




1. Sissejuhatus

LIFE projekti „Merekaitsealad Läänemere idaosas” algatas VVO Balti Keskkonnafoorum – Läti ning 
selles osales 20 partnerit 7 riigist perioodil 1. augustist 2005 kuni 30. novembrini 2009. Projekti 
kogueelarve ulatus üle 3 miljoni euro ning rahastamisele aitasid kaasa Euroopa Komisjoni LIFE 
programm, Läti, Eesti ja Soome keskkonnaministeeriumid koos vastavate keskkonnafondidega, 
Leedu Kaitseministeerium ja kõik projekti partnerid. Rohkem kui 160 inimest projekti 20 
partnerorganisatsioonist pühendas ligikaudu 23 000 tööpäeva projekti edukale elluviimisele.

Projekti sihiks oli aidata kaasa mere bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja säästlikule kasutusele 
Läänemere idaosas ning koos sellega Euroopa Liidu kaitsealade võrgustiku Natura 2000 loomisele. 

Projekti põhieesmärgid olid järgmised: saada täpsemat informatsiooni üleeuroopalise tähtsusega 
liikide ja elupaikade kohta Balti riikide rannikumeres; hinnata, kas neid ähvardavad olulised ohud; 
pakkuda välja uusi eriliste loodusväärtustega alasid, mida riigivõimud võiksid võtta kaitse alla Euroopa 
Natura 2000 võrgustiku aladena; ning töötada välja ettepanekud nende alade kaitse korraldamiseks. 
Lisaks sellele sooviti projektiga tõsta seotud huvirühmade ning Eesti, Läti ja Leedu üldsuse teadlikkust 
Natura 2000 küsimustest, merekaitsealadest ja bioloogilisest mitmekesisusest. Samuti sooviti arendada 
koostööd Venemaa kolleegidega ja ekspertidega Läänemere piirkonna põhja- ja lääneosast.

Kinnituste kohaselt on projekt saavutanud Balti riikide jaoks väärtuslikke tulemusi, mille otsesed 
kasusaajad, kolm keskkonnaministeeriumi, on väljendanud tehtud töö üle oma rahulolu. 

Käesolevas väikeses trükises esitame lugejale ülevaate projekti tegevustest ja põhitulemustest. 
Täiendavat üksikasjalikku informatsiooni võib leida projekti kodulehelt (www.balticseaportal.
net), Youtube’i keskkonnas on võimalik vaadata videoklippe Läänemerest (http://www.youtube.
com/profile?user=BEF0rum#g/u) ning kohalikest Balti Keskkonnafoorumi esindustest ja Peterburi 
Loodusuurijate Seltsi Läänemere Looduse Fondist (BFN) saab hankida raamatut „See the Baltic Sea. 
Unique assets we share” („Läänemeri – meie ühine ja kordumatu aare”).

Loodame, et peate meie projekti huvitavaks ja otsustate hankida rohkem informatsiooni.

Heidrun Fammler
Projektijuht



2. Miks me projekti algatasime?
     
Läänemeri on ainulaadne ja habras ökosüsteem, millesse kuuluvad paljud üleeuroopalise ja 
isegi ülemaailmse tähtsusega haruldased liigid ja elupaigad. Siiski esineb Läänemeres mitmeid 
merekeskkonda tõsiselt ohustavaid tegureid. Kuna erinevate liikide ja elupaikade leviku ja 
arvukuse kohta meres oli informatsiooni väga vähe, polnud võimalik tagada merealade efektiivset 
kaitset. Sellest johtuvalt puudusid ka metoodilised teadmised merekaitsealade valikust, kaitse 
korraldamisest ja seirest Läänemere idaosas. LIFE projekt pidi täitma andmelüngad ning 
katsetama erinevaid liikide ja elupaikade uurimise ja hindamise meetodeid, eesmärgiga teha 
järeldusi nende kaitsmise vajaduse kohta teatud aladel.

