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Vastus tagasisidele lendorava
eeskirj
Austatud Ants Erik
Keskkonnaamet teavitas EESTI ERAMETSALIITU (edaspidi EEML) 12.07.2016 kirjaga nr
7algatamisest. Esitasite oma seisukohad 15.07.2016 kirjaga nr 9/16 (Keskkonnaameti
-16/16/9286 all). Vabandame, et kirjale
vastamine on
menetlusosalistelt saadud rohke tagasiside ning sellega seotud
kirjas
kirjavahetuses (vt allpool).
h

v on asjaolu, et EEML-i ei kaasatud lendorava
vastav sooviavaldus edastati 22.07.2013
Keskkonnaametile. Selgitame, et lendorava kaitse tegevuskava
oli
2013. aasta
juunis
avaldamiseks siis, kui Keskkonnaamet oli tegevuskava tellijana
, selle
12.01.2015 Keskkonnaministeeriumisse esitanud ning ka Keskkonnaministeerium oli selle
EEML Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumile 05.05.2015 kirja teel.
ei ole
EEMLegevuskava
on
praeguseks
Keskkonnaministeeriumis kinnitatud (keskkonnaministri 04.02.2016
i nr 1-2/16/108).
Oleme info, et EEML ei ole siiani vastust saanud, edastanud Keskkonnaministeeriumile.
Vaatamata asjaolule, et EEML-ile pole 05.05.2015 saadetud ettepanekutele tegevuskava e
kohta
d kinnitatud tegevuskavas. Anname
, k
kaitse-eeskiri on omavahel tihedalt seotud ning EEML-i poolt kaitse tegevuskava osas 2015.
aastal
n ette heidetud ka 15.07.2016 tagasisidekirjas.
Kinnitatud tegevuskava sisaldab EEML-i
metsamajandusjuhiste koostamisse nt

05.05.2015

esitatud

soovitust kaasata
Samuti on
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tegevuskavas kirjeldatud lendorava levikut maailmas, sh asjaolu, et Euroopa Liidus on lendorav
olemas vaid Eestis ja Soomes, millest tulenebki, et lendorav elab siin oma areaali servaalal.
EEML-i soovitus
likku elukeskkonna klimaatilistest muutusest tulenevat
negati
aga vastav
tegevuskavaga selle
.

ks tegevusi planeerida, pole seda pikemalt siiski

Samuti on tegevuskavas kirjeldatud looduslike vaenlaste, sh kakkude
lendoravale. Kuigi kisklussurve lendoravale on suur, ei ole seda hinnatud siiski kriitilise
05.05.2015
pakkus.
lendorava populatsiooni suuruse ja isoleerituse
uurimist.
aga arvatud II prioriteeti kui samuti vajalikud kaitsekorralduslikud
tegevused. Lendorava populatsiooniuuringuteks ja m
sh
) kiskluse kaudu lendorava asurkonda
arvukuse reguleerimiseks on tegevuskavas
ka meetmed ning vastavad tegevused on
kajastatud eelarves. I prioriteeti on arvatud
.K
teguriks on elupaikade kadu ja nende
, millega on omakorda lineaarses seoses populatsiooni suurus. Seega,
takistamaks edasist lendorava
imist, on I prioriteedi tegevuseks tegevuskavas
elupaikade
Nagu EEML-i 05.05.2015 kirjas
gitud, pole tegevuskavas elupaikade kadumise
ohuteguri all
kogupindala olulist
suurenemist viimasel umbes 60 aastal. Selgitame, et lendorava kaitse seisukohast ei ole oluline
haavikute
T
metsadele, sh
levialaks oleval Alutagusel, ja eriti
ealasid, suur. On
ka
lendoravale sobivat metsa praktiliselt enam ei ole. Tegevuskavas on kirjeldatud ka lendorava
e
tust, kusjuures se
s
olevate alade, sh EEML-i viidatud mittemetsamaa kaardikihte.
keelatud, vastupidi, sageli on need
just vajalikud. Nagu ka kinnitatud
tegevuskava p 9.2 kirjeldab,
vajalik nt
muude, elupaiga struktuuri kujundavate raiete
teostamine, et tagada pesapuude kujunemine ka 50
lendorava
metsaosasid, mida on vaja kujundada lendoravale sobivama struktuuriga
metsaks (nt kuusekultuurid, mida ei
.
asjakohane EEML-i 05.05.2015 esitatud seisukoht, et otstarbekas ei ole
kulutada ressursse lendorava elupaikade taastamisele (viidates, et vastavad meetmed
tegevuskavas on mittevajalikud).
Tegevuskavas ei ole vajalikuks peetud kajastada EEML-st 3 tulenevat kohustust
hulka kuuluvad nt
tingimus on
ega kohaldu vaid lendorava elupaikadele, pole olnud vajadust seda liigi
kaitse tegevuskavas enam esile tuua. Pealegi eelistab lendorav pesapaigana
(isegi neis
haabasid,
. Heal juhul ja parema puudumisel kasutab lendorav
liikumiseks
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, et
alal reaalselt esinevate emasloomade arvust, s.t, et kui elupaigas
raadiusega (umbes 7 ha)
kindlakstegemine on

