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Ettepanekud Kurgja-Linnutaja maastikukaitseala eelnõule

Eestimaa Looduse Fond tänab võimaluse eest esitada ettepanekud Kurgja-Linnutaja
maastikukaitseala eelnõule!

Anname teada, et me ei nõustu kaitseala moodustamisega hetkel planeeritud piirides ja teeme
ettepaneku minna edasi Kurgja looduskaitseala moodustamise menetlusega Eestimaa Looduse
Fondi poolt 18.02.2020 ette pandud piirides.

Toote välja, et Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi ühine kaitse-eeskirjade komisjon on
otsustanud korraldada kaks eraldi menetlust, et vältida praeguse kaitseala kehtetuks muutumist.
Juhime tähelepanu, et Haldusmenetluse seaduse järgi tuleb menetlused viia läbi
eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja
ebameeldivusi isikutele (HMS § 5 (2)). Hetkel seda nõuet kahe eraldiseisva menetluse
läbiviimisega ei järgitaks, taoline otsus on ebamõsitlik ja põhjendamatu.

Olete viidanud, et püüate esmalt välja selgitada metsise kaitse põhimõtted, kuid jätate
tähelepanuta, et oleme oma ettepanekus toonud lisaks metsisele hulka teisi haruldasi ja
ohustatud loodusväärtusi, mille ohuteguriks on intensiivne metsamajandustegevus. Veelgi
enam, Kurgja ja Samliku on olnud Natura varialade nimekirjas, seal leidub ohtralt kaardistatud
vääriselupaiku ning Loodusdirektiivi I lisas loetletud metsaelupaiku, piirkonna loodusväärtus ja
eripära on olnud üldteada. Toote ju isegi kaitse-eeskirja eelnõu seletuskirjas välja, et
metsamaastike killustatus toob kaasa metsalindude elupaikade kvaliteedi languse, samuti
väikekiskjate arvukuse suurenemise jne. On arusaamatu, kuidas sellised teadmised võiksid
lähiajal muutuda või lisanduks uut olulist infot, mis eelnõus viidatud tõed ümber lükkab.

Juhime ka tähelepanu asjaolule, et juhul, kui 2023. aasta 1. maiks ei oleks praeguse
Kurgja-Linnutaja kaitseala kaitse eeskiri kinnitatud, siis ei juhtuks ala kaitseväärtustega midagi
problemaatilist ja need jääks ajutise kaitse alla, sest asuvad projekteeritavate kaitsealade kihil
ELFi ettepaneku osana. Keskkonnaametil säiliks jätkuvalt õigus kaitseväärtusi kahjustavaid
tegevusi alal mitte lubada.

Põhjendamatu menetluse algatamisega venitamine on väga kahetsusväärne, tekitab segadust
ja raiskab niigi piiratud ressursse. Samuti ei ole otsus kuidagi kooskõlas Euroopa Liidu

mailto:info@keskkonnaamet.ee


Elurikkuse strateegia eesmärkide ja mõttega, mis näevad ette 30% maismaa ja merealade
kaitse alla võtmist 2030. aastaks.

Me ei nõustu ka käesolevas eelnõus seatud metsamajandamise piirangutega piiranguvööndis.
Kaitse-eeskirja eelnõu seletuskirjas on toodud, et Kurgja-Linnutaja talumuuseumi huvi on metsi
majandada traditsioonilistel viisidel, varudes küttepuid ja tarbepuitu. Selleks sobib väga hästi
püsimetsana majandamine ainult valikraieid läbi viies. Kuna eelnõus ei ole ette nähtud lankide
minimaalset liitumisaega, turebraiele pole määratud metsaseaduses nõutud minimaalsest
pikemat perioodi, siis võib ka selle raieviisiga metsas leiduvaid väärtusi väga oluliselt
kahjustada. Teeme ettepaneku piiranguvööndi metsi lubada majandada vaid valikraietega nagu
oleme ette näinud Kurgja looduskaitseala moodustamise ettepanekus.

Teeme ettepaneku avaliku arutelu korraldamiseks, sest piirkonnas on palju huvitatud osapooli,
kelle jaoks on ala käekäik ja saatus olulised, samuti on tegemist olulise puhkealaga.
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