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Lendorav on siiani meie metsades alles tänu looduskaitsjatele ja maaomanikele, kuid mitmetest 

avalikest pöördumistest selgub, et maaomanikud ei ole praeguse asjade käigu juures lendorava 

aitamisest senistel tingimustel huvitatud. Töös on vaatluse alla võetud Ida-Virumaal asuva 

Tudulinna valla metsaomanike kaasamine lendorava püsielupaikade moodustamise protsessi 

ning osapoolte seisukohad. Töö eesmärgiks on leida püsielupaikade loomise protsessi 

kaasamise nõrgad kohad, leida lahendusi tekkinud lahkarvamuste leevendamiseks ja anda 

soovitusi kaasamise muutmiseks sujuvamaks ja osapooltele sobivamaks nii, et maaomanike ja 

looduskaitsjate koostöös kaitsealuse liigi olukorda stabiliseerida ja parandada. Küsitluste 

käigus koguti andmeid maaomanike ja teiste osapoolte arvamusest lendorava kaitse, 

püsielupaikade loomisesse kaasamise, tekkinud konflikti, majanduslike piirangute ja 

lahenduste kohta ning seejärel analüüsiti neid ja anti soovitusi konflikti lahendamiseks. 

Töö tulemustest selgus, et valdavalt negatiivset suhtumist lendorava kaitsealadesse 

põhjustavad kompensatsiooni puudumine, vähene kokkupuude lendoravaga ning meedia mõju. 

Kuna maaomanikud ei tunne end lendorava püsielupaikade protsessi kaasatuna, tuleks 

parandada infoürituste kvaliteeti, info kättesaadavust ja ajastatust. Looduskaitselistel 

piirangutel on vastanute arvates väga suur mõju nii maaomanikele kui vallale tervikuna. 

Konflikti lahendamiseks tuleks enamuste maaomanike arvates korraldada läbirääkimised iga 

metsaomanikuga neile sobiva lahenduse leidmiseks, mis aitaks taastada maaomanike usku 

koostöö võimalikkusesse. Sobivate lahenduste hulka kuuluvad näiteks hüvitus saamatajäänud 

tulu eest ja maa ostmine riigi poolt. Abi võiks olla ka ühtse planeeringuna läbimõeldud 

kaitsekorrast. 

Märksõnad: kaasamine, püsielupaik, lendorav 
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Flying squirrel is still living in our forests due to nature defenders and landowners, however,  

petition refers that landowners are not interested in helping the animal anymore on the same 

conditions. In this thesis, there is analysed participation and opinions of landowners in creating 

permanent habitats for flying squirrel in Ida-Virumaa, Tudulinna parish. The aim of this thesis 

is to find weaknesses of participation in creating permanent habitat, find solutions for solving 

conflicts and to give recommendations for more seamless developing participation. As the 

cooperation between landowners and natura defenders the situation of flying squirrel could be 

better and more sustained. Opinions about protecting flying squirrel, participation in creating 

permanent habitats, conflict, financial limitations and solutions were collected from 

landowners and other participiants by the agency of questionaries. Collected data was analysed 

and after that some recommendations were given to solve the conflict. 

Participation was not applied in creating permanent habitats in 2006, but participation has 

became common nowadays. Just before creating new permanent habitats, more than a half of 

landowners regard forest reserves of flying squirrel negative. Negative regards can be caused 

by absence of financial compensation, influence of media and little contact with the animal. 

Since landowners do not feel participated in the process of creating permanent habitats, better 

results could became from more informal, better organized meetings and more immediate 

communication. Forest preserving limitations have very significant influence on landowners 

and whole parish. To solve the problem, financial differences should be eliminated and 

landowners belief in cooperation should be restored. Most of landowners saw a possibility in 

negotiations to find out the best solution for every landowner per se (compensation, 

government buys the land from landowner, or something else). 

Keywords: participation, permanent habitat, flying squirrel 
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SISSEJUHATUS 

Lendorava põhilised elukohad Eestis on viimastel aastakümnetel paiknenud Virumaal. 

Liigi arvukuse jätkuva languse tõttu on nende kaitsmist üha tõsisemalt korraldama hakatud. 

Kuna lendorava elupaik asub raieküpsetes metsades, vastanduvad siin looduskaitsjate ja 

metsaomanike huvid. Töös on vaatluse alla võetud Ida-Virumaal asuva Tudulinna valla 

metsaomanike kaasamine uute lendorava püsielupaikade moodustamise protsessi ning 

osapoolte seisukohad. 

Kuigi püsielupaikade moodustamisel pole kaasamine seadusega ette nähtud ning esimeste 

lendorava püsielupaikade loomisel 2006. aastal seda ei tehtud, nenditi 2015. aastal 

maaomanike ja looduskaitsjate vahel toimunud mitme teavitus-, info- ja aruteluürituse 

käigus, et ainus võimalus lendorava aitamiseks on metsaomanike kaasamine ja koostöö 

looduskaitsjatega. Tõdeti, et lendorav on siiani meie metsades alles just tänu 

maaomanikele, kuid mitmetest avalikest pöördumistest selgub, et maaomanikud ei ole uute 

püsielupaikade loomise eel praeguse asjade käigu juures lendorava aitamisest senistel 

tingimustel huvitatud. Töö koostamise ajal käisid uute lendorava püsielupaikade 

moodustamise eeltööd, mistõttu on teema käsitlemine eriti aktuaalne. 

Töö eesmärgiks on leida püsielupaikade loomise protsessi kaasamise nõrgad kohad, leida 

lahendusi tekkinud lahkarvamuste leevendamiseks ja anda soovitusi kaasamise 

muutmiseks sujuvamaks ja osapooltele sobivamaks nii, et uute kaitsealade loomisel aitaks 

maaomanike ja looduskaitsjate koostöö lendorava olukorda stabiliseerida ja parandada. 

Töö käigus käsitletakse püsielupaikade loomist läbi aegade, lendorava nõudeid elupaigale 

ja tema kaitsmise ajalugu, analüüsitakse küsitluse käigus kogutud andmeid Tudulinna 

metsaomanike ja teiste osapoolte seisukohtadest püsielupaiga loomise protsessi kaasamise 

kohta ning olukorra lahenduste kohta. 

Töös käsitletakse nii kaasamise kui püsielupaikade ajalugu ja põhimõtteid, tutvustatakse 

uuritavat piirkonda ning lendorava elupaiganõudeid, levikut ja kaitsmise ajalugu. 

Küsitluste käigus koguti andmeid maaomanike ja teiste osapoolte arvamusest lendorava 

kaitse, püsielupaikade loomisesse kaasamise, tekkinud konflikti, majanduslike piirangute 

ja lahenduste kohta. Töös analüüsitakse kogutud andmeid ja antakse soovitusi konflikti 

lahendamiseks. Töö autor soovib tänada andmete hankimisel koostööd teinud 
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maaomanikke, Keskkonnaministeeriumi ametnikke, Tudulinna vallavanemat ning 

juhendajaid Eva-Liis Tuvi ja Uudo Timmi igakülgse abi ning juhendamise eest. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1. Kaasamine 

Kaasamine on kavandatava tegevuse poolt võimalike mõjutatavate huvirühmade ja 

üksikisikute teavitamine ning võimaluse andmine mõjutada kavandatava tegevusega 

kaasnevaid otsuseid (Säästva arengu sõnaseletusi 2016). Kaasatavaid inimesi võib olla 

mõnest kuni tuhandeteni, keda tehtav otsus puudutab, kellel võib olla midagi kasulikku 

lisada või kelle toetusest sõltub plaanitu elluviimise edukus (Kübar, Hinsberg 2014). 

Kaasamine on vajalik nii otsuse kõigi mõjude väljaselgitamiseks kui ka demokraatia 

põhimõttest tulenevalt (Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018, 2011). 

Kaasamise etappideks on teavitamine, konsulteerimine, koostöö ja partnerlus, jõutamine 

(tegutsemisvõime edendamine) ning kohalik kontroll (Säästva arengu sõnaseletusi 2016). 

1998. aastal kirjutas Eesti alla Arhusi konventsioonile, 2001. aastal ratifitseeris seaduse 

riigikogu ning sügisel lepe jõustus (Arhusi konventsioon 2016). Aastatel 2000-2004 

finantseeris Taani Keskkonnaagentuur kahte Arhusi konventsiooni elluviimisega 

seonduvat projekti, mis keskendusid konventsiooni kolmele sambale: keskkonnainfo 

kättesaadavusele, õigusele osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel ning juurepääsule 

keskkonnaalasele õigusemõistmisele (Keskkonnainfo kättesaadavuse… 2005). Pärast seda 

on kaasamine muutunud igapäevaseks. 

Arhusi konventsiooni eesmärgiks on kaitsta praeguste ja tulevaste põlvkondade õigust 

elada keskkonnas, mis vastab nende tervise ja heaolu vajadustele, selleks teeb 

konventsiooniosaline keskkonnainfo üldkättesaadavaks, kaasab üldsuse keskkonnaasjade 

otsustamisse ning võimaldab konventsiooni kohaselt pöörduda neis asjus kohtusse 

(Keskkonnainfo kättesaadavuse… 2001, artikkel 1). Konventsioon ei näe seisukohtade 

esitamisel ja arvestamisel ette piiranguid nende sisule, seega esitatud ettepanekuid ei tohi 

nende sisu tõttu kõrvale jätta (Vahtrus, Reinthal 2015). Esitatud seisukohad ei pea olema 

tingimata hoolikalt argumenteeritud või teaduslikult põhjendatud, ei pea olema ka välja 

toodud, miks ja kuidas oleks kavandatav tegevus vastuolus konkreetsete õigusnormides 

sätestatud piirangutega. Isik võib väljendada ka selget vastuseisu kogu plaanile. 

Haldusorgan peab küll kõigi seisukohtadega arvestama, kuid nendega nõustumise 
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kohustust pole. Küll aga peab haldusorgan neid kaaluma või selgitama, miks on esitatud 

seisukoht asjakohatu (Vahtrus, Reinthal 2015). 

Kaasamine on Eestis välja kujunenud pikkamööda alates 21. sajandi algusest. Sellele panid 

aluse meie põhiseadus, Arhusi konventsioon ja Euroopa Komisjoni 2001. aastal 

liikmesriikidele antud soovitus tegeleda kaasamise hea tava (nn valge raamat) loomisega 

(Hinsberg, Kübar 2009). Eestis leppisid ministeeriumide ja kodanikuühenduste esindajad 

soovituslikus kaasamise heas tavas kokku 2005. aastal ja 2009. aastal koostati esimene 

juhendmaterjal kaasamise kohta (Hinsberg, Kübar 2009). 2011. aasta lõpus võttis Vabariigi 

Valitsus vastu kaasamise hea tava (Seletuskiri Vabariigi… 2011). SA Keskkonnaõiguse 

Keskuse (KÕK) koostas 2012. aastal kodanikele ja kodanikuühendustele keskkonnaotsuste 

tegemises osalemiseks juhise, 2013. aastal koostati kaasamise juhendmaterjal ka 

ametnikele (Juhendmaterjalid, 2016). 

 

1.1.1. Kaasamine Eestis 

2006. aastal esimeste lendorava püsielupaikade loomisel polnud kaasamine ette nähtud, 

selle rakendamine alles hakkas levima ning püsielupaigad loodi avalikkust oluliselt 

kaasamata (Timm 2016). Nüüdseks on kaasamine aga saanud tavaks ning uute 

püsielupaikade loomisel on saanud võimalikuks arvestada kõigi osapoolte arvamusega. 

Kaasamise hea tava näeb ette nii Riigikogu, Vabariigi Valitsuse kui ka ministri tasandil 

antava õigusakti või otsustatava küsimuse ettevalmistamise käigus avalikkuse kaasamist 

(Kaasamise hea tava 2016). Kaasamine on nõutud kohaliku omavalitsuse arengukavade 

koostamisel, planeeringute koostamisel, keskkonnalubade menetlusel, keskkonnamõjude 

hindamise protsessis, loodusobjektide kaitse alla võtmisel, sh Natura 2000 alade 

paikapanekul, ökovõrgustike loomisel jne. 

Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse peab valla- või linnavalitsus korraldama 

samuti avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise (Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadus 1993, § 37
2
 lg 5). Näiteks planeeringute koostamisel peab avalikkus 

olema arusaadavalt teavitatud, menetlusse piisavalt kaasatud ning planeerimisalase 

tegevuse korraldaja peab korraldama planeeringu tutvustamiseks avalikke väljapanekuid ja 

avalikke arutelusid. (Planeerimisseadus 2015, § 9 lg 1). 
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Keskkonnaloaga (keskkonnakompleksluba, välisõhu saasteluba, vee erikasutusluba, 

jäätmeluba jt) antakse arendajale õigus kasutada loodusvarasid, tekitada jäätmeid ja 

saasteaineid ning arendada majandustegevust (Keskkonnaload 2016). Kui keskkonnaloaga 

kaasneb oluline keskkonnamõju, tuleb enne loa taotluse avalikku väljapanekut läbi viia ka 

kavandatava tegevuse keskkonnamõjude hindamise protsess, millesse kuuluvad nii 

programmi kui ka aruande heakskiitmise eel avalikud väljapanekud ning arutelud 

(Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 2005, § 37). 

