ebapiisav

7210*

Lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga

halb

7220*

Nõrglubja-allikad

teadmata

7230

Liigirikkad madalsood

halb

8210

Lubjakivipaljandid

soodne

8220

Liivakivipaljandid

soodne

8240*

Plaatlood

ebapiisav

8310

Koopad

soodne

9010*

Vanad loodusmetsad

halb

9020*

Vanad laialehised metsad

halb

9050

Rohunditerikkad kuusikud

ebapiisav

9060

Okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad)

ebapiisav

9070

Puiskarjamaad

ebapiisav

9080*

Soostuvad ja soo-lehtmetsad

halb

9180*

Rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad)

soodne

91D0*

Siirdesoo- ja rabametsad

ebapiisav

91E0*

Lammi-lodumetsad

ebapiisav

91F0

Laialehised lammimetsad

ebapiisav

* Tärnid tähistavad esmatähtsaid elupaiku.

Kõige sagedamini mainitud ohuteguriteks
elupaikade seisundi säilimisele olid liikmesriikide
aruannetes metsamajandus, põllumajandus ja
koosluste looduslik areng.
Loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide seisundi aruande tulemused ei ole
sugugi üllatavad, sest loodusdirektiivi lisa-

desse kuuluvadki Euroopa Liidu territooriumil
ohustatud elupaigatüübid, mis on direktiivi
lisasse valitud harulduse ja ohustatuse tõttu.
Järgmiseks aruandeperioodiks aga eeldatakse,
et tänu liikmesriikides rakendatud looduskaitsemeetmetele on vähemalt mõne elupaigatüübi
seisund paranenud.
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Autor: Heiko Kruusi
Foto 36. Ürgmets Poruni jõe ääres.

5.7 Kaitsealade elupaigaline jaotus
Pärast Looduskaitseseaduse vastuvõtmist Vilsandi rahvuspark, kus kõigis leidub palju
(st pärast 2004. aasta maikuud) kinnitatud Euroopa tähtsusega elupaigatüüpe.
kaitsealade kaitse-eeskirjade, hoiualade kaitse
Neist 505 hoiu-, kaitse- ja kohaliku tasandi
alla võtmise määruste ja ühe kohaliku tasandi alast (976 362 ha – see on 63,5% kaitstavate alade
objekti kaitse alla määramise teemaplaneeringu pindalast), mille kaitsekorras on kaitse-eesmärjärgi kaitstakse Eestis EL-i loodusdirektiivi I lisas giks nimetatud loodusdirektiivi elupaigatüübid,
nimetatud elupaigatüüpe 505 kaitstaval alal. leidub 185 kaitstaval alal elupaigatüüpi vanad
Siinkohal tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, loodusmetsad (9010*)23. Järgnevad 167 alal
et 94 kaitsealal (296 763
elupaigatüüpi soostuvad ja
ha) kehtib kaitstavate
soo-lehtmetsad (9080*)
loodusobjektide seaduse
ja 118 alal elupaigatüüpi
järgselt (st 1994–2004)
liigirikkad madalsood
Kõige enam kaitse-eesmärgina
kinnitatud kaitse-ees(7230) (joonis 64).
nimetatud elupaigatüüp on vanad
kiri ning 107 kaitseKõige vähem leidub
loodusmetsad
alal (28 152 ha) veelgi
neil aladel aga elupaivanem kaitsekord,
gatüüpe nimetusega
mistõttu nende alade
rusked luited kukekaitse-eeskirjadesse ei
marjaga (2140*) ja jõgede
ole loodusdirektiivi elupaigatüüpide kaitset lehtersuudmed (1130). Mõlemaid elupaigatüüpe
kaitse-eesmärgina sisse kirjutatud. Viimane kaitstakse kõigest ühel kaitstaval alal (joonis
aga ei tähenda, et neil aladel loodusdirektiivi 65). Ainus elupaigatüüp, mida ei ole ühelgi
elupaigatüüpe ei leiduks. Nende kaitsekorda ei 505-st alast kaitse-eesmärgiks nimetatud, on
ole jõutud lihtsalt veel kaasajastada. Selliste alade hanepajuga luitenõod (2170).
hulka kuuluvad aga ka mitmed suure pindalaga
kaitsealad, nagu näiteks Lahemaa, Matsalu ja
118