m
. Selgitame, et lendoravate tegeliku hulga
on

Seega, kuigi kaitse alla
seal
kodupiirkonnast suurem
ulatus on vajalik muu hulgas noorloomade hajumise
kuna emasloomade kodupiirkonnad reeglina ei kattu, on vajalik suurem
elupaik ja seda eriti isolatsiooni tingimustes (kui
takistatud).
piiranguv

selle
Selgitame, et k

otstarbekas
tagada tuleb

da

05.05.2015
kriteeriumid on

ud, et
ole olnud

funktsioonid: pesapuistu juurdekasv ja tormikindluse
ning
konkreetse koha spetsiifikast ja
arvestades, kas ja kui palju on pesametsa ehk
on eramaad, milline on kaugus teistest elupaikadest jne
erineva suuruse ja kujuga
.
E
te lendorava
kade k
toodud
kaitse-ee
kirjelduse juures eraldi.
Mis puudutab EEML-i 05.05.2015 seisukohta
siis selle kohta kinnitame, et lendorava

ga moodustamine ei ole
ava isendiga,
kaitse-

kaalutud
menetlusest
keskkonnaregistris olevat

elupaigad
kaitse alt
(sihtkaitse-

ettepanek see kustutada.
Kehtestatud lendorava kaitse
EEML-i 05.05.2015 esitatud ettepanekut
kaaluda lendorava taasasustamist ka Alutaguselt kaugemale olemasolevatele suurtele
kaitsealadele. Tugiasustamise katsetustega on aga siiski soovitav alustada Alutagusel kui seni
sobival levialal.
Nii 05.05.2015 kui 15.07.2016 on EEML toonud esile, et lendorava kaitsel, sh kaitse
tegevuskava eelarve koostamisel nin
arvestada ka
kummagi dokumendiga kavandatavaga kaasnevate majanduslike ja sotsiaalsete
. Liigi
ka ei kohusta tegevuskava riiki (nt vahendite puudusel) selles olevaid tegevusi ellu viima.
.
eeskirja

1

kaitse1

ning leitud, et

http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/mojude_hindamise_metoodika.pdf
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kaitse-eeskirja
Lisaks etteheidetele liigi kaitse tegevuskava koostamisse mittekaasamise osas on EEML-i
15.07.2016 kirjas
riigieelarvelised
ei ole tagatud. Selgitame, et lisaks maamaksuvabastusele on
peamiseks
omandamine. Keskkonnaministeerium on teatanud2, et looduskaitsealuste eramaade riigile
omandamise kiirendamiseks eraldatakse alates 2017.
al selleks
kolm miljonit eurot. See
Lisaks on
Keskkonnaministeerium

peatada
kuni
kinnisasja riigile omandamiseni nende kinnisasjade riigile omandamise menetluses, mille
erastamisel on kasutatud maareformi seaduses
ja kinnisasi on
koormatud
oteegiga Eesti Vabariigi kasuks.
EEML-i 15.07.2016 kirjas esitatud seisukohaga, et j
tuleb lendorava arvukuse
uurimist ning saadavat infot
tagada inimese ja lendorava kooseksisteerimine. Vastavalt uuringute ja seire tulemustele on
kaitse-eeskirja
muuta.
-eeskirja edasisest menetlusest anname teada, et
Keskkonnaamet saadab
menetlusdokumendid Keskkonnaministeeriumisse, ku
datakse.
saab ka EEML
-i vahendusel tutvuda.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Maret Vildak
looduskaitse juhtivspetsialist
regioon
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(vaadatud 31.10.2016).
2
Vt nt Soopan, I. 13.10.2016.
lk 14.

45 looduskaitsepiiranguga kinnistut. Maaleht,
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