Ka olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemisse kaasatakse avalikkus tõhusalt ja varajases 

etapis enne lõplike lahenduste väljavalimist (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 2011, § 

28 lg 3). Olulise keskkonnamõjuga tegevused on näiteks tuuleelektrijaama püstitamine 

veekogusse, malmi või terase esmane sulatamine, tundlikule suublale hüdroelektrijaama, 

tammi, paisu või veehoidla püstitamine, ohtlike jäätmete põletamine jne (Keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 2005, § 6 lg 1). 

Loodusobjektide kaitse alla võtmine algab ettepaneku tegemisest kaitse alla võtjale. 

Ettepaneku võib teha igaüks (Looduskaitseseadus 2004, § 8 lg 1). Kaitse alla võtja 

korraldab seejärel põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse 

ekspertiisi (Looduskaitseseadus 2004, § 8 lg 3), millest tulenevalt otsustab, 

(Keskkonnaministeerium või kohaliku kaitse alla võtmise puhul kohalik omavalitsus) kas 

algatada kaitse alla võtmise menetlus või mitte (Looduskaitseseadus 2004, § 9 lg 1). 

Menetluse algatamisest peab avalikkust teavitama (Avalikes Teadaannetes, üleriigilises ja 

kohalikus ajalehes) ja sellega algabki kaasamine (Looduskaitseseadus 2004, § 9 lg 3). 

Samuti peab menetluse läbiviija tähtkirja teel teavitama kohalikku omavalitsust ja 

kinnisasja omanikku, kellel on vastuväidete esitamiseks piiratud aeg (Looduskaitseseadus 

2004, § 9 lg 5). Kui kinnisasja omanik vastuväiteid ei esita, arvestatakse, et ta loobus 

avalikul arutelul osalemisest (Looduskaitseseadus 2004, § 9 lg 6). Peale avalikku 

väljapanekut, mis kestab vähemalt kaks nädalat, vastab menetleja 30 päeva jooksul või 

enne arutelu kirjalikele ettepanekutele (Looduskaitseseadus 2004, § 9 lg 8). Kui 

ettepanekuid või vastuväiteid ei ilmne, ei korraldata ka avalikku arutelu 

(Looduskaitseseadus 2004, § 9 lg 9). Kui aga väljapanekul või arutelul ilmneb aspekte, 

mille tõttu muutuvad kaitse alla võtmise põhiseisukohad, algab protsess teate saatmisest 

uuesti. (Looduskaitseseadus 2004, § 9 lg 10). Kui kaitstava loodusobjekti tüüpi, kaitse 

eesmärki või välispiiri, kaitse-eeskirjas märgitud piiranguid või kohustuste ulatust 
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tahetakse muuta või kehtetuks tunnistada, kohaldatakse samu nõudeid (Looduskaitseseadus 

2004, § 13 lg 1). 

Avalikkuse kaasamisel peab menetlustähtaja pikkus olema selline, mis võimaldab 

avalikkusel tõhusalt osaleda (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 2011, § 28 lg 4). Kõigi 

eelpool toodud näidete puhul on avaliku väljapaneku kestus vähemalt kaks nädalat. 

Kaitsealade ja hoiualade kaitse korraldamiseks koostatavate kaitsekorralduskavade 

koostamisel peab Keskkonnaamet kaasama nii Riigimetsa Majandamise Keskuse kui ka 

huvigrupid ning avaldama info algatamise otsuse kohta oma veebilehel 

(Kaitsekorralduskava koostamise… 2009, § 2). Huvigrupid on määruses defineerimata, 

ehk kava koostaja peab ise määratlema huvigrupid. Näiteks Vilsandi rahvuspargi 

kaitsekorralduskava 2012-2016 kehtestamisel korraldati 2010. aastal 13 avalikku arutelu, 

kus osales 74 inimest (Salm 2011). Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskavas on kaitse-

eesmärkidena välja toodud ka püsielanikkonna teadlikkus kaitseala väärtustest ja 

majandamisvõimalustest ning 30-aastase eesmärgina on loodus- ja kultuuripärandit 

väärtustav ning sellest huvituv majanduslikult elujõuline püsielanikkond säilinud (Vilsandi 

rahvuspargi kaitsekorralduskava 2012-2016). Teiste kaitsekorralduskavade puhul sõltub 

kaasatute arv konkreetsest kaitsealast, sealsest elanikkonnast ja nende koostöö valmidusest 

ning eelnevatest suhetest kaitseala valitsejaga. 

Eesti Natura 2000 projektis oli eraldi välja toodud oluline kaasav tegevus – läbirääkimised 

maaomanikega. Seda tehti Natura 2000 alade nimekirja ettevalmistamise raames. 

Võrgustiku loomises oli tähtis ka Natura 2000 eesmärkide tutvustamine avalikkusele, 

selleks korraldati seminare kõikidele huvigruppidele, anti välja voldikuid, plakateid ja 

muid tutvustavaid materjale (Riikliku programmi… 2000). 

Veemajanduskavade koostamisel on kaasamisel oluline osa. Ühe osana kavast tuuakse 

välja avaliku teavitamise ja avatud menetluse meetmete ning nende põhjal tehtud 

muudatuste kokkuvõte. Kaasamine toimub näiteks veemajanduskavade koostamise 

algatamisest ja eesmärkidest teavitamise kaudu ning esitatakse ka veemajanduskava 

koostamise ajagraafik ja tööplaan, mis sisaldavad meetmeid avalikkuse teavitamiseks, 

nõustamiseks ja avalikkusega nõu pidamiseks. Keskkonnaamet paneb erinevatest 

osapooltest kokku ka vesikonna töörühma, mida kaasatakse tegevuskava koostamisse ning 

veemajanduskavade rakendamise ja ajakohastamise protsessi. Kaasatavate poole 
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pöördutakse vajalike teemade käsitlemisel ka läbi ajakirjanduse. (Veemajanduskava, 

meetmeprogrammi… 2012) 

Eesti rohevöö (Baltic Green Belt) projekti raames inverteeriti Põhja- ja Loode-Eesti 

ranniku ning suuremate saarte avamerepoolsed rannikud 200 meetri laiuselt ning 

muuhulgas kuulus inventuuri ka kohalike elanikega rääkimine (Sepp 2011). Ökovõrgustike 

planeerimine ja rakendamine ühendab maastiku ökoloogilised funktsioonid mitmesuguste 

sotsiaal-majanduslike aspektidega, kus peetakse oluliseks ka avalikkuse kaasamist 

(Suškevics 2014). 

 

1.1.2. Kaasamine välisriikides 

 

Kaasamise teemadel looduskaitse valdkonnas on probleeme tekkinud mitmes Euroopa 

riigis. Loodus- või keskkonnakaitselised piirangud peavad olema hästi põhjendatud, sest 

need piiravad õigusi ning eeldused konfliktide tekkeks on olemas. Monika Suškevics 

(2012) on vaadelnud 11 looduskaitseala loomise andmestikku Euroopas. Näiteks Soomes 

1994-2003. aastal loodud Natura 2000 ala loomisel korraldati ühiseid nõupidamisi 

valitsuse tasemel kaasates ka huvigruppe, kuid kohalike maaomanike poolt tekkis 

vastasseis, esines kaebusi ja näljastreik. Kohaliku tähtsusega järve taastamisel (2001. 

aastal) aga organiseeriti mitteametlik koostöö kohalike looduskaitsjate ja regionaalsete 

partnerite vahel, mis oli avatud kõigile huvitatud osapooltele. Saksamaal tekkis probleem 

kärsaklaste kaitsmisest Baieri rahvuspargis, kus tekkis vastuseis kohalike elanike, 

turismifirmade ja kohaliku omavalitsuse poolt. Olukorda asuti lahendama avatud 

nõupidamistega, kus said osaleda kõik huvitatud osapooled. Ungaris tekkis kohalikel 

põllumeestel probleem rahvuspargis oma põldude pidamise õigusega rasketes tingimustes 

(vähese vee ja rahastusega), mistõttu tekkis mitteametlik koostöö maaomanike vahel. 

Juba 1995. aastal korraldati Hispaanias Natura 2000 ala määramisel nõupidamisi, 

avalikkust teavitati mitmel tasemel ja kohalikud põllumehed kaasati protsessi. Ühe Ungari 

rahvuspargi loomisel korraldati läbirääkimised pargi juhtkonna ja talunike vahel ning 

rahvuspargis töötavad inimesed asusid talunikke nõustama põllumajanduse paremaks 

korraldamiseks (Suškevics 2012). 
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Edela Soomes Natura 2000 alade loomisel tekkis maaomanikega konflikt, mille käigus 

mõned neist avaldasid kahetsust, et polnud oma metsas juba varem lageraiet teinud. Ühe 

võimaliku konflikti lahendamise meetodina nähti planeerimist, mis hõlmaks läbirääkimisi. 

Selline protsess eeldab maaomanike koostööd ja avalikkuse osalemist. Kohalike elanike ja 

maaomanike tavade, kommete ja harjumuste väljaselgitamine muudab protsessi samal ajal 

nii keerulisemaks kui ka lihtsamaks. Selline kaasamise protsess koosneb kolmest osast: 

1. Kaasatakse kõik mõjutatavad osapooled ja selgitatakse välja nende seisukohad; 

2. Probleemidele suunatud ja tulemustele orienteeritud töögrupid; 

3. Avalikkusele suunatud töötoad. 

Viimaks kutsutakse huvigrupid kokku ning koondatakse kogutud tulemused. (Hiedanpää 

2004) 

Kuivõrd edukalt suudetakse kaasamisel koondada asjaliste teadmisi ja oskusi, sõltub 

suuresti asjaosaliste usaldusest üksteise suhtes (Suškevics 2014). Planeerimise edukuse 

määravad otsustusprotsessi varases etapis loodud usalduslik kontakt ja järjepidev suhtlus. 

Paremad tulemused on protsessides, kus on kõigile osapooltele arusaadavad selged 

eesmärgid, aktiivne arutelu ja arvestatakse mitmesuguste teadmistüüpide iseärasustega (nt 

keelekasutus). Kaasamine on õpiprotsess nii koostööliste suhete tingimustes, kui ka 

konfliktiolukordades (Suškevics 2014). 

 

1.2. Püsielupaikade mõiste ja loomine 

Püsielupaiga selgitamiseks on kaks võimalust. Bioloogilises mõttes on püsielupaik 

piirkond, mida liik kasutab pikemat aega, kas sesoonselt või alaliselt. Juriidilises mõttes on 

liigi püsielupaik ministri määrusega määratletud ala, kus kehtestatakse liigi kaitseks teatud 

kaitsekord. (Timm 2016) 

 

Loodust ja selle kestvust on kaitsnud inimesed juba ammu enne vastavate seaduste ja 

määruste loomist. Eestlased pidasid au sees hiiepaiku ja muid pühasid alasid, kus hoiti 

loodust võimalikult puutumata, seal ei raiutud, peetud jahti ega püütud kala (Kumari 

1973). 1879. aastal rõhutas akadeemik G. Helmersen suurte rändrahnude kaitse vajadust 

(Kumari 1973). Tol ajal polnud looduse kaitsmisel aga suuri üldisi sihte ning ka kasutusel 

olnud abinõud olid elanike suhtes pigem vaenulikud. Nii oli levinud salaküttimine, 

röövkalapüük ja teised looduslike varude salaja varumise viisid. 1910. aastal kuulutati 
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Vaika saared (praegu Vilsandi rahvuspargi territooriumil) looduskaitsealaks, see pani 

alguse Eesti kaitsealade ajaloole (Kumari 1973: 101). 1920. aastal loodi Tartu Ülikooli 

Loodusuurijate Seltsi juures tegutsev looduskaitse sektsioon, mis asus registreerima 

haruldasi puid, kogus andmeid haruldaste loomade esinemise kohta ja püstitas küsimusi 

sooalade kaitsmiseks (Kumari 1973). 1923. aastast alates jäeti looduslikku seisundisse 

Järvselja looduskaitsekvartal, mille läheduses asuvad pikka aega Eesti kõrgeimate puude 

tiitlit kandnud kuused (Kumari 1973: 589). 

Lendorav oli kaitstavate liikide nimekirjas juba Eesti ajal. 1927. aastal oli ta jahiseaduse 

alusel absoluutselt kaitstavate loomade hulgas, kelle elupaigus asuvad terviklikud 

metsakvartalid või vähemalt õõnsustega haava- ja kasepuud soovitati jätta raiumata 

(Reinwaldt 1927). 

Eesti esimene looduskaitseseadus jõustus 1935. aastal, lendorav oli selles kaitstud 

loodusmälestusmärgina (Timm 2016). 1940. aastaks oli kaitse alla võetud juba 80 parki, 40 

metsaosa paarsada põlist puud ning rändrahnu ja mitmeid taime- ja loomaliike (Tõnisson 

2006). 1957. aastal välja antud seadus ja seda täiendav määrus „Abinõudest looduskaitse 

organiseerimiseks Eesti NSV-s“ määras nelja riikliku looduskaitseala asutamise ning 

maastikuliste, geoloogiliste, ornitoloogiliste, botaaniliste ja botaanilis-zooloogiliste 

keelualade loomise. 1972. aastaks oli kaitse all üle ühe protsendi vabariigi pindalast. 