LIFE programmi taotluse koostamise ajal oli projekti meeskonnal olemas eelteave soovimatust 
lindude ja hüljeste kaaspüügist kalapüügivahendites ning kahtlustati, et tegemist võib olla 
olulise populatsioone ohustava probleemiga. Seetõttu peeti kalandust peamiseks kõnealuseid 
loodusväärtusi ohustavaks majandusharuks. Teiseks eeldatud tõsiseks ohuks oli elupaikade 
füüsiline hävitamine ehitustegevuse käigus, näiteks sadamate, sildade ja tuuleparkide rajamisel, 
või süvendusmaterjali kaadamisel merepõhja. Lisaks sellele soovisime uurida, kas teatud 
ohtlikud ained meie vetes võivad põhjustada ohustatud liikide ja elupaikade edasist hävimist, 
ning kas intensiivistuv laevatransport ja puhkemajanduse kasv võib osutuda ohtlikuks liikidele, 
elupaikadele ja merekaitsealadele.

3. Mida me uurisime?

Projekt hõlmas 13 erinevat ala Eesti, Läti ja Leedu 
territoriaalvetes. Kõige ulatuslikumaks projekti 
tegevuseks olid üleeuroopalise tähtsusega liikide 
ja elupaikade leviku uuringud projektialadel. 
Lisaks sellele uuriti inimtegevusest tulenevaid 
eeldatavalt olulisi ohte.

Viisime läbi veealuseid uuringuid, et saada 
rohkem informatsiooni veealuste elupaikade 
leviku kohta, keskendudes eelkõige liivamada-
latele ja karidele, mida peetakse paljude looma- 
ja taimeliikide olulisteks elupaikadeks, ning 
millel on looduse seisukohalt kõrge ökoloogiline 
väärtus. 2006. ja 2007. aasta suvel toimusid 
põhjalikud väliuuringud. Projekti vältel uuritud 
merepõhja kogupindala oli Eestis 2387 km2, 
Lätis 1772 km2 ja Leedus 1849 km2. Merepõhja 



vaatlusi teostati rohkem kui 3000 paigas ning 
hiljem analüüsiti proove laborites paljude 
tööpäevade jooksul.

Projektis uuriti ka veelindude arvukust, levikut 
ja seisundit Eesti, Läti ja Leedu merealadel tal-
vitumis-, rände- ja pesitsusperioodidel. Need 
andmed olid vajalikud veelindude tähtsamate 
pesitsusalade ja pesitsemisega mitteseotud 
kogunemispaikade kindlaksmääramiseks, 
olemasolevate Natura 2000 alade piiride ül-
evaatamiseks ning uute kaitsealade piiri-
tlemiseks. Projekti meeskond kasutas lindude 
uurimiseks erinevaid meetodeid: loendust ran-
nikult, laeva- ja lennuloendusi ning pesitsevate 
lindude loendusi saartel (ainult Eestis). Need 
vaatlused toimusid nimetatud perioodidel kor-
duvalt kõigil 13 projekti alal.

Projektis uuriti ka kolme Euroopa perspektiivist 
olulist mereimetajaliiki: pringlit, hallhüljest 
ja viigerhüljest. Pringlite uuringu raames pai-
galdati nelja kohta nn „passiivsed akustilised 
seireseadmed” (T-POD), et teha kindlaks, kas 
liik neis paigus esineb. Hallhülgeuuringu käi-
gus märgistati kuus hüljest (kaks isas- ja neli 
emaslooma) „Fastloc GSM” kaugjälgimissead-
metega, et jälgida nende liikumist ühe aasta 
vältel kuni märgiste lahtitulekuni karvavahe-
tuse tõttu. Viigerhülgeuuringus viidi 2006. 
aastal läbi süstemaatiline lennuloendus, ning 
rakendati sama kaugseiretehnikat nagu hall-
hüljeste puhul, jälgides Fastloc GSM seadmete 
abil nelja viigerhülge liikumist. Need uuringud 
andsid teavet hüljeste toitumispaikade ja eri-
nevate merealade hooajalise tähtsuse kohta.

