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Lageraiekavadest metsise elupaigas
Riigimetsa Majandamise Keskus plaanib lageraieid Kääpa maastikukaisealal Välgi
piiranguvööndis, kus asub muu hulgas ka metsise elupaik: dhs-adrkea.envir.ee/Display.aspx?ID=308110&Root=308110
Kääpa maastikukaiseala on ühtlasi Natura ala ning Keskkonnaameti (KeA) nõusolekuta siin
metsateatist välja anda ei saa. KeA on andnud oma nõusoleku metsa väljaveoks 20. septembril
2019, kusjuures viiel eraldisel on antud luba raiete teostamiseks ka külmumata pinnasega, mis
tähendab, et raietegevus võib alata iga hetk. Jääb mulje, et sisuliselt isegi ei kaaluta, kas
majandustegevus on põhjendatud, rääkimata eelnevalt teostatud mõjuhinnangust ala
kaitseväärtustele, mis on täielikult tegemata jäetud (vaata lisa_KeA_vastuskiri_RMKle_20.09.2019).
Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri sätestab:
§1. Kääpa maastikukaitseala kaitse-eesmärk
(1) Kääpa maastikukaitseala2 (edaspidi kaitseala ) kaitse-eesmärk on:
1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste
kalgiveeliste järvede (3140)3, lamminiitude (6450), vanade loodusmetsade (9010*),
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rohunditerikaste kuusikute (9050) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud
liikide, mis on ühtlasi ka I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitse.
(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse
piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja kaheks piiranguvööndiks.
(3) Kaitsealal kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud käesolevas määruses
sätestatud erisustega.
(4) Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile
esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 149 hõlmab
kaitseala Kääpa loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala
kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi
Võttes arvesse, et Kääpa maastikukaitseala kaitse-eesmärgiks on I ja II kategooria kaitsealuste
liikide ja nende elupaigatüüpide kaitse, siis peaks ka metsise kui II kaitsekategooria ja punase
raamatu ohualtide liikide nimistikku kuuluva liigi elupaiga kaitsmine olema kõnealuse Natura
2000 võrgustikku kuuluva ja seega Euroopa Liidulise tähtsusega ala seaduslikult sätestatud
ülesandeks.
Soovime, et Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga vastuollu minevad lageraieteatised
viivitamatult tühistataks. Raiete teostamise puhul on tegemist EÜ nõukogu direktiivi
rikkumisega, kuna Kääpa maastikukaitsealal kui Natura 2000 alal tuleb tegevuse
kavandamisel hinnata selle mõju loodusala kaitse eesmärkidele.
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