(Kumari 1973). 

Lendorav oli looduskaitse all ka 1958. aasta seaduse järgi ja kaitsealuste liikide kaitse 

eeskiri võeti vastu 29. aprill 1963 (Punane raamat 1982). 1979. aastal koostati Eesti 

esimene punane raamat, mis koondas andmeid 155 ohustatud taime- ja 104 loomaliigi 

kohta (Keppart 2007: 24). 1982. aasta punases raamatus oli lendorav ohustatud liik 

(endangered) punasel lehel koos pähklinäpi ja hallhülgega (Punane raamat 1982). 

Rõhutati, et liigi kaitseks tuleks säilitada liigi elu- ja pesapaiku ning on vaja luua lendorava 

kaitsealasid. 1982. aasta punases raamatus olid järgnevad ohukategooriad: ohustatud liigid 

(punane leht), ohualtid ja haruldased liigid (valge leht), määratlemata liigid (hall leht), 

ohuvälised (roheline leht). 

1998. aastal ilmunud punases raamatus olid liigid jagatud viite kategooriasse: hävinud, eriti 

ohustatud, ohualtid, haruldased, tähelepanu vajavad ja määratlemata ning lendorav kuulus 

ohualdiste (vulnerable, teine ohukategooria) liikide alla (Eesti Punane Raamat 1998). 
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2008. aasta seisuga on meie punases raamatus 1 025 liiki, kes on liigitatud järgmistesse 

kategooriatesse: Eestis hävinud, äärmiselt ohustatud, ohustatud, ohualdis, ohulähedane, 

ohuväline, puuduliku andmestikuga, mittehinnatav, hindamata (Eesti Punane Raamat 

2008). Lendorav kuulub ohualdiste (vulnerable, kolmas ohukategooria) liikide hulka (Eesti 

Punane Raamat 2008). 

1990. aastal võeti vastu „Seadus Eesti looduse kaitse kohta“, mis sätestas üldised 

printsiibid looduse kaitseks (Seadus Eesti looduse kaitse kohta 1990). Samuti toodi välja, 

et majandus-, sotsiaal- ja riigikaitselises tegevuses kuulus prioriteet looduskaitseabinõudele 

(Seadus Eesti looduse kaitse kohta 1990, § 5) ning kaitse alla võeti haruldased ja 

hävimisohus olevad liigid koos elupaigaga (Seadus Eesti looduse kaitsest 1990, § 20). 

1991. aastal asutati Eestimaa Looduse Fond, mis on valitsusväline Maailma Looduse Fondi 

põhimõttel töötav organisatsioon, mille vapiloomaks on lendorav ning mis tegeleb liigi 

kaitsmisega väga aktiivselt juba aastaid lendorava projekti raames (Lendorava uuringutest 

2006. ja 2007. aastal). 

1994. aastal võeti vastu kaitstavate loodusobjektide seadus, kus kaitstavate 

loodusobjektidena käsitleti kaitsealasid, kaitstavaid looduse üksikobjekte ning 

kaitsealuseid liike, kivistisi ja mineraale (Kaitstavate loodusobjektide seadus 1994, § 2 lg 

1). Kaitsealadena toodi välja rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala (looduspark) 

ja programmiala (Kaitstavate loodusobjektide seadus 1994, § 2 lg 2). Selles seaduses ei 

selgitatud püsielupaikade mõtet, kuna mõistet kasutati ainult bioloogilises tähenduses – 

püsielupaik on see piirkond, mida liik kasutab pikemat aega, kas sesoonselt või alaliselt. 

See seadus sätestas kaitstavate loodusobjektidega seotud kohustused ja kitsendused 

(Kaitstavate loodusobjektide seadus 1994, § 22 - 23). 

Lendorav kanti I kaitsekategooria liikide nimistusse ja sätestati tema väljaspool kaitseala 

asuva pesapuu ümber 25 meetri ulatuses automaatne kaitsetsoon, kus kehtib 

sihtkaitsevööndi kaitsekord (Kaitstavate loodusobjektide seadus 1994, § 21). Kaitstavate 

loodusobjektide seaduse alusel oli sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus, 

loodusvarade kasutamine, uute ehitiste püstitamine, inimeste viibimine, sõiduki, 

maastikusõiduki või ujuvvahendiga liiklemine, telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse 

korraldamine (Kaitstavate loodusobjektide seadus 1994, § 12).  
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Alates 2004. aastast kehtib praegune looduskaitseseadus, mida nüüdseks on kümneid kordi 

muudetud. Seaduse eesmärgiks on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, 

looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa 

seisundi tagamisega, kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle 

elementide säilitamine ning loodusvarade kasutamise säästlikkusele kaasaaitamine 

(Looduskaitseseadus 2004, § 1). Liigi seisund on soodne sel juhul, kui selle asurkonna 

arvukus näitab liigi säilimist ka kaugemas tulevikus oma looduslike elupaikade või 

kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila püsib sama suure või 

suuremana ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka 

edaspidi olemas piisavalt suur elupaik (Looduskaitseseadus 2004, § 3 lg 2). Selleks, et 

seaduse eesmärki täita, piiratakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamist 

ja reguleeritakse kaitse alla võetud loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku 

isenditega ning kivististega sooritatavaid toiminguid (Looduskaitseseadus 2004, § 2 lg 1). 

Töö koostamise hetkel (2016. aasta kevad) on kehtiv looduskaitseseaduse redaktsioon 

määratlenud kaitstavate loodusobjektidena kaitsealad, hoiualad, kaitsealused liigid ja 

kivistised, kaitstavate liikide püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid ning kohaliku 

omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid (Looduskaitseseadus 2004, § 4 lg 1). 

Selles seaduses defineeritakse ka püsielupaiga juriidiline mõiste: see on väljaspool 

kaitseala või selle piiranguvööndis asuv, seaduse kohaselt piiritletud ja erinõuete kohaselt 

kasutatav: 

1) kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik; 

2) kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht; 

3) lõhe või jõesilmu kudemispaik, 

4) pruunkaru talvitumispaik; 

5) jõevähi looduslik elupaik; 

6) mägra rohkem kui kümne suudmega urulinnak (Looduskaitseseadus 2004, § 4 lg 5). 

Kaitsealade alla kuuluvad rahvuspargid, looduskaitsealad ja maastikukaitsealad, mida 

hoitakse inimtegevusest puutumatuna või kasutatakse erinõuete kohaselt 

(Looduskaitseseadus 2004, § 4 lg 5). 

Liikide, püsielupaikade ja kivististe kaitse alla võtmise eest hoolitsevad keskkonnaminister 

või Vabariigi Valitsus eraldi määrusega (Looduskaitseseadus 2004, § 10 lg 2). Kuna 

lendorav kuulub I kaitsekategooria liikide nimistusse, peavad tema kõik teadaolevad 

leiukohad olema kaitstud, kas kaitsealade, hoiualade või püsielupaikadega 
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(Looduskaitseseadus 2004, § 50 lg 2). Kaitseala või püsielupaiga kaitsekord määratakse 

kaitse-eeskirjaga, millega piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega kaitsevööndi 

ulatus ning määratakse piirangute kehtivus vööndite kaupa (Looduskaitseseadus 2004, § 

12). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Piirkonna iseloomustus 

Tudulinna vald asub Ida-Virumaa edelaosas (joonis 1), see on madal, mitmete jõgede, 

soode ja metsadega ala. Vald asub Alutaguse madaliku lääneosas, kus on valdavalt 

saviliivadel, liivsavidel ja järveliivadel kujunenud leostunud ja leetjad gleimullad, millel 

kasvab soostunud kaasikuid, mitut tüüpi soostunud metsa ja palukuusikuid (Eesti 

Entsüklopeedia 2016). 

Valla pindala on 26 938 ha ehk 270 km², millest 67 % moodustab metsamaa, 5 % looduslik 

rohumaa, 6 % põllumaa, 1 % ehitiste ja õuede alune maa, ning 21 % on võsa, teede, soode 

ja vee alune maa. (Tudulinna valla… 2004). Vallas on 2016. aasta alguse seisuga 437 

elanikku, 2010. aastal oli see arv 510 (Tudulinna valla… 2004). Asustustihedus on seega 

käesoleval aastal 1,6 inimest ruutkilomeetril (asulaväliselt 0,6 in/km
2
), mis on märgatavalt 

alla keskmise tänu suurte soode ja metsade rohkusele ning kaugusele linnadest. 

Maakonnakeskus Jõhvi asub 53 km kaugusel, lähimaks linnaks on Mustvee 30 km 

kaugusel. Vallas on üks alev ning üheksa küla. 93% elanikest on rahvuselt eestlased, 48% 

elanikest elavad valla keskuses (Tudulinna valla… 2004). 

 

Joonis 1. Tudulinna valla paiknemine Ida – Virumaal (Maa-ameti kaardirakendus) 
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Vallast voolab läbi Rannapungerja jõgi koos lisajõgede ja ojadega. 26% valla aladest on 

looduskaitse all (Toss 2016), joonisel 2 on need alad ümbritsetud lilla, punase või sinise 

piirjoonega. 

 

Joonis 2. Kaitstavad alad Tudulinna vallas. Punane joon – kaitsealad, pruun joon – hoiuala, lilla joon - 

püsielupaigad, sinine joon – III kaitsekategooria liikide elupaik, sinine kolmnurk – III kaitsekategooria liik, 

punane kolmnurk – kaitstav looduse üksikobjekt (Maa-ameti kaardirakendus 2016). 

 

Muraka looduskaitseala lõunaosa jääb Tudulinna valla territooriumile. Looduskaitseala 

kuulub rahvusvahelise tähtsusega linnualade hulka. Muraka raba kuulub ka Ramsari 

(rahvusvahelised märgalad) alade hulka. Samuti Tudulinna valla territooriumile jääv 

Järvevälja maastikukaitseala Rannapungerja külas kaitseb kuni 12 meetri kõrgust Peipsi 

äärset männimetsaga kaetud luitestikku. (Tudulinna valla… 2004).  

Ida-Virumaa metsadest on 2014. aasta andmetel 73% riigimetsad. Alates 1958. aastast on 

puistute keskmine vanus üha kasvanud, Ida-Virumaal on see 2014. aasta andmetel 

riigimetsas 62 aastat ja erametsas 50 aastat. (Metsa aastaraamat, 2014). 60-70% 

põllumaadest on liigniisketel muldadel ning kuna need kasutust ei leia, on oht, et need 

võsastuvad lähiaastatel (Tudulinna valla… 2004). 

Juba Vabariigi algusaastail tegeleti vallas väga palju puidu müümisega, palgid parvetati 

siis mööda Rannapungerja jõge Peipsi järve ja sealt enamasti Tartusse müügiks. 

Käesolevaks ajaks kuuluvad Tudulinna valla riigimetsad Alutaguse metskonda, selle 
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kontor on Iisakus. Valla tööealistest elanikest moodustavad suure osa füüsilisest isikust 

ettevõtjad, kes tegelevad metsandusega (Tudulinna valla… 2004). Kui kümme aastat tagasi 

tegutsesid viis valla suurimat ettevõtet metsanduses (Tudulinna valla… 2004), siis 

nüüdseks on neist alles vaid üks. 

 

2.2. Lendorava iseloomustus ja levik 

2.2.1. Üldiseloomustus 

Lendorav (Pteromys volans) on öise eluviisiga pisiimetaja (Hanski et al. 2008). Kogu oma 

elu veedab lendorav puudel. Enamasti väldib ta maapinnale sattumist, kuna esi- ja 

tagajalgade vahel olev lennunahk (lennus) takistab seal liikumist, küll aga võimaldab see 

tal teha mitmekümnemeetriseid liugelende (Remm 2010). Ta toitub haabade lehtedest, 

noortest võrsetest, peenikeste okste pehmest koorest ja urbadest, kuid sobivad ka teiste 

lehtpuude, näiteks kaskede ja leppade pehmemad osad (Remm 2010). Lendorava 

looduslikeks vaenlasteks on nugised ja kakud. Kakulistest on Eestis lendoravatele kõige 

reaalsemaks vaenlaseks händkakk, kes sageli elab lendoravatega ühes metsas (Timm 

2006). Tiheda asustuse korral võivad ohuks olla ka mitmesugused haigused ja parasiidid, 

viimastest vabanemiseks vahetavad lendoravad võimalusel pesapaiku (Timm 2006). 

Lendoravat tõeliselt ohustavateks teguriteks loetakse aga elupaikade isoleeritust ja 

kadumist, väikest populatsiooni ja kisklust (Lendorava kaitse tegevuskava 2016). 

 

2.2.2. Elupaik 

Lendorav elab vanades haava – kuuse segametsades (Remm 2010). Sagedamini on 

lendoravaid leitud jänesekapsa-mustika, naadi ja angervaksa kasvukohatüüpidest, kus 

segametsas enamuspuuliigiks kõige rohkem haab või ka kuusk (Absalon 2013). 2005. ja 

2006. aastal tehtud uuringutest selgus, et 124 lendorava poolt elupaigaks valitud puu 

hulgas oli 117 haaba, 3 sangleppa, 2 kuuske ja 2 kaske. Lendoravale sobivate puude 

keskmine kõrgus on uurimuste järgi 23 meetrit ja ümbermõõt 168 cm (Remm et al. 2007). 