Projektis toimusid ka kalade uuringud – 
esmakordselt Baltimaade teaduse ajaloos 
koguti kõigis kolmes riigis standardseid 
meetodeid kasutades süsteemselt andmeid 
kõikide kalade kohta, kaasa arvatud 
tööndusliku tähtsuseta, kuid looduskaitse 
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seisukohalt olulised väikesed kalaliigid. 
Kõigil 13 projektalal toimusid uuringud 
aastatel 2006-2008 sooja- ja külmaveelistel 
perioodidel. Kasutati kolme peamist meetodit: 
a) püüki paljude erinevate silmasuurustega 
nakkevõrkudega, b) käsinoodapüüki väga 
madalatel rannikualadel, ning 3) röövkalade 
toiduanalüüsi (sest väikesemõõdulised liigid 
on tihti saagiks suurematele röövkaladele).

Teine projekti tegevuste kogum hõlmas projektialade ja planeeritavate kaitsealade võimalike ohtude 
analüüsi:

Üheks eesmärgiks oli uurida detailselt kalanduse 
mõju veelindudele ja mereimetajatele 
Läänemere idaosas, ning teha vajaduse korral 
ettepanekuid mõjude leevendamiseks. Lisaks 
sellele uuriti Eestis hüljeste mõju kalandusele. 
Andmed soovimatult kalapüügivahenditesse 
jäänud liikide kohta saadi koostööd tegevatelt 
kaluritelt, kes tegutsesid harilikes tingimustes 
tavalise kalapüügiplaani järgi ning kasutasid 
tavapäraseid kalapüügivahendeid. Lisaks sellele 
teostasid projekti eksperdid kontrollpüüki, et 
hankida sõltumatuid võrdlusandmeid kaaspüügi 
kohta.

Läbi viidi ka tegevus, mille eesmärgiks oli hankida 
põhjalikku informatsiooni süvendusmaterjali 
kaadamise või muude merepõhja morfoloogiat 
muutvate tegevuste mõju ulatuse ja iseloomu 
kohta Natura 2000 merealadel Lätis, Eestis ja 
Leedus ning hinnata erinevate bioloogiliste 
koosluste või elupaigatüüpide tundlikkust 
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nende mehaaniliste mõjude suhtes. Hüdrodünaamilise modelleerimise abil kirjeldati setete 
laialikandumist projektialadel paiknevatest kaadamis- ja süvenduspaikadest. Projekti uuringutest 
saadud informatsiooni põhjal hinnati mõju ulatust liikidele ja elupaikadele.

Lisaks sellele hinnati projektialadel ning nende ümbruses toimuva majandustegevuse häirivat 
mõju veelindudele ja hüljestele. Tegevus kujutas endast ilma spetsiaalsete välivaatlusteta teoreetilist 
uuringut, mille käigus vaadati läbi suur hulk avaldatud informatsiooni erinevate häirivate tegevuste 
(liiklus, tuulepargid, sõjaväeõppused, mürareostus, puhkemajandus jt) mõju kohta veelindudele ja 
hüljestele. Informatsiooni olemasolevate ja planeeritavate arendusprojektide kohta koguti erinevatest 
allikatest – maakonnaasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, seadustest ja teistest õigusaktidest, 
strateegilistest, territoriaal- ja muudest planeeringutest, tasuvusuuringutest ja keskkonnamõju 
hindamise raportitest.

