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II kaitsekategooria samblikuliikide püsielupaikade
kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 10.08.2006 nr 58

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana
kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 7 punktide 4–7, 11–13, 16–18 ja 23 kohaselt II kaitsekategooriasse
kuuluvate samblikuliikide väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa
seisundi tagamiseks.

§ 2. Kaitsealuste samblikuliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse kirss-mõhnsambliku Sortsi püsielupaik Jõgeva maakonnas Tabivere vallas.

(2) Kaitse alla võetakse kahvatu seensambliku ja männi-soomussambliku Korela püsielupaik Põlva maakonnas
Värska vallas.

(3) Kaitse alla võetakse rohe-tilksambliku Kalvi püsielupaik Ida-Viru maakonnas Aseri vallas.

(4) Kaitse alla võetakse rohe-tilksambliku ja kollase virvesambliku Kurtna püsielupaik Ida-Viru maakonnas
Illuka vallas.

(5) Kaitse alla võetakse kollase virvesambliku Selja püsielupaik Pärnu maakonnas Tori vallas.

(6) Kaitse alla võetakse näsa-kuldsambliku Harilaiu püsielupaik Lääne maakonnas Vormsi vallas.

(7) Kaitse alla võetakse sireda säärsambliku ja sõrmja tardsambliku Siniküla püsielupaik Tartu maakonnas
Laeva vallas.

(8) Kaitse alla võetakse musta limasambliku ja sõrmja tardsambliku Kautvere püsielupaik Ida-Viru maakonnas
Tudulinna vallas.

(9) Kaitse alla võetakse karvase kruupsambliku Kivinõmme püsielupaik Ida-Viru maakonnas Illuka vallas.

(10) Kaitse alla võetakse hõbe-luulissambliku Tudu püsielupaik Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas Tudulinna ja
Vinni vallas.

(11) Kaitsealuste samblikuliikide püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja selle asukohajärgne keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine. Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal on viibimine
lubatud arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut;
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2) marjade ja seente korjamine;
3) jahipidamine ja kalapüük;
4) sõidukiga sõitmine teedel, väljaspool teid on lubatud sõita järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti
vaitsemisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
5) telkimine ja lõkketegemine kohtades, mille püsielupaiga valitseja on selleks ette valmistanud. Korela
püsielupaigas on lõkketegemine raie käigus lubatud ka püsielupaiga valitseja poolt selleks ettevalmistamata
kohtades;
6) kuni 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine.

(4) Valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud:
1) veerežiimi taastamine;
2) maastikusõidukiga sõitmine;
3) olemasolevate teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd;
4) tootmisotstarbeta ehitise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu tarbeks;
5) rohkem kui 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades.

(5) Kahvatu seensambliku ja männi-soomussambliku elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks tuleb Korela
püsielupaigas harvendada puu- ja põõsarinnet, arvestades järgmisi tingimusi:
1) raietööd ning puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel on keelatud;
2) puurinde harvendamisel tuleb jätta püsti põlenud puud;
3) raietööde käigus tuleb vähemalt 5% raiejäätmeid ära põletada.

(6) Sireda säärsambliku ja sõrmja tardsambliku elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks on vajalik Siniküla
püsielupaigas Laeva metskonna kvartali number 7 eraldiste 1 ja 2 vahelise kraavi kinniajamine.
1Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206,
22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284,
31.10.2003, lk 1–53).
2«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda
Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskuses).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika UUDELEPP
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