Lendorav kasutab valdavalt suur-kirjurähni (Dendrocopos major) poolt rajatud 

pesaõõnsusi, kuid võimalikeks pesarajajateks on ka teised rähniliigid (Lendorava kaitse 
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tegevuskava, 2016). Mida rohkem on metsas rähnide poolt rajatud õõnsusi, seda paremad 

võimalused on lendoravatel sobivate pesa- ja varjepaikade leidmiseks. Rähnid omakorda 

saavad õõnsusi rajada haabadesse, kus esineb haavataelikut (Phellinus tremulae), mis 

põhjustab tüve südamemädanikku. Lendoravale sobivate puude vanus algab 50 aastast just 

tänu sellele seenele (Absalon 2013). Üle 164-aastased puud aga on enamasti juba liialt 

paksu korbaga, sellistesse puudesse ei tee rähnid enam avausi ning vanad avad kasvavad 

kinni (Absalon 2013). Keskmiseks lendorava pesapuuks sobibki 70-120 aastane haab 

(Remm 2010). Isendite asustustihedus pole vaatamata õõnsuste olemasolule kunagi kuigi 

kõrge, kuna lendorava emasloomade kodupiirkonnad ei kattu (Lendorava kaitse 

tegevuskava 2016). 

Aastatel 2007-2013 teostati Virumaal lendorava raadiotelemeetrilisi uuringuid 

kodupiirkonna suuruse ja liikumise ulatuse määramiseks ning selgus, et isaste lendoravate 

kodupiirkond on Eestis keskmiselt 137,9 hektari suurune ning emasloomadel 17,9 hektari 

suurune (Eesti riikliku keskkonnaseire… 2012). Kodupiirkondade tuumala oli 

isasloomadel keskmiselt 26,3 ha ja emasloomadel 4,0 ha (Eesti riikliku keskkonnaseire… 

2012). 

 

2.2.3. Levik ja arvukus 

 

Lendorav on levinud põhjapoolkera metsavööndites Soomest Siberi, Mongoolia, Korea ja 

Kirde-Hiina metsadeni (joonis 3). Lendorav on välja surnud nii Leedus, kui ka üsna hiljuti 

Lätis (Timm 2016). Euroopas esineb lendorav vaid Soomes, Eestis, Valgevenes ja 

Venemaal (Lendorava kaitse tegevuskava 2016). Levila lääneosas ongi lendorav kõige 

laiemalt levinud Soomes. Sealne lendorava põhiasurkond asub Lõuna-Soomes (Hanski et 

al. 2008). 
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Joonis 3. Lendorava levik maailmas (Lendorava kaitse tegevuskava 2016) 

 

1930. aastal asusid lendorava leiukohad mitmes Eesti maakonnas (Joonis 4), järgnevatel 

aastakümnetel aga vähenesid leiukohad järk-järgult ning 2014. aastaks kahanes lendorava 

asustatud piirkond vaid Virumaale (Lendorava kaitse tegevuskava 2016). 

 

Joonis 4. Lendorava ajalooline levik Eestis (Lendorava kaitse tegevuskava 2016) 
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Lendorava peamiseks levialaks Eestis on Virumaa keskosa rabasid ümbritsevad metsad. 

Praeguste andmete kohaselt on võimalik, et teda esineb veel isoleeritud asurkondadena 

Lõuna-Pärnumaal, Soomaal, Harju- ja Raplamaal, kuid viimastel aastatel seal enam 

registreeritud elupaiku ei ole (Lendorava kaitse tegevuskava 2016). 2012. aastal leiti 

tegevusjälgi vaid 36 paigast, asustamata elupaikade osakaal oli eriti kõrge Sonda, Tudu, 

Oonurme ja Avinurme piirkondades. 2013. aastal avastati 27 asustatud lendorava leiupaika 

ning 2014. aastal 37 leiukohta (Ibid). Vaatamata oluliselt ulatuslikumatele inventuuridele 

(alates 2008. aastast) on ka Virumaal lendorava levila võrreldes varasemate perioodidega 

oluliselt ahenenud. Teistes piirkondades on lendorav suure tõenäosusega välja surnud. 

Mõnes paigas on lendoravaid peale vahepealset puudumist taas tegutsemas leitud, kuid 

seda vaid tänu metsade sidususele läheduses paiknevate elupaikadega (Ibid). 2015. aastal 

inverteeriti üle tuhande metsaeraldise ning lendoravaid leiti vaid 39 leiukohast 

(Keskkonnaagentuur 2016). 2016. aasta alguse seisuga keskkonnaregistris registreeritud 

lendorava leiukohad on märgitud joonisel 5 punasega. 

 

Joonis 5. Keskkonnaregistris registreeritud lendorava leiukohad Eestis 2016. aasta alguses (Timm, 2016) 
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2.3. Lendorava kaitsmine läbi aegade 

2.3.1. Kaitsmine enne ja nüüd 

1994. aastal arvati lendorav esimesse kaitsekategooriasse (Kaitstavate loodusobjektide 

seadus 1994, § 21 lg 1), samal aastal lisati lendorav riiklikku keskkonnaseire programmi 

(Timm, Remm 2011). 2004. aastal jõustunud looduskaitseseadus võimaldas kaitsta liike 

kinnitatud kaitsekorraga püsielupaikades ning 2006. aastal kinnitati 23 lendorava 

püsielupaika (Timm, Remm 2011). 2006. aastal koostati viieks aastaks lendorava kaitse 

riiklik tegevuskava, mis nägi ette teadaolevate leiukohtade hoiu, lisainventuurid, uute 

leiukohtade kaitse alla võtmise, metsaspetsialistide koolitamise ja rakendusuuringud 

(Timm 2006). 

2016. aastal kinnitati uus kaitse tegevuskava, mis seab järgmised eesmärgid: 

 teadaolevate lendorava elupaikade asustatus ei lange alla 60% (elupaigast leitakse 

lendoravate tegevusjälgi vähemalt ühel korral 5-aastase perioodi jooksul); 

 kaitsekorraldusperioodi lõpuks on asustatud vähemalt 60 lendorava elupaika (2015. 

aastal 39); 

 Alutaguse piirkonnas seovad keskkonnaregistrisse kantud elupaiku 

ühenduskoridorid, kus puistu on vähemalt 15 meetri kõrgune ja on vähemalt 100 

meetri laiused (Lendorava kaitse tegevuskava 2016). 

Eesmärkide elluviimiseks võetakse kava järgi käiku järgmised meetmed: 

 püsielupaikade moodustamine, 

 lendorava elupaikade kaitsekorralduskavade koostamine, 

 elupaikade taastamine, 

 tugiasustamine, 

 tehispesade paigaldamine ja hooldus, 

 kisklussurve vähendamine (Ibid). 

Lisaks on kavas potentsiaalsete elupaikade inventeerimine, kodupiirkonna, ruumikasutuse, 

populatsiooni suuruse ja isoleerituse uuringud, metsamajandamisjuhise koostamine, 

õppepäevad ja nõustamine ja avalikkusele lendorava tutvustamine (Lendorava kaitse 

tegevuskava 2016).  
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Töö koostamise hetkel võib püsielupaigas kehtida kas sihtkaitsevööndi või piiranguvööndi 

kaitsekord. Lendorava pesapuust vähemalt 25 meetri raadiuses kehtib sihtkaitsevööndi 

kaitsekord (Looduskaitseseadus § 50 lg 2), kus majandustegevus on keelatud 

(Looduskaitseseadus § 30 lg 2). Lendorava liikumisvõimaluse ja elupaikade killustumise 

vältimiseks ja vähendamiseks on loodud ka piiranguvööndid, kus on uuendusraie keelatud, 

kuid 1. septembrist 15. märtsini on lubatud metsa häilraie, mis ei kahjusta lendorava 

elutingimusi (Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri § 4 lg 4). 

Hooldus-, valik-, sanitaar- või häilraiet tehes tuleb järgida ka neid tingimusi: 

 kui puistu esimese rinde koosseisus on haava osakaal alla 30%, on üle 50 aasta 

vanuste haabade ja õõnsustega haabade ning neid 10 meetri raadiuses ümbritsevate 

puude raie keelatud; 

 üle 50 aasta vanuse metsa pindala ei tohi jääda väiksemaks kui 50% püsielupaigast; 

 lehtpuude osakaal puistus ei tohi jääda väiksemaks kui 10%. (Lendorava 

püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri § 4 lg 6) 

Euroopa Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning looduslike looma- ja 

taimeliikide kaitsest sätestab lendorava ühenduse tähtsusega loomaliigina, kelle kaitsmine 

nõuab loodusalade määramist (1992, II lisa). Euroopa Liidu liikmesriigid peavad astuma 

vajalikke samme, et vältida loodusaladel looduslike elupaigatüüpide ja liikide elupaikade 

seisundi halvenemist (Euroopa Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ 1992, artikkel 6). Lendorav 

kuulub esmatähtsate liikide hulka, mille kaitsmise eest kannab ühendus erilist vastutust, 

samuti on liik ohualdis ehk arvatakse, et lähemas tulevikus liigitub liik tõenäoliselt 

ohustatud liikide kategooriasse, kui jätkub liigi ohustatust põhjustavate tegurite toimimine 

(Euroopa Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ 1992, artikkel 1). 

Nii 2014. kui 2015. aastal plaanis Eestimaa Looduse Fond hakata projekti LIFE raames 

lendoravat aitama. Esimesel korral oli taotluses mahukamate tegevustena 

erametsaomanikelt lendoravate elupaikade ostmine ja kaitse alla võtmine, teisel korral 

erinevate kaitsemeetmete elluviimine, kuid kummalgi korral Keskkonnaministeerium 

projekte ei toetanud ning rahastust ei saadud (Väli 2016). Järgnevalt proovitakse selgitada 

välja võimalikud koostöökohad Soomega ja võimalusel koostada 2016. aastal kahe riigi 

ühine projekt kogu Euroopa Liidu lendorava populatsiooni kaitseks (Kriis 2016). 
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Lendorava Ida-Virumaal asuvate elupaikade kaitseks koostatud petitsioonile andsid allkirja 

2054 inimest ning 2016. aasta aprillis anti petitsioon riigikogule üle, sellega ollakse vastu 

riigi energeetikakavale, millega häviks osa looma asualast (Allkirjad lendoravate… 2016). 

29. aprillil 2016 avalikustas SA Keskkonnainvesteeringutekeskus oma pressiteates, et 

eraldatakse raha SA Eestimaa Looduse Fondi projektile Eesti asurkonna lendoravatele 

geneetilise uuringu tegemiseks. Metoodikat DNA proovide kogumiseks hakati välja 

töötama 2015. aastal, 2016. aastal analüüsitakse võimalikult paljudest erinevatest 

leiukohtadest kogutud proove, et saada täpsem ülevaade Eesti lendoravapopulatsiooni 

suurusest ja killustatusest. (Lendoravale tehakse geneetiline… 2016) 
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2.3.2. Lendorava püsielupaigad Ida-Virumaal 

Keskkonnaministri määrusega võetakse kaitse alla lendorava isendite väljaspool 

kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi 

tagamiseks (Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri § 1). Ida – Viru 

maakonnas on alates 2006. aastast kaitse alla võetud järgmised püsielupaigad: 

1) Adraku Avinurme vallas Adaraku ja Lepiksaare külas; 

2) Kõveriku Avinurme vallas Kõveriku ja Lepiksaare külas; 

3) Tolmu Avinurme vallas Kõrve külas; 

4) Paadenurme Avinurme vallas Paadenurme ja Änniksaare külas; 

5) Lõpe Iisaku vallas Lõpe külas; 

6) Kuuse-Jaani Iisaku vallas Lõpe külas; 

7) Kukemurrumetsa Lohusuu vallas Piilsi külas; 

8) Kivistiku Tudulinna vallas Tagajõe külas; 

9) Kellassaare Tudulinna vallas Kellassaare külas; 

10) Kruusoja Tudulinna vallas Peressaare külas; 

11) Pasuna Tudulinna vallas Peressaare külas; 

12) Peressaare Tudulinna vallas Peressaare külas; 

13) Küüska Tudulinna vallas Peressaare külas; 

14) Kautvere Tudulinna vallas Oonurme külas; 

15) Oonurme Tudulinna vallas Oonurme külas. 