Üheks projekti eesmärgiks oli hinnata reostuse 
taset projektialadel, ning töötada vajaduse korral 
välja vastavad kaitsekorralduslikud ettepanekud, 
sest paljud projektialad paiknesid võimalike 
reostusallikate, näiteks naftaterminalide, 
sadamate või laevateede läheduses. Intensiivne 
laevaliiklus ohustab Natura 2000 merealasid 
nii ballastvee väljalaske kui ka mootoriruumist 
pärinevate vedeljäätmete tõttu. Enamik merre 
heidetud ohtlikke aineid jõuab toiduvõrku ja 
võib ohustada mereorganismide ellujäämist. 
Kuigi see oht on üldteada, ei ole tegelikku mõju 
Natura 2000 merealadele põhjalikult uuritud ega 
kvantitatiivselt hinnatud. Vajaliku informatsiooni 
saamiseks võeti peaaegu kõigil projektialadel 
molluski- ja setteproove. Seejärel mõõdeti ja 
analüüsiti raskmetallide sisaldust molluskites 
ning polüaromaatsete süsivesikute (PAH) ja 
naftasaaduste sisaldust setetes.
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4. Mida me leidsime?

Uuringud näitasid, et veealused elupaigad, nagu 
karid ja liivamadalad, on Läänemere idaosas 
haruldased ja ohustatud, nende olemasolu aga 
soodustab kõrget bioloogilist mitmekesisust. 
Elupaiga „karid“ kaitse on Balti riikide jaoks 
kriitilise tähtsusega tulevikuülesanne, sest 
hetkel paikneb enamik neist elupaikadest 
olemasolevatest kaitsealadest väljaspool – 
elupaikade kaitse tagamiseks tuleb moodustada 
uusi merekaitsealasid.

Projekt aitas oluliselt täiendada meie teadmisi 
veelindude liigilisest koosseisust, arvukusest 
ja levikust Eesti, Läti ja Leedu projektialadel 
nii pesitsusajal kui väljaspool seda – rände 
ja talvitumise vältel. Projekti käigus leiti uusi 
lindude pesitsusalasid ja ohustatud linnuliikide 
kogumeid ning võime öelda, et Eesti, Läti ja 
Leedu merealadel leidub üleeuroopaliselt ja isegi 
ülemaailmselt tähtsaid linnualasid, mida tuleb 
kaitsta. Veelindude jaoks eriti väärtuslikke alasid 
leiti Lääne-Eesti saarestikust, Väinamerest, Liivi 
(Riia) lahest, Kura kurgust (Irbe väinast) Eesti ja 
Läti vahel, ning Kura sääre rannikulähedastest 
vetest Leedus.
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Mereimetajate osas võime öelda, et pringlid on 
Läänemere idarannikul erakordselt haruldased. 
Vaatluspaikades pringleid ei täheldatud ning 
pole põhjust luua kaitsealasid liigi jaoks, kes 
on Balti riikide vetes üksnes juhukülaline. Balti 
hallhüljeste populatsioon ei ole ohustatud 
ning on uurimisperioodi jooksul kasvanud 
ligikaudu 7% aastas. Kõik hallhüljeste peamised 
lesilad Läänemere idaosas on kaitse all. Leiti 
küll uusi väikesi karvavahetuspaiku, kuid uute 
spetsiaalsete kaitsemeetmete rakendamise 
järele puudub vajadus – piisab vaid väikestest 

muudatustest mõnede alade kaitserežiimis. Küll aga on ohus regiooni viigerhüljeste populatsioon: 
viimase kümne aasta jooksul pole esinenud paranemise märke Liivi ega Soome lahes. Sigivusele 
avaldab kõige tugevamat negatiivset mõju kliima soojenemine. Loomi ohustab häirimine 
nende poegimis- ja puhkealadel. Inimtegevusest tingitud suremuse põhjuseks on hukkumine 
kalapüügivahendites – see on aga siiski ülaltoodud põhjustest vähemoluline. 