23

Neljakohalised arvud elupaigatüübi järel tähistavad EL loodusdirektiivi elupaigatüüpide koode. Tärnid tähistavad esmatähtsaid elupaiku.
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Joonis 64. Loodusdirektiivis loetletud elupaigad, mille kaitsmine ja säilitamine on kaitse-eesmärgiks kõige rohkematel
Eesti kaitse- ja hoiualadel ning ühel kohaliku tasandi looduskaitseobjektil (kokku leidub Eestis 60 loodusdirektiivi
I lisas nimetatud elupaigatüüpi)
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Joonis 65. Loodusdirektiivis loetletud elupaigad, mille kaitsmine ja säilitamine on kaitse-eesmärgiks kõige väiksemal
arvul Eesti kaitse- ja hoiualadel ning ühel kohaliku tasandi looduskaitseobjektil (kokku leidub Eestis 60 loodusdirektiivi
I lisas nimetatud elupaigatüüpi)
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Neist 505st alast on kõige rohkem kaitseeesmärgiks määratud elupaigatüüpe Luitemaa
looduskaitsealal – tervelt 28, mis teeb 47%
Eestis leiduvatest loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpidest. Üle 20 elupaigatüübi kaitstakse
veel Vormsi maastikukaitsealal (24), Tagamõisa
hoiualal (24) ja Väinamere hoiualal (selle Lääne
maakonda ja Saare maakonda jääval osal on 23
elupaigatüüpi ning Hiiu maakonda jääval osal
22 elupaigatüüpi).

2,1
3,0

1,8

CORINE LandCoveri maakatteklasside alusel
koostatud elupaigagruppidest (vt ptk 5.1) moodustab kaitstavatel aladel (siin lisaks kaitsealadele
ja hoiualadele arvestatud ka püsielupaiku,
kaitstavaid looduse üksikobjekte ja kohaliku
omavalitsuse tasandil kaitstavaid objekte)
kõige suurema osa meri (43,4%), järgnevad
okasmetsad (13%), sood (12,8%) ja segametsad
(7,8%) (joonis 66).

0,2
0,1

Meri

4,5

Okasmetsad

4,7

Sood
Segametsad
Siseveekogud

6,6

Põllumajanduslik maa

%

Lehtmetsad
Põõsastikud

7,8

Looduslikud rohumaad
Rannikuelupaigad
Pargid ja aiad

12,8

43,4
Tehisalad

13,0

Autor: Arne Ader

Joonis 66. Kaitstavate alade jaotus elupaigagruppide kaupa
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Foto 37.Õhtutaevas Austurgrunnes, Vormsil.