Vaadeldavas Tudulinna vallas paikneb seega kaheksa püsielupaika, nii ülejäänud Ida-

Virumaal kui ka Lääne-Virumaal on kaitse alla võetud seitse püsielupaika. (Lendorava 

püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri § 2). Moodustamisel on veel 22 uut 

püsielupaika kogupindalaga ligi 4000 hektarit (Käärt 2015). Tudulinna vallas on lendorava 

elupaigad töö koostamise hetkel 50 maaüksusel, millest kolm kuuluvad Iisaku metskonnale 

ning ülejäänud on eraomandis (Toss 2016). 
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2.4. Metoodika 

Osapoolte seisukohtade uurimiseks koostati küsimustikud Tudulinna valla metsaomanikele 

ja metsaga tegelevatele ettevõtetele, kohalikule omavalitsusele, Erametsakeskusele, 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Iisaku metskonnale, Keskkonnaametile ja 

Keskkonnaministeeriumile (Lisad 1 – 6). Vallas elavatele metsaomanikele jagati ankeedid 

posti teel, mujal elavatele e-posti teel, kohaliku omavalitsuse esindajaga viidi läbi intervjuu 

ning teised asjaosalised said ankeedi e-posti kaudu. Küsimustikud saadeti neile 25 

piirangutega seotud maaomanikule (sh metsandusettevõtted), kelle aadress või 

kontaktandmed õnnestus välja uurida kohalike elanikega vesteldes või interneti 

otsingumootoreid kasutades, ning veel üheksale maaomanikule, kellel küll lendoravaga 

seotud piiranguid veel pole, kuid huvi teema vastu juba on (tuginedes nende osalemisele 

infoüritustel). RMK Iisaku metskonda ja Erametsakeskusele saadeti kummalegi üks, 

Keskkonnaametisse kolm ning Keskkonnaministeeriumisse neli küsimustikku, kuna 

vastavates asutustes oli teemaga seotud (juhtivaid) töötajaid just nii palju. 

Vastamiseks oli aega kaks nädalat. Enne küsimustiku laialisaatmist testiti küsimustikku 

kolmel vastajal. Küsimusi oli kokku 8 – 14, pooled neist kattusid olenemata sellest, kellele 

need on suunatud. Ligikaudu pooled küsimused olid vastusevariantidega ning teised avatud 

küsimused oma arvamuse kirjutamiseks. Andmete analüüsiks ja jooniste tegemiseks 

kasutati programmi MS Excel. 
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3. TULEMUSED  

Tagasi tuli 20 maaomanikele jagatud küsimustikest ehk 59% (millest kolm metsaettevõtet). 

Keskkonnaministeeriumisse saadetud küsimustikest saadi kaks vastust (50%). RMK Iisaku 

metskonnast, Erametsakeskusest ja Keskkonnaametilt vastuseid ei tulnud. 

Kõigist vastanud maaomanikest vaid kaks olid näinud oma maadel lendoravat või tema 

tegutsemise jälgi (ühel juhul 1968. aastal). 40% vastanud maaomanikest leidis, et 

lendoravat polegi vaja kaitsta (üks maaomanik täpsustas: „Las looduslik valik teeb oma 

töö.“), 60% leidis, et lendoravat peaks kaitsma ja kaitse peaks toimuma sõltumata metsa 

omandivormist, kuid 55% vastanute arvates peaks riik eraomanikule kahju õiglaselt 

hüvitama. 15% maaomanikest arvas, et kaitse võiks toimuda kas ainult riigimaal või 

õiglase hüvituse korral ka eramaal. 

Juba loodud ja loodavatesse lendorava püsielupaikadesse suhtus 25% vastanud 

maaomanikest (5) neutraalselt ja 65% negatiivselt. Kolmest metsaettevõttest kaks suhtusid 

lendorava püsielupaikadesse neutraalselt ja kolmas negatiivselt. Vaid kahe vastanud 

maaomaniku (vastajatest 10%) suhtumine püsielupaikadesse oli positiivne, mõlemal oli 

alla 10% maast looduskaitseliste piirangutega. Üks neist oli oma metsas lendoravat näinud 

ning varem looduskaitsjatega lendoravateemalist koostööd teinud. 

Vallavanem vaatas lageraiete kõrval ka teisi lendoravat ohustavaid tegureid ning pakkus 

ühe lendoravat abistava meetmena nugise küttimise tõstmist. 

70% küsimustikule vastanud maaomanikest arvasid, et neile ei ole jagatud piisavalt infot 

lendorava seisundi ja püsielupaikade moodustamise kohta, kuigi 60% vastanud 

maaomanikest on osalenud mõnel lendorava püsielupaikade loomist puudutaval info- või 

aruteluüritusel. 20% vastanud maaomanikest leidis, et neid on piisavalt kaasatud lendorava 

kaitsealade moodustamise protsessis, 70% leidis, et mitte. Kaks maaomanikku ei osanud 

sellele vastata. 

Keskkonnaministeeriumist küsitlusele vastanud ametnikud (2) arvasid mõlemad, et 

kaasatud on piisavalt (seaduses nõutud määral, „kõikidel asjaosalistel on mitmeid 

võimalusi on arvamuse esitamiseks“), kuid parendamise võimalusi on näiteks info 

kättesaadavuse ja info ajastatuse osas. Küsimusele, kas maaomanikele on jagatud piisavalt 
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teavet, vastas üks jaatavalt, kuid nentis, et infot ei ole kunagi liiga palju, ning teine ei 

osanud selle vastata („Info jagamise piisavus on alati subjektiivne ning pigem on inimesel 

alati infot puudu kui üle“). Mõlemad leidsid, et tulevikus võiks maaomanike kaasamist 

rohkem rakendada ka I kaitsekategooria liikide püsielupaikade loomisel, kuigi mõningal 

määral tehakse seda juba praegu, eriti haruldaste taimeliikide puhul. Piiratud kaasamise 

põhjuseks toodi see, et valikud I kaitsekategooria liigi kaitse tagamisel on oluliselt 

kitsamad kui muude liikide puhul, sest tegemist on kaitsealuste liikidega, mille kaitse osas 

puudub võimalus kompromissideks. 

Kaasamise paremaks muutmise kohta arvas üks Keskkonnaministeeriumi töötaja, et 

erinevaid huve esindavad valitsusvälised organisatsioonid võiksid arutelusid korraldada. 

Konflikti tekkimist nentisid 95% küsimustikule vastanud metsaomanikest, üks maaomanik 

ei osanud sellele vastata. Keskkonnaministeeriumi küsitlusele vastanud ametnikest üks 

nõustus selles kohalike elanikega, teine ei osanud seisukohta võtta. Konflikti sisuks pidas 

30% vastanud maaomanikest õiglase hüvituse puudumist, 25% puudulikku infovahetust. 

30% tundis, et maaomaniku õigused ja huvid ei oma kaalu ning 15% pidas ebaõiglaseks 

eraomandile seatavaid piiranguid ja keeldusid. 

Konflikti tekkimise põhjustena nägi 35% vastanud maaomanikest puudulikku infot ja 

maaomanikuga läbirääkimiste puudumist. 20% juhtudel oli konflikti tekkimise põhjuseks 

maaomanike arvates aga see, et enne piirangute seadmist ei uurita reaalset olukorda 

(metsas, maaomaniku seisukohast), lisaks mainiti hüvituse puudumist (30%) ja hoolimatust 

maaomanike suhtes (15%). Konflikti põhjused olid majanduslikud ka 

keskkonnaministeeriumi vastajate arvates. 

Joonisel 6 on näha, kui suur on kaitsealuse maa osakaal protsentides kogu küsimustikule 

vastanud maaomaniku metsaomandist. Ligikaudu pooltel vastanud maaomanikel oli maa 

looduskaitse all, sh kolme maaomaniku maad olid looduskaitseliste piirangutega hõlmatud 

100 %-liselt või selle lähedaselt Järgmise sarnase grupi (6 maaomanikku) moodustasid 

maaomanikud, kelle maad olid 50-80% ulatuses kaitse all. Seitsmel maaomanikul oli 

looduskaitselistega piirangutega maa osakaal alla 10%. 
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Joonis 4. Kaitsealuse maa osakaal kogu metsaomandist (protsentides). X – teljel – vastaja number, Y – teljel 

– kaitsealuse maa osa kogu maaomaniku metsast (%). 

80% vastanud maaomanikest pidasid looduskaitseliste piirangute majanduslikku mõju enda 

omandile väga oluliseks, 5% oluliseks ja 10% vähe oluliseks. Üks maaomanik (5%) ei 

osanud sellele vastata (joonis 7). Maaomanikest, kelle maal on lendoravaga seotud 

piirangud (17), pidasid 88% piiranguid väga oluliseks (15), 6% oluliseks (1) ja üks 

maaomanik ei osanud vastata. 

 

Joonis 5. Hinnang looduskaitseliste piirangute majanduslikule mõjule enda omandi suhtes. 

 

Looduskaitseliste piirangute mõju vallale tervikuna hindas ka vallavanem väga oluliseks, 

kuna maamaksusoodustusest saamatajäänud tulu riik ei kompenseeri. 
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Keskkonnaministeeriumi vastanutest üks hindas majanduslikku mõju väga oluliseks, teine 

oluliseks („sõltub omandi suurusest, selle saamise viisist jne, näiteks omanik, kes ostis 

maa, võttis selleks laenu ja siis saab teada, et ta midagi teha ei tohi, võib olla üsna 

ärritunud“). „Huvid on ju erinevad, kõik oleksid valmis objektide kaitseks piiranguid 

kehtestama, kui need piirangud ei riiva tema huve: „Tore on kaitsta amuuri tiigrit, sest ta 

on meist kaugel, samas tiigriga samas kohas elavad inimesed peavad mujale kolima“.“ 

Küsimusele, milliseid konkreetseid piiranguid seab maaomanikule lendorava kaitsmine, 

vastati järgnevalt: 

 „on ajavahemikud, millal tohin oma metsas raiuda“, 

 „lageraiekeeld“, 

 „keelud ja piirangud sellele, kuidas tohib majandada oma metsa“, 

 „maa müügihind on odav“, 

 „maa müümine on väga raske“, 

 „teenimisvõimalus puudub“, 

 „elu seiskub maal“, 

 „hüpoteeki ei saa riigile maksta, sest riik ei luba oma metsast teenida“, 

 „õnneks jõudsin enne piiranguid metsa maha võtta“, 

 müügi kooskõlastamine („pean erinevate looduskaitse asutustega ka kooskõlastama 

kõik“). 

Ühe konflikti lahendamise võimalusena nägid 75% maaomanikest läbirääkimisi kõigi 

maaomanikega just neile sobiva lahenduse leidmiseks. 25% nägi selle kõrval lahendust ka 

hüvitiste näol (lisaks maamaksusoodustusele). Ükski maaomanik ei arvanud, et abi muu 

tegevusala leidmisel oleks kasuks. Lahendustena pakutakse mitmel korral välja veel ka 

näiteks seda, et riik ostaks maaomanikult maa ära või vahetaks kinnistu samaväärse riigile 

kuuluva kinnistu vastu. 

Ka vallavanema sõnul oleks aktsepteeritavaks lahenduseks saamatajäänud tulu 

kompenseerimine, kuid kompensatsioonide määramisel tuleks selgelt eristada 

metsafirmasid ja kohalikke elanikke. 

Keskkonnaministeeriumi ametniku arvates tuleks uurida, millised on alternatiivid, otsida 

kompromissi ja võimalusi eriti väärtuslike kohtade riigile omandamiseks. Teine ametnik 
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leidis, et parima lahenduse leidmiseks tuleb kasutada kõiki võimalikke ja teadaolevaid 

võimalusi, sh läbirääkimised, hüvitused ja abi muu tegevusala leidmisel. 

Küsimustiku lõppu oli jäetud koht, kuhu vastajad said teha teemakohaseid märkusi. Seda 

võimalust kasutasid mõned vastajad, kellel on nähtavasti suur huvi olukorra arengu vastu. 

Seega pidas töö autor vajalikuks järgnevalt tuua välja mõned sisulisemad märkused. 

Maaomanike märkused: 

 „Koostöö looduskaitseametnike ja maaomanike vahel on praegu väga nõrk. Info ei 

liigu, on ainult karmid piirangud ja vähe toetust, puudub korralik 

kompensatsioonisüsteem. Armastan väga loodust ja hindan looduskaitse 

vajalikkust, kuid praegune olukord on omaniku suhtes lihtsalt ebaaus.“ 

 „Lisaks eelnevale sain küla pealt teada, et meie metsa on kolinud väike 

konnakotkas. Minuni pole aga sellekohast teatist ametiasutustest jõudnud, piirati 

veelgi metsa majandamist, kui tahtsime raieluba sel aastal saada. Ei oska öelda, kes 

peaks mulle kui omanikule lisapiirangutest teada andma. Olen hämmingus, et kõik 

teised teavad minu maast ja metsast rohkem kui mina oma vanaisa maa 

omanikuna.“ 

 „Kui metsateatise peatamisest on möödas 28 kuud, peaks tulema otsus, aga sellest 

on pool aastat möödas ja ikka ei mingit otsust ja midagi metsas teha ei saa.“ 

 „Meil on liiga suured looduskaitsealad.“ 

 „Keda rohkem usaldada, kas neid teadlasi, kes oravat hoolega kaitsevad või neid 

kes ütlevad, et lendorav on 2020. aastaks hävinud?“ 

 „Kas tõesti see minu 11 hektarit nüüd päästab orava, kui kõrval on 

paarisajahektarine riigimets, mis juba maha võeti?“ 

 „Lendorava kaitsmine on juba ette kaotatud võitlus.“ 

 „Minu andmetel kehtib meil ka põhiseadus, mis paneb paika, et eraomand on 

puutumatu ja selle võõrandamisel on vaja kohest hüvitust.“ 

 „RMK võttis oma metsa paar aastat tagasi maha, nüüd nende langi servas seisabki 

minu mets, kus ma oma käe järgi asju enam toimetada ei tohi. Järelikult neil oli 

vastav info varem teada ja nad said oma kasumi kätte.“ 

 „Oleks teadnud, oleks ammu juba kõik oma metsad lagedaks teinud.“ 

 „Inimesi võiks ka kaitsta.“ 
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 „Olen ministeeriumiga üritanud ühendust saada juba kuu aega, peaaegu iga päev 

helistan, kuid arvatavasti on minu telefoninumber neil juba selge ning mulle lihtsalt 

ei vastata.“ 

 „Mis sellest kohtumisest looduskaitsjatega kasu on, kui meile loetakse arvutist 

maha ilusti ettekirjutatud tekst ning küsimuste aeg jäi väga napiks? Ega nad eriti 

vastata ei osanud ka.“ 

 „Miks need arutelud toimuvad ainult tööajal? Ma ei saagi ju sinna minna, pean 

leiba ka teenima.“ 

 „Kui ma varem ikka jätsin puu kasvama, kui nägin, et seal võib lendorava pesa olla, 

siis nüüd ma lasen selle kohe meelega maha.“ 

Keskkonnaministeeriumi ametnike märkused: 