Käesolev uuring ei kinnitanud levinud arvamust, et kalapüük avaldab rannikumere kalastikule tugevat 
negatiivset mõju. Projekti meeskond jõudis järeldusele, et rannakalandus on viimasel aastakümnel 
pidevalt vähenenud ning täna on püügi mõju kaitsealustele kalaliikidele tegelikult tühine või puudub 
sootuks. Kõige olulisemad ohud on eutrofeerumine ja reostus, mida ei saa ohjeldada ruumiliselt 
piiratud aladel tegutsedes. Seetõttu on kõige tähtsamaks meetmeks haruldaste ja ohustatud 
kalaliikide kaitsel tundlike rannikumere elupaikade säilitamine.

Läbi viidud ohuhinnangute osas võime öelda, et hüljeste ja lindude kaaspüük kalapüügivahendites, 
mida me pidasime regiooni merekeskkonnale suurimaks ohuks, pole kummagi hülgeliigi puhul 
populatsiooni jätkuvat kasvu takistanud, kuid on muidugi selge, et eetiliselt on hüljeste mõrdades 
hukkumine vastuvõetamatu. Merelindude osas võib öelda, et oht on vähenemas; sellele aitab kaasa nii 
kalapüügi üldine langus enamikus piirkondades kui ka talvituvate lindude arvu vähenemine, olgu selle 
põhjuseks siis pehmed ilmastikuolud või veelindude populatsioonide üldine kahanemine. Lindude 
kaaspüüki põhjustasid kõigis kolmes riigis peamiselt suure silmasuurusega (>50 mm) võrgud, mis on 
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osutunud lindude jaoks kõige ohtlikumaks, ning Leedus peeti kaaspüügi määra piisavalt kõrgeks, et 
lisada Leedu kaitsealade kaitsekorralduskavadesse spetsiaalsed kaitsemeetmed.

Merepõhja morfoloogiat muutvate 
tegevuste mõju hindamise põhjal võib 
teha üldise järelduse, et mõju, mida avaldab 
süvendus- ja kaadamistööde praegune tase 
Natura merekaitsealade põhjakooslustele ja 
elupaigatüüpidele, on enamikul aladel madal. 
Samal ajal võib nende tegevuste intensiivistumine 
põhjustada elupaikade kvaliteedi langust 
erinevatel projekti aladel.

Üldjuhul, kui üksikud erandid välja arvata, 
hinnati võimalikku inimtegevuse häirivat mõju 
veelinnu- ja hülgeliikidele üsna madalaks ning 
erimeetmete rakendamist ei peetud vajalikuks. 
Siin mängib positiivset rolli lindude jaoks oluliste 
alade suhteliselt suur ulatus, mis võimaldab 
lindudel madala intensiivsusega häirimist 
vältida. Leiti, et veespordialad (lohesurfamine 
ja skuutrisõit) häirivad oluliselt Lätis Liivi lahe 
läänerannikul sulgivaid sõtkaid, mistõttu seal 
soovitati rakendada nimetatud tegevuste 
hooajalist keeldu. Leedus Kura säärel soovitati 
reguleerida sõjaväeõppuste korraldamist, 
mille piirkonnad kattuvad osaliselt talvituvate 
veelindude kogunemisaladega. Rõhutati 
põhjaliku keskkonnamõju hindamise, sh häirimise 
mõju hindamise, olulisust kõikide tulevaste 
arendusprojektide puhul, mis võivad kujutada 
endast häirivat ohtu lindudele ja hüljestele.
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Kuigi mõnes proovipunktis ületas raskmetallide sisaldus oluliselt enamikel aladel mõõdetud väärtusi, 
on nende üldine tase madal ja ei ületa mujal Läänemeres mõõdetud kontsentratsioone. Seetõttu 
võib üsna kindlalt öelda, et hetkel ei esine projekti raames uuritud aladel olulist reostusohtu. Ent 
Läänemere intensiivse kasutuse tõttu transpordi- ja muuks tegevuseks, samuti valgalal toimuva 
tööstusliku tegevuse tõttu, jääb raskmetallide ja naftasaaduste reostus võimalikuks ohuks, mida