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Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse
nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav

Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 486

„Looduskaitseseaduse” § 91 lõike 6 alusel teha Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615-k
„Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” (RTL 2004, 111, 1758; 2010, 19, 351)
järgmised muudatused:

1. Lisas 1 „Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri”:
1) asendada punktis 1 lauseosa „Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustikukaitse kohta” lauseosaga
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜloodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20,
26.01.2010, lk 7–25)”;

 

2)asendada punkti 1 alapunktis 9 kood „(EE0080633)” koodiga „(EE0080671)”;

 

3)asendada punkti 1 alapunktis 10 kood „(EE0040417)” koodiga „(EE0040418)”;

 

4)asendada punkti 1 alapunktis 22 kood „(EE0080308)” koodiga „(EE0080371)”;

 

5) punkti 2 täiendada pärast lauseosa  „Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslikeelupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta” lauseosaga„(EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50)”;

 

6) asendada punktis 2läbivalt elupaigatüübi kood „(9080)” koodiga „(*9080)” ja suur-
mosaiikliblikaladinakeelne nimetus „(Euphydryas maturna)”nimetusega „(Hypodryas maturna)”;

 

7) sõnastada punkti 2alapunkt 22 järgmiselt:

„22) Angasilla loodusala (EE0020303) Raplamaakonnas:

Ilisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideedekasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud(6450), aas-rebasesaba
ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud(*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad
(*9020),rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad jasoo-lehtmetsad (*9080);

IIlisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking(Cypripedium calceolus) ja
eestisoojumikas (Saussurea alpinassp. esthonica);”;

 

8) sõnastada punkti 2alapunkt 39 järgmiselt:

„39) Haanja loodusala (EE0080613) Võrumaakonnas:
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I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-aladevähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised
mõõdukalt kareda veegajärved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140),looduslikult
rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud(3160), jõed ja ojad (3260), kuivad
niidud lubjarikkal mullal (*olulisedorhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal
(*6270),niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba jaürt-punanupuga niidud
(6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140),nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160),
nõrglubja-allikad(*7220), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanadloodusmetsad (*9010),
vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkadkuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel
(sürjametsad – 9060),soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, onharilik hink (Cobitis taenia),harilik vingerjas
(Misgurnus fossilis),harivesilik (Triturus cristatus),rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia),paksukojaline
jõekarp (Unio crassus), saarmas (Lutralutra), karvane maarjalepp (Agrimoniapilosa), kollane kivirik
(Saxifragahirculus) ja harilik kobarpea (Ligulariasibirica);”;

 

9) sõnastada punkti 2alapunkt 42 järgmiselt:

„42) Haavassooloodusala (EE0040404) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid onallikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-
mõõkrohuga (*7210),liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehisedmetsad
(*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad jasoo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaikakaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthusosiliensis);”;

 

10) sõnastada punkti 2 alapunkt 46järgmiselt:

„46) Hino loodusala (EE0080602) Võrumaakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), liigirikkad
niidudlubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo-ja rabametsad (*91D0);”;

 

11) sõnastada punkti 2 alapunkt 64 järgmiselt:

„64) Kaarma loodusala (EE0040409)Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal
(*6270),sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);”;

 

12) sõnastada punkti 2 alapunkt 90järgmiselt:

„90) Karula loodusala (EE0080671) Võruja Valga maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-aladevähetoitelised järved (3110), vähe- kuni
kesktoitelised mõõdukalt kareda veegajärved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved
(3140),looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud(3160), kuivad niidud
lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad –6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270),
niiskuslembesedkõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuganiidud (6510),
puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuidtaastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood
(7140),nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad(*9010), rohunditerikkad
kuusikud (9050), okasmetsad oosidel jamoreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad
(*9080),siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, onsaarmas (Lutra lutra), harilik hink,(Cobitis taenia),
harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis),
tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), laiujur (Dytiscus latissimus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa),
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas(Liparis loeselii) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);”;

 

13) asendada punkti 2alapunktis 91 sõnad „II lisas” sõnadega „I lisas”;
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14) sõnastada punkti 2 alapunkt 144järgmiselt:

„144) Kurematsi loodusala (EE0080411)Valga maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad jaallikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230)ning
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, onläikiv kurdsirbik (Drepanocladusvernicosus);”;

 

15) sõnastada punkti 2 alapunkt 170järgmiselt:

„170) Laiduninaloodusala (EE0040436) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid onesmased rannavallid (1210), rannaniidud (*1630), karstijärved ja
-järvikud(*3180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulisedorhideede kasvualad – 6210),
liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270),lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad
madalsood(7230) ning puiskarjamaad (9070);”;

 

16) sõnastada punkti 2 alapunkt 188järgmiselt:

„188) Letipea loodusala (EE0060231)Lääne-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealusedliivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad
(1140), laiad madalad lahed (1160), metsastunud luited (2180) jaluidetevahelised niisked nõod (2190), vanad
loodusmetsad (*9010) ning soostuvadja soo-lehtmetsad (*9080);”;

 

17) sõnastada punkti 2 alapunkt 209järgmiselt:

„209) Maalasti loodusala (EE0080578)Viljandi maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavadelupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaestel
muldadel(6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad(*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad(*9080);

II lisas nimetatud liigid, mille isenditeelupaiku kaitstakse, on suur-kuldtiib (Lycaenadispar) ja saarmas (Lutra
lutra);”;

 

18) sõnastada punkti 2 alapunkt 226järgmiselt:

„226) Mullutu-Loode loodusala (EE0040443) Saaremaakonnas:
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