 „Lendorava puhul on ikkagi küsimus miks teda ei ole seal, kus metsad on range kaitse 

all ja kus on ka piisavalt sobilike puistuid? Näiteks Soomes kolivad lendoravad 

inimestele lähemale, sest nad ei karda mitte inimest vaid röövlinde ja nugiseid.“ 

 „Kuna kokkupuude looduskaitse ja inimeste vahel jätkub, siis tuleb lahendusi pakkuda 

ka inimestele, kelle maal loodusväärtused paiknevad.“ 

 „Probleemideks, mida oleme aegade jooksul tuvastanud, on vähene kaasatus 

kaitsealade moodustamisel, tagasihoidlik kompensatsioon piirangute seadmisel, maade 

riigile ostmise pikad järjekorrad, ebaproportsionaalsed piirangud, puudulik selgitus alal 

esinevatest kaitseväärtustest, vähene mõjude hindamine kaitse-eeskirjade koostamisel 

jt.“ 

 „Looduskaitse edukaks toimimiseks on väga oluline hea koostöö ja kogukonna 

kaasatus. Seda eesmärki silmas pidades muudeti sel aastal taas looduskaitseseadust - 

mitmed senised regulatsioonid said paindlikumaks ja inimeste vajadusi arvestavamaks. 

Muudatuste eesmärk oli kaotada piirangud, mis looduskaitse seisukohast ei ole 

hädavajalikud, aga mis piiravad inimeste igapäevaelu ja tegemisi.“ 

 „Edaspidi on võimalus saata kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade ja 

kaitsekohustusteatis loodusobjekti asukoha kohalikule omavalitsusele ja kinnisasja 

omanikule lisaks tähtkirjale ka elektrooniliselt, kui menetluse läbiviijale on 

elektronposti aadress teada.“ 

 „Hetkel oleme ette valmistamas looduskaitseseaduse väljatöötamiskavatsust. Plaanis on 

näiteks muuta senisest paindlikumaks kaitsealuste liikide kohta käiva info 

avalikustamise regulatsiooni, et teha vastav teave inimestele kättesaadavamaks. See 
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omakorda võimaldab näiteks maaomanikel paremini mõista, millised loodusväärtused 

nende maal esinevad ja mida siis ikkagi kaitstakse.“ 

 „Järgmise looduskaitseseaduse muudatusega oleme otsustanud täpsustada ka uute 

loodusobjektide kaitse alla võtmise ettepaneku esitamise kriteeriumeid. Eesmärk on 

vältida põhjendamatute ja kontrollimata andmete põhjal ettepanekute tegemist. See 

vähendab halduskoormust ja annab võimaluse ettepanekute menetlejatel tegeleda 

rohkem juba kaitse all olevate objektide kaitse korraldamise ja põhjendatud 

ettepanekute menetlemisega, sealhulgas nendega seotud huvigruppide kaasamisega. 

Need ja mitmed teisedki kavatsused ilmuvad avalikkuse ette loodetavasti lähikuudel, 

misjärel on kõigil võimalus oma arvamusi ja ettepanekuid esitada.“ 

 „Mitmed tegevused looduskaitse arendamisel on seotud ka töökorralduse 

parandamisega või finantsidega ning ei vaja otseselt seaduste muutmist.“ 

 „Analüüsides, mida saaks veel paremini teha, oleme otsustanud, et kohalikke 

omavalitsusi, maaomanikke ja teisi huvigruppe tuleks kaasata eelnõude 

menetlusprotsessi oluliselt varasemas etapis, kui eelnõu avalikustamine. Senise 

praktika muutmiseks olemegi muutmas kaitse-eeskirjade muutmise menetlusprotsessi. 

Edaspidi teavitab Keskkonnaamet eelnõu muutmisest huvigruppe juba siis kui selgub 

vajadus kaitse-eeskirja muutmiseks. Eesmärk on kaasata kohalik elanikkond eelnõu 

koostamise protsessi ja selgitada välja nende huvid ja võimalikud kompromissikohad 

juba võimalikult varases menetlusstaadiumis.“ 

 „Looduskaitseseaduses regulatsioonide kaasajastamine ja sätete selgemaks muutmine 

on üks meie olulisi eesmärke. Mitte vähemoluline on lahendada küsimus, kuidas 

kompenseerida maaomanikule ja omavalitsusele piirangute kehtestamise tõttu saamata 

jääv tulu.“ 

 „Looduskaitselisi piiranguid Natura 2000 erametsamaal kompenseeritakse alates 2008. 

aastast Eesti maaelu arengukavast. Natura 2000 võrgustikus on toetusõiguslikku 

erametsamaad 81300 ha. Täna väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvatel 

kaitsealadel ja püsielupaikades toetust erametsaomanikule ei maksta, kuigi piirangud 

on sarnased. Natura 2000 võrgustikku mitte kuuluvatel kaitstavatel loodusobjektidel 

asub erametsamaad: sihtkaitsevööndis 4000 ha (sellest püsielupaikade 

sihtkaitsevööndites asub 3830 ha); piiranguvööndis ja hoiualal 13000 ha (sellest 

püsielupaikade piiranguvööndites asub 4250 ha).“ 
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 „Võrdse kohtlemise tagamiseks on vajalik välja töötada toetusskeem ka väljaspool 

Natura 2000 võrgustikku olevatele kaitstavatele aladele. Metsamajandamise piirangute 

kompensatsioonimeetmete väljatöötamine ja rakendamine väljaspool Natura 2000 

võrgustikku olevatel kaitsealadel avaldab positiivset mõju nii regionaal- kui 

majandusarengule ning elukeskkonnale. Tegemist on kindlasti hetkel ühe kriitilisema 

finantseerimisprobleemiga looduskaitse valdkonnas. Prioriteediks on kindlasti 

sihtkaitsevööndites toetuse maksmine.“ 
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4. ARUTELU 

Küsimustikule vastasid vaid veidi üle poole küsitletud maaomanikest. Selle põhjuseks võib 

olla alanud metsaistutusperioodist tingitud ajapuudus või mõnel juhul ka vastumeelsus 

lendorava teemadega tegeleda. RMK, Keskkonnaameti ja Erametsakeskuse vastuse 

puudumise põhjuseks võib olla lühike vastamiseks mõeldud aeg. 

Maaomanike vähene isiklik kokkupuude (kohtumine) lendoravaga võib olla üks põhjus, 

miks üle poole neist suhtub juba loodud ja loodavatesse lendorava kaitsealadesse 

negatiivselt. Kahest maaomanikust, kes on lendoravat või tema tegutsemise jälgi oma 

metsas kohanud, suhtus üks loodavatesse kaitsealadesse positiivselt ning teine neutraalselt. 

Küsimustikule vastanud kolmest metsaettevõttest kaks suhtuvad lendorava 

püsielupaikadesse neutraalselt, põhjuseks on arvatavasti see, et alla 10% nende omandis 

olevast metsamaast on seotud lendorava elupaigast tulenevate piirangutega. Maaomanikud, 

kelle metsast üle poole on kaitse all, suhtuvad kõik lendorava kaitsealadesse negatiivselt. 

Ühelt poolt on selle põhjuseks arvatavasti majandusliku kompensatsiooni puudumine ja 

teiselt poolt meedia mõju. 

Meedia kallutatud pealkirjad ning sisuni mitte jõudmine võivad luua kinnistuva 

väärarusaama (Moora 2016). Väide, et lendorava kaitsmine on juba ette kaotatud võitlus 

ning segadus erinevate looduskaitsjate eesmärkide osas võivad suuresti tuleneda meedias 

levinud pealkirjadest, et lendorava arvukuse langustrendi jätkudes võib ta olla aastaks 2020 

Eestist hävinud (Himma 2015). Pealkirjades rõhutatakse eelkõige väljasuremist kui fakti, 

mitte võimalikku stsenaariumit. Tõenäoliselt üritavad maaomanikud meediaga kinnistatu 

esiletoomisega näidata, et lendorava kaitsmisel ei saa olla positiivset tulemust ning seega 

puudub mõte ka kehtestatud piirangutel. 

Tõsise probleemina kerkis esile vähene info jagamine lendorava kaitsealade moodustamise 

kohta maaomanikele ning seetõttu ei tunne nad end protsessi kaasatuna. 

Keskkonnaministeeriumi arvamused olid selles osas maaomanike omadega vastupidised. 

Suur osa maaomanikest on osalenud lendoravateemalistel arutelu- või infoüritustel, mis 

idee poolest peakski ju olema korraldatud selleks, et maaomanikke kaasata. Kui inimene 

on osalenud üritusel, kus konfliktist räägitakse, ning ta siiski ei tunne end piisavalt 

informeerituna, võib põhjus olla ürituse kvaliteedis. Ka küsimustike lõppu üles tähendatud 
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lisamärkustest ilmnes, et vähemalt ühel toimunud infoüritusel ei saanud maaomanikud oma 

küsimustele vastuseid. Looduskaitse valdkonnas tehtud kaasamist puudutavatest 

uuringutest on selgunud, et mõned Eesti ruumiplaneerimis- ja looduskaitsepraktikas 

laialdaselt kasutatavad kaasamisvormid (nt avalikud koosolekud) pole otsuste suunamiseks 

piisava mõjujõuga (Suškevics 2014). Mitteametlikumad osalusvormid (näiteks 

kahepoolsed kohtumised või osalus töörühmades), mida eksperdid on soovitanud, on 

paraku looduskaitsega tegelevatele asutustele töömahukamad ning aeganõudvamad. 

Keskkonnaministeerium tunnetab probleemi, kuid nende arvamuse kohaselt võiksid 

kaasamisarutelusid korraldada valitsusvälised organisatsioonid. Teemaga ongi Eestimaa 

Looduse Fond tegelenud juba 25 aastat. 

Praegu (2016. aasta kevadel) ei näe looduskaitseseadus ette maaomanike kaasamist 

kõnealusesse protsessi. Seda arvestades on tänuväärne, et mõningal määral kaasamist on 

siiski toimunud. Paljude looduskaitseliste (ja ka kohalikku omavalitsust puudutavate) 

protsesside puhul on juba ühtse reeglina nõutud kahenädalane avalik väljapanek. Kuigi I 

kaitsekategooria liikide kaitse osas puudub keskkonnaministeeriumist laekunud vastuste 

põhjal võimalus kompromissideks, nenditakse ka seal, et kaasamist võiks tulevikus rohkem 

olla ning parandada võiks info kättesaadavust ning ajastatust. 

Keskkonnaministeerium võiks kaaluda looduskaitse valdkonna kaasamise parendamiseks 

antud soovituste (Suškevics 2014) rakendamist: 

 vahetumad ja konkreetsemad suhtlusvormid (näiteks telefonivestlus 

looduskaitseametnikuga) tõstavad maaomaniku teadlikkust; 

 otsustusprotsessi varajases etapis loodud kontakt ja selle järjepidevus hoiavad 

konflikte ära; 

 kaasamisel peaks arvestama erineva keelekasutuse ja teadmistüüpidega; 

 koosolekuid aitaksid tõhusamaks muuta nende parem organiseeritus 

(professionaalsed hõlbustajad või ametnike koosoleku juhtimisalaste oskuste 

arendamine); 

 kaasamisel peab arvestama ka märkimisväärsete erinevustega asjaosaliste 

probleemikäsitluses, abi võib olla ka seisukohtades peituvatele ühisjoontele 

keskendumisest, et siis sinna peale ehitada üles edasine arutelu ja võimalik koostöö. 