Kokkuvõte
Eesti looduse kaitse on pindalaliselt võrreldes
2007. aastaga paranenud peamiselt mere ning
siseveekogude ala arvelt, üldine kaitstava territooriumi osakaal on tõusnud aga vähe – vaid
0,2%, 2007. aasta 17,9%-lt 2011. aasta 18,1%-ni.
Akvatooriumist on kaitse all 31,1% ja summaarselt
Eestist 22,7%. Eestimaa rannajoonest on kaitse
all 4/5. Pea viiendik vooluveekogude pikkusest
jääb kaitstavatele aladele ja tervenisti jääb
neile aladele 969 väikejärve, mis on üle poole
väikejärvede pindalast. Natura 2000 võrgustiku
alade pindala on kasvanud, linnualadel u 250
km2 ja loodusaladel u 730 km2 võrra. Arvuliselt
kõige enam on lisandunud püsielupaiku (289),
mis on reeglina just liigikaitselise eesmärgiga
väikese- või keskmisemõõdulised alad. Märkimisväärselt on kasvanud ka kohaliku omavalitsuse
tasandil kaitstavate objektide arv – 2-lt 19-ni.
Viimased kaks fakti viitavad ilmselt sellele,
et looduse kaitsmine Eestis on muutunud
rohkem liigikeskseks ja jõudnud enam kohaliku
kogukonna huvisfääri. Ehk viitab viimasele ka
see fakt, et looduskaitseliste rikkumiste arv on
järjest vähenenud. Samas on Eestis ikka veel 277
kaitsealust liiki (sh 26 I kaitsekategoorias), keda
pole mainitud ühegi kaitstava ala kaitse-eeskirjas.
2010. aastal tähistasime 100 aasta möödumist
esimese looduskaitseala loomisest Eestis, samal
ajal kui maailm tegi murelikke kokkuvõtteid
elurikkuse kiirenevast hävimisest. Kuigi Eesti head
looduslikud võimalused (inimasustuse koondumine linnadesse ja madal asustustihedus) loovad
meie riigi jaoks väga hea baasi, olemaks maailmas
üks teerajajaid kestliku arengu osas, ei näita selles
suunas piisavalt kiiret liikumist viimasel neljal
aastal looduskaitses toimunu. Samuti levib ja
süveneb Eestis arusaam, et looduse kaitsmine
on kitsa kildkonna „erahuvi“. Siiski nüüd, kui
maailmas on aastakümme 2010–2020 kuulutatud
rahvusvaheliseks elurikkuse dekaadiks, mille
eesmärk on peatada elurikkuse vähenemine ja
ökosüsteemide teenuste kahjustamine, oleme
ka meie suutnud oma riikliku looduskaitse
arengukava eelnõu eesmärkidesse põimida nii
globaalseid kui ka Euroopa Liidu (EL) strateegilisi
eesmärke. Seame endale sihid, et Eesti liigid ja

elupaigad on aastaks 2020 soodsas seisundis ja
maastike mitmekesisus on tagatud ning elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna;
et loodusvarad jäävad pikaajaliselt püsima ja
nende kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse
lähenemise põhimõtteid; et inimesed tunnevad
ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi
igapäevaelus rakendada.
Kuna ELis on aastaks 2020 seatud üldeesmärk – peatada ELis elurikkuse vähenemine ja
ökosüsteemi teenuste kahjustumine, tuleb ka
meil liidu liikmesriigina pingutada, sest aastaks
2020 on vaja kaitsekorralduskava koostada lisaks
enam kui 1000 alale kogupindalaga enam kui 14
000 km2 (umbes kolmandikule Eesti pindalast).
Elurikkuse säilitamiseks on vaja tagada kaitstavate alade võrgustiku sidusus. Rohevõrgustiku
teemaplaneeringud kohalikes omavalitsustes on
täpsustamata ja ei ole tehtud piisavaid uuringuid
kas ja kuidas see võrgustik kaitstavate alade
sidusust tagab, liikide ohustatus kasvab aga pea
kõigis liigirühmades. Range kaitse all olevate
alade osa seevastu väheneb, metsad noorenevad
ja killustuvad. Madal- ja siirdesood kui olulised elurikkuse kandjad hävivad edasi. Seega,
kuigi viimase nelja aasta jooksul on pea kõigi
looduslikult väärtuslikumate elupaigagruppide
kaitstus suurenenud, ei ole sel olnud seni piisavat
eesmärgipärast seost ökosüsteemide ja nende
võtmekomponentide kvaliteedi säilitamisega.
Nii ongi meil kõige rohkem soodsas seisundis
Euroopa tähtsusega elupaigatüüpe mere- ja
rannikuelupaikade hulgas, aga kõige kehvemad
lood on mageveekogude ja soode (just madal- ja
siirdesoode) seisundiga. Kui mere ruumiline
planeerimine on alles algusjärgus, siis maismaal
on äsja ligi 100%-liselt lõpetatud maareform ja
majandustegevuse ruumiline planeerimine käib
juba ammu täie hooga. Niisiis tuleb lähitulevikus
looduse kaitseks saavutada ennekõike ruumilise
planeerimise ja keskkonnamõjude hindamise
läbipaistvus ning korraldada kaitse olemasoleval
kaitstaval alal, suunates tähelepanu elurikkaimate koosluste säilitamisele (nt peatades
madal- ja siirdesoode hävimine seni toimivate
kuivendussüsteemide mõjul).
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