Tekkinud konflikt Tudulinna vallas on eelkõige saanud alguse maaomanike ebaõiglasest 

majanduslikust kohtlemisest (hüvitise puudumist) võrreldes teiste looduskaitseliste 
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piirangutega maaomanikega (nt Natura toetus, vääriselupaiga säilitamine), kus saamata 

jäänud tulu mingil moel siiski kompenseeritakse. Oma osa on ka vähesel kaasamisel ning 

muljel, et reaalset olukorda enne piirangute seadmist ei uuritagi. Konflikti tekkimist 

looduskaitse ja metsa majandamise vahel nentisid peaaegu kõik vastajad. Väited „Oleks 

teadnud, oleks ammu juba kõik oma metsad lagedaks teinud“ ja „Inimesi võiks ka kaitsta“ 

viitavad konflikti tõsisusele. Mõned küsimustikule vastanud maaomanikud on vihased ning 

meeleheitel, mis lendorava kaitsmisele kindlasti kasuks ei tule. Lendoravale sobilikke 

metsi on vähe ja ärritunud inimeste edasised sammud võivad olla ettearvamatud. Abi 

otsitakse isegi põhiseadusest: „Minu andmetel kehtib meil ka põhiseadus, mis paneb paika, 

et eraomand on puutumatu ja selle võõrandamisel on vaja kohest hüvitust.“ Põhiseadus 

sätestab, et ilma omaniku nõusolekuta võib omandit võõrandada küll, kuid vaid seadusega 

sätestatud juhtudel, kui see on üldistes huvides ning tagatud peab olema õiglane ja kohene 

hüvitus (Põhiseadus 1992, § 32). Niisiis vajaks majanduslike lahkhelide leevendamise 

kõrval tähelepanu ka see, et taastada maaomanike usk koostöö võimalikkusesse. 

Enamus vastanud maaomanikest pidas looduskaitseliste piirangute majanduslikku mõju 

enda omandile väga oluliseks. Usutavasti on põhjused piirkonnas ajalooliselt 

traditsioonilises metsamajanduses – vallas on vähe põllumaad ning vald on ääremaa, kus 

on raske leida teenimisvõimalusi. Väga oluline on looduskaitseliste piirangute mõju ka 

vallale tervikuna, kuna elanike arv on väike ning maamaksusoodustusest saamatajäänud 

tulu riik ei kompenseeri. Seetõttu jääb vähem võimalusi näiteks hariduse toetamiseks ning 

teehoolduse teostamiseks, mis süvendab veelgi valla mahajäämust. Ka 

Keskkonnaministeeriumi ametnikud leidsid, et piirangute mõju on oluline või väga oluline, 

eriti raskeks loeti nende maaomanike olukorda, kes on maa ostmiseks laenu võtnud ning 

nüüd seda majandustegevuse keelamise tõttu tagasi ei saa maksta. Selline olukord on 

vähemalt ühel juhul Tudulinna vallas tekkinud (maaomaniku kommentaarid 

küsimustikule). 

Keskkonnaministeeriumis on tabatud ära piirangute probleemi olemus: „Huvid on ju 

erinevad, kõik oleksid valmis objektide kaitseks piiranguid kehtestama, kui need piirangud 

ei riiva tema huve“. Tuleb aga mõista, et maaomanikud, kelle huvid on lendorava tõttu 

piiratud, on need samad maaomanikud, kes seni on lendoravaga kõrvuti elanud ja teda 

siiani aidanud. „Kui ma varem ikka jätsin puu kasvama, kui nägin, et seal võib lendorava 

pesa olla, siis nüüd ma lasen selle kohe meelega maha.“ Olukord on võtnud sellise pöörde, 
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et tihti pole maaomanik enam koostööst huvitatud, kuna tunneb, et talle on liiga tehtud. 

Need kaks küsimustikule vastanud maaomanikku, kelle kogu mets on looduskaitseliste 

piirangutega, on konflikti põhjuste osas ühel meelel – maaomanikust ei hoolita. 

Oonurmes 2015. aasta kevadel toimunud kohtumisel pakuti mitmeid lahendusi tekkinud 

konflikti lahendamiseks. Ühe võimalusena nähti maaomanikele abi pakkumist, et leida 

muu tegevusala peale metsanduse. Küsitluse tulemustest selgus aga, et sellist lahendust ei 

poolda ükski vastanud maaomanikest. Osaliselt võib põhjuseid leida piirkonna ajaloost – 

vallas on juba üle saja aasta elanike põhiline tegevusala olnud metsandus. Seda näitab ka 

valla maakasutus – 6% põllumaad, 67% metsamaad. Vallavanem pakkus ühe lendoravat 

abistava meetmena intensiivsemat nugise küttimist, mis sobitub ka lendorava tegevuskavas 

toodud meetmetega. Selleks tuleks teha koostööd kohalike jahimeestega, kelle 

motiveerimiseks tuleks leida vahendid, kuna karusnahk pole eriti populaarne ning 

normaalne turusituatsioon ei toeta küttimishuvi. 

Muu tegevusala leidmise asemel huvituksid mõned metsaomanikud oma maa müümisest 

riigile õiglase hinna eest. Õiglast hinda ei täpsustanud küll ükski vastanutest, kuid 

tõenäoliselt peetakse silmas piiranguteta maa turuhinda, mis osutub usutavasti 

probleemiks. Töö koostamise hetkel (2016. aasta kevad) on kinnisasja riigipoolse ostu 

järjekord jõudnud üheksa aastat tagasi (2007. aastal) esitatud avaldusteni ning käesoleval 

aastal loodetakse lahendada kõik eelmise kümnendi avaldused (Maa-amet sai lisaraha… 

2016). Kõigile maaomanikele ei oleks ka selline lahendus rahuldav, kuna mõnel juhul on 

tegu mitme põlvkonna jooksul ühe perekonna käes olnud metsaga. Samamoodi ei lepiks 

need maaomanikud oma metsa asendamisega riigile kuuluva samaväärse metsamaaga, mis 

paari vastanu arvates oleks üks võimalikest lahendusvariantidest. 

Ühe konflikti lahendamise võimalusena nägi enamus maaomanikest läbirääkimisi kõigi 

maaomanikega just neile sobiva lahenduse leidmiseks, mis on küll jällegi üsna aja- ja 

töömahukas, kuid just nii saaks kindlustada, et iga maaomanik tunneks end kaasatuna ning 

saaks välja pakkuda talle sobiva lahenduse. Iseasi, kas neile sobiv lahendus ka teostatav on. 

25% vastanud maaomanikest näeb võimalust ka saamatajäänud tulu kompenseerimise näol, 

kuna Natura 2000 alade puhul makstavad hüvitised annavad selleks alust. Vallavanem 

usub aga, et kindlasti tuleks kompensatsiooni puhul eristada kohalikke metsaomanikke 

metsaettevõtetest. 
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Mitmele metsaomanikule on jäänud mulje, et lendorava kui liigi kaitsmine ei ole 

põhjalikult läbi mõeldud – „Kas tõesti see minu 11 hektarit nüüd päästab orava, kui kõrval 

on paarisajahektarine riigimets, mis juba maha võeti?“; „RMK võttis oma metsa paar aastat 

tagasi maha, nüüd nende langi servas seisabki minu mets, kus ma oma käe järgi asju enam 

toimetada ei tohi. Järelikult neil oli vastav info varem teada ja nad said oma kasumi kätte.“ 

Mõned eksperdid näevad ühe lahendusena ühtse planeeringuna läbimõeldud kaitsekorda, 

mis peaks hõlmama kogu Kesk-Virumaa metsamaastikku. Selle raames peaks 

majandustegevust ja liigikaitset koos planeerima (Remm, Absalon 2015). Vältida tuleks 

suuri lageraiealasid, kuid häilraiest võib ka lendoravale kasu olla, kuna aegjärgse raie 

puhul on tagatud haava ühtlane järelkasv (Remm 2010). 

 

Mõningal määral võiks rahva arvamust lendorava kaitse suhtes soosivamaks muuta 

ministri isiklik suhtlus, mis viib aktiivse kompensatsiooni mehhanismi väljatöötamiseni. 

Viimasel ajal kõneldakse palju ökosüsteemi teenustest ehk mets pole vaid lendorava 

elupaik, vaid ka palju muud (aineringe, looduse regulatsioon, toit, esteetiline nauding jne) 

(Looduse hüved… 2016). Ökosüsteemi teenustest rääkimine ja nende väärtuste arvutamine 

võib küll inimeste keskkonnateadlikkust suurendada, kuid maaomanikule on oluline ka 

metsa kui investeeringu tasuvus. 
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KOKKUVÕTE 

Tänapäeval tavapärane metsamajandus ei toeta lendorava elupaiganõudlust ja 

liikumisvajadust, sobivad metsad on killustunud ja vähenemas. 2006. aastal loodud 

lendorava püsielupaikade loomisel kaasamist ei rakendatud, kuid nüüdseks on kaasamisest 

saanud tava. Uute püsielupaikade loomise eel ei ole maaomanikud lendorava aitamisest 

huvitatud. Negatiivset suhtumist põhjustab majandusliku kompensatsiooni puudumine ning 

meedia mõju. Küsimustikule vastanud metsaettevõtete suhtumine oli pigem neutraalne. 20 

küsimustikule vastanud Tudulinna metsaomanikust vaid kaks on lendoravaga kohtunud, 

mis võib olla samuti üheks põhjuseks, mis üle poolte metsaomanikest suhtus lendorava 

kaitsealadesse negatiivselt. 

Tõsise probleemina kerkis üles vähene info jagamine maaomanikele ning seetõttu ei tunne 

nad end protsessi kaasatuna, kuigi palju neist on osalenud lendoravateemalistel info- ja 

aruteluüritustel. Parema tulemuse võiks tuua mitteametlikumad ja paremini korraldatud 

osalusvormid ning vahetum suhtlus. Ka Keskkonnaministeeriumis nenditi, et parandada 

võiks info kättesaadavust ja ajastatust. Eesti ja välismaa praktikat silmas pidades 

väljatöötatud soovitused on selleks, et neid rakendada ja konflikte ennetada. 

Peaaegu kõik küsimustikule vastanud osapooled pidasid looduskaitseliste piirangute mõju 

väga oluliseks. Suur mõju on piirangutel ka vallale tervikuna. Konflikti lahendamiseks 

tuleks kõrvaldada majanduslikud eriarvamused ning taastada maaomanike usk koostöö 

võimalikkusesse. Enamus vastanud maaomanikke nägi võimalust läbirääkimistes 

maaomanikega, et leida just neile sobiv lahendus (hüvitus, maa ostmine riigi poolt vm). 

Abi võiks olla ka ühtse planeeringuna läbimõeldud kaitsekorrast, kus arvestatakse nii 

majandustegevuse kui liigikaitsega. 

Töös toodud ja meelde tuletatud soovitusi saab edaspidi kasutada selleks, et uute lendorava 

püsielupaikade loomise protsessi käigus arvestataks rohkem maaomanikega ning ei tekiks 

uusi konflikte. Maaomanike ja looduskaitsjate vastandumist tuleb vähendada, vältimaks 

lendorava populatsiooni olukorra halvenemist kaitse korralduse puudujääkide tõttu. 
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PARTICIPATION IN CREATING PERMANENT HABITAT 

OF FLYING SQUIRREL IN TUDULINNA PARISH 

Summary 

Flying squirrel is still living in our forests due to nature defenders and landowners, 

however,  petition refers that landowners are not interested in helping the animal anymore 

on the same conditions. In this thesis, there is analysed participation and opinions of 

landowners in creating permanent habitats for flying squirrel in Ida-Virumaa, Tudulinna 

parish. The aim of this thesis is to find weaknesses of participation in creating permanent 

habitat, find solutions for solving conflicts and to give recommendations for more seamless 

developing participation. As the cooperation between landowners and natura defenders the 

situation of flying squirrel could be better and more sustained. Opinions about protecting 

flying squirrel, participation in creating permanent habitats, conflict, financial limitations 

and solutions are collected from landowners and other participiants by the agency of 

questionaries. Collected data will be analysed and arter that some recommendations are 

given to solve the conflict. 

Flying squirrel, its demand of habitat and movement are not supported by nowadays 

common forest management. Suitable forests are fragmented and decreasing in size. 

Participation was not applied in creating permanent habitats in 2006, but participation has 

became common nowadays. Just before creating new permanent habitats, landowners are 

not interested in helping flying squirrel anymore. In Tudulinna parish, 20 landowners 

answered the questionary and turns out that only two of them have met flying squirrel. This 

could be one of the reasons why more than a half of landowners regard forest reserves of 

flying  squirrel negative. Negative regards can also be caused by absence of financial 

compensation and influence of media. 

It seems to be a serious problem that landowners have acquired so little information. Due 

to that, they do not feel participated in the process of creating permanent habitats although 

many of them have participated in meetings (informing landowners and discussing 

problems of flying squirrel). It could bring a better result if the meetings were more 

informal and better organized and communication was more immediate. It was also 
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admitted in Ministry of Environment that accessibility and timing of informing could be 

better. 

Almost all answered amici curiaes considered forest preserving limitations very 

significant. Limitations have also a significant influence on the whole parish. To solve the 

problem, financial differences should be eliminated and landowners belief in cooperation 

should be restored. Most of landowners saw a possibility in negotiations to find out the 

best solution for every landowner per se (compensation, government buys the land from 

landowner, or something else). 

Given and reminded recommendations can be used to avoid conflicts and landowners 

opinions would be taken into consideration in the process of creating new permanent 

habitats for flying squirrel. There must be less contrary opinions between landowners and 

nature defenders to avoid flying squirrel’s situation getting worse because of shortages in 

planning the conservation. 
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Lisa 1. Küsimustik maaomanikele ja metsaga tegelevatele ettevõtetele 

Tere! 

Olen Liina Leinmets ja palun teie abi oma magistritöö andmestiku kogumisel. Uurin Tudulinna 

valla maaomanike kaasamist lendorava püsielupaikade moodustamisel. Küsimustik on anonüümne, 

vastuseid näen vaid mina. Palun leidke oma suhtumise kirjeldamiseks sobivaim/ad 

vastusevariant/id või kirjutage oma sõnadega teile sobiv arvamus. Loodetavasti aitavad teie 

panustatud aeg ja vastused edaspidi konflikte vältida ja lahendada. Suur tänu! 

 

1. Kas olete oma metsas lendoravat või tema tegutsemise jälgi kohanud? 

 jah  

 ei 

2. Kas Teie arvates peab lendoravat Eestis kaitsma? 

 ei pea 

 jah, ainult riigimaal 

 jah, sõltumata metsa omandivormist 

 jah, sõltumata metsa omandivormist, kuid riik peab eraomanikule kahju õiglaselt 

hüvitama 

3. Kuidas suhtute juba loodud ja loodavatesse lendorava kaitsealadesse? 

 positiivselt 

 negatiivselt 

 neutraalselt 

4. Kas teile on jagatud piisavalt infot lendorava seisundi ja püsielupaikade moodustamise 

kohta? 

 jah 

 ei  

 ei oska öelda 

5. Kas te tunnete ennast kaasatuna olevat lendorava püsielupaikade moodustamise protsessis? 

 jah 

 ei  

 ei oska öelda 

5.1. Kas olete osalenud mõnel lendorava püsielupaikade loomist puudutaval info- või 

aruteluüritusel? 

 jah 

 ei 

6. Kas teie arvates on lendorava kaitsealade moodustamisel tekkinud konflikt? 

 jah 

 ei 

 ei oska öelda 

7. Juhul, kui teie arvates on tekkinud konflikt, siis milles teie arvates konflikt seisneb? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
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Lisa 1 järg 

 

8. Miks on teie arvates tekkinud konflikt lendorava kaitsealade moodustamisel? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. Milliseid konkreetseid piiranguid seab teile lendorava kaitsmine? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Kui suure osa teie maast moodustavad looduskaitseliste piirangutega alad (hinnanguline 

%)? 

_________________________________________________________________________ 

10.1. Kui suur osa teie maast (%) kuulub lendorava püsielupaiga sihtkaitsevööndisse (kus on 

keelatud majandustegevus)? 

_________________________________________________________________________ 

10.2. Kui suur osa teie maast (%) kuulub lendorava püsielupaiga piiranguvööndisse (kus on 

 keelatud lageraie)? 

_________________________________________________________________________ 

11. Kui oluliseks hindate looduskaitseliste piirangute majanduslikku mõju enda omandile? 

 väga oluliseks 

 oluliseks 

 vähe oluliseks 

 ei oska öelda 

12. Milliseid võimalusi näete konflikti lahendamiseks? 

 ei olegi vaja lahendada, jäägu nii nagu praegu on 

 abi metsaomanikule muu tegevusala leidmisel 

 hüvitised lisaks maamaksu soodustusele 

 läbirääkimised maaomanikega neile sobiva lahenduse leidmiseks 

 muu (palun täpsustage) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kui soovite midagi seoses teemaga lisada, tehke seda palun siin: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Lisa 2. Küsimustik Keskkonnaministeeriumile 

Palun leidke oma suhtumise kirjeldamiseks sobivaim/ad vastusevariant/id või kirjutage oma 

sõnadega teile sobiv arvamus. 

 

1. Kas teie arvates on avalikkus, sh maaomanikud, kaasatud loodusobjekti kaitse alla 

võtmise menetlusse? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 Soovin täpsustada: 

 

2. Kas te näete parendamise võimalusi avalikkuse kaasamisel loodusobjektide kaitse 

alla võtmisel? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

2.1. Kui vastasite, et näete parendamise võimalusi, siis palun täpsustage siin: 

 

 

 

3. Kas teie arvates võiks tulevikus kaasamist rakendada (kaasatud huvipool oleks 

maaomanikud) ka I kategooria kaitsealuste liikide püsielupaiga kaitse alla 

võtmisel? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

4. Mis võiks olla teie arvates põhjuseks, et seni ei ole kaasamist kasutatud I kategooria 

kaitsealuste liikide püsielupaikade moodustamisel? (Lisaks põhjusele, et seaduses 

ei kohaldata neid nõudeid liikide ja püsielupaikade kaitse alla võtmisel). 

 

 

 

 

5. Kas teie arvates on lendorava püsielupaikade moodustamisel Tudulinna vallas 

tekkinud konflikt? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 
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Lisa 2 järg 

 

6. Juhul, kui teie arvates on tekkinud konflikt, siis milles teie arvates konflikt seisneb?      

 

 

 

6.1. Millistel põhjustel on tekkinud konflikt lendorava kaitsealade moodustamisel? 

 

 

 

7. Kas maaomanikele on jagatud piisavalt infot lendorava seisundi ja püsielupaikade 

moodustamise kohta? 

  Jah 

  Ei  

  Ei oska öelda 

 

8. Kas maaomanikud on kaasatud lendorava püsielupaikade moodustamise protsessi? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

9. Kui oluliseks hindate looduskaitseliste piirangute majanduslikku mõju maaomanike 

omandile? 

 Väga oluliseks 

 Oluliseks 

 Vähe oluliseks 

 Ei oska öelda 

 

10. Milliseid võimalusi näete konflikti lahendamiseks? 

 Ei olegi vaja lahendada, jäägu nii nagu praegu on 

 Abi metsaomanikule muu tegevusala leidmisel 

 Hüvitised lisaks maamaksu soodustusele 

 Läbirääkimised maaomanikega neile sobiva lahenduse leidmiseks 

 Muu (palun täpsustage):   

 

 

11. Kui soovite midagi seoses teemaga lisada, tehke seda palun siin:  
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Lisa 3. Küsimustik Keskkonnaametile 

Palun leidke oma suhtumise kirjeldamiseks sobivaim/ad vastusevariant/id või kirjutage oma 

sõnadega teile sobiv arvamus. 

 

1. Kas teie arvates on avalikkus, sh maaomanikud, kaasatud loodusobjekti kaitse alla 

võtmise menetlusse? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 Soovin täpsustada: 

 

2. Kas te näete parendamise võimalusi avalikkuse kaasamisel loodusobjektide kaitse 

alla võtmisel? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

2.1. Kui vastasite, et näete parendamise võimalusi, siis palun täpsustage siin: 

 

 

 

3. Kas teie arvates võiks tulevikus kaasamist rakendada (kaasatud huvipool oleks 

maaomanikud) ka I kategooria kaitsealuste liikide püsielupaiga kaitse alla 

võtmisel? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

4. Mis võiks olla teie arvates põhjuseks, et seni ei ole kaasamist kasutatud I kategooria 

kaitsealuste liikide püsielupaikade moodustamisel? (Lisaks põhjusele, et seaduses 

ei kohaldata neid nõudeid liikide ja püsielupaikade kaitse alla võtmisel). 

 

 

 

 

5. Kas teie arvates on lendorava püsielupaikade moodustamisel Tudulinna vallas 

tekkinud konflikt? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 
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Lisa 3 järg 

 

6. Juhul, kui teie arvates on tekkinud konflikt, siis milles teie arvates konflikt seisneb?      

 

 

 

6.1. Millistel põhjustel on tekkinud konflikt lendorava kaitsealade moodustamisel? 

 

 

 

7. Kas maaomanikele on jagatud piisavalt infot lendorava seisundi ja püsielupaikade 

moodustamise kohta? 

  Jah 

  Ei  

  Ei oska öelda 

 

8. Kas maaomanikud on kaasatud lendorava püsielupaikade moodustamise protsessi? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

9. Kui oluliseks hindate looduskaitseliste piirangute majanduslikku mõju maaomanike 

omandile? 

 Väga oluliseks 

 Oluliseks 

 Vähe oluliseks 

 Ei oska öelda 

 

10. Milliseid võimalusi näete konflikti lahendamiseks? 

 Ei olegi vaja lahendada, jäägu nii nagu praegu on 

 Abi metsaomanikule muu tegevusala leidmisel 

 Hüvitised lisaks maamaksu soodustusele 

 Läbirääkimised maaomanikega neile sobiva lahenduse leidmiseks 

 Muu (palun täpsustage):   

 

 

11. Kui soovite midagi seoses teemaga lisada, tehke seda palun siin:  
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Lisa 4. Küsimustik Iisaku metskonnale (RMK) 

Palun leidke oma suhtumise kirjeldamiseks sobivaim/ad vastusevariant/id või kirjutage oma 

sõnadega teile sobiv arvamus. 

 

1. Kas teie arvates on avalikkus, sh maaomanikud, kaasatud loodusobjekti kaitse alla 

võtmise menetlusse? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 Soovin täpsustada: 

 

2. Kas te näete parendamise võimalusi avalikkuse kaasamisel loodusobjektide kaitse 

alla võtmisel? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

2.1. Kui vastasite, et näete parendamise võimalusi, siis palun täpsustage siin: 

 

 

 

3. Kas teie arvates võiks tulevikus kaasamist rakendada (kaasatud huvipool oleks 

maaomanikud) ka I kategooria kaitsealuste liikide püsielupaiga kaitse alla 

võtmisel? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

4. Kas teie arvates on lendorava püsielupaikade moodustamisel Tudulinna vallas 

tekkinud konflikt? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

5. Juhul, kui teie arvates on tekkinud konflikt, siis milles teie arvates konflikt seisneb?      

 

 

 

5.1. Millistel põhjustel on tekkinud konflikt lendorava kaitsealade moodustamisel? 
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Lisa 4 järg 

 

6. Kas maaomanikele on jagatud piisavalt infot lendorava seisundi ja püsielupaikade 

moodustamise kohta? 

  Jah 

  Ei  

  Ei oska öelda 

 

7. Kas maaomanikud on kaasatud lendorava püsielupaikade moodustamise protsessi? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

 

8. Kui oluliseks hindate looduskaitseliste piirangute majanduslikku mõju maaomanike 

omandile? 

 Väga oluliseks 

 Oluliseks 

 Vähe oluliseks 

 Ei oska öelda 

 

9. Milliseid võimalusi näete konflikti lahendamiseks? 

 Ei olegi vaja lahendada, jäägu nii nagu praegu on 

 Abi metsaomanikule muu tegevusala leidmisel 

 Hüvitised lisaks maamaksu soodustusele 

 Läbirääkimised maaomanikega neile sobiva lahenduse leidmiseks 

 Muu (palun täpsustage):   

 

10. Kui suure osa teie maast moodustavad looduskaitseliste piirangutega alad (hinnanguline 

%)? 

_______________________________________________________________________________ 

10.1. Kui suur osa teie maast (%) kuulub lendorava püsielupaiga sihtkaitsevööndisse? 

_______________________________________________________________________________ 

10.2. Kui suur osa teie maast (%) kuulub lendorava püsielupaiga piiranguvööndisse? 

_______________________________________________________________________________ 

 

       11. Kui soovite midagi seoses teemaga lisada, tehke seda palun siin:  
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Lisa 5. Küsimustik Erametsakeskusele 

Palun leidke oma suhtumise kirjeldamiseks sobivaim/ad vastusevariant/id või kirjutage oma 

sõnadega teile sobiv arvamus. 

1. Kas teie arvates on lendorava kaitsealade moodustamisel Tudulinna vallas tekkinud 

konflikt? 

 jah 

 ei 

 ei oska öelda 

2. Juhul, kui teie arvates on tekkinud konflikt, siis milles teie arvates konflikt seisneb?      

 

 

2.1. Millistel põhjustel on tekkinud konflikt lendorava kaitsealade moodustamisel? 

 

 

3. Kas maaomanikele on jagatud piisavalt infot lendorava seisundi ja püsielupaikade 

moodustamise kohta? 

  jah 

  ei  

  ei oska öelda 

4. Kas maaomanikud on kaasatud lendorava püsielupaikade moodustamise protsessi? 

 jah 

 ei 

 ei oska öelda 

5. Kui oluliseks hindate looduskaitseliste piirangute majanduslikku mõju maaomanike 

omandile? 

 väga oluliseks 

 oluliseks 

 vähe oluliseks 

 ei oska öelda 

6. Milliseid võimalusi näete konflikti lahendamiseks? 

 ei olegi vaja lahendada, jäägu nii nagu praegu on 

 abi metsaomanikule muu tegevusala leidmisel 

 hüvitised lisaks maamaksu soodustusele 

 läbirääkimised maaomanikega neile sobiva lahenduse leidmiseks 

 muu (palun täpsustage) 

________________________________________________________________ 

 

7. Kui soovite midagi seoses teemaga lisada, tehke seda palun siin:  
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Lisa 6. Küsimustik vallavanemale 

 

1. Kuidas suhtute juba loodud ja loodavatesse lendorava kaitsealadesse? 

2. Kas teie arvates on lendorava kaitsealade moodustamisel tekkinud konflikt? 

3. Milles konflikt seisneb? 

4. Miks tekkis konflikt? 

5. Kui oluliseks hindate looduskaitseliste piirangute mõju vallale tervikuna? 

6. Milliseid võimalusi näete konflikti lahendamiseks? 

7. Kuidas on lendorava püsielupaigad valda mõjutanud? 

8. Kas soovite midagi teemaga seoses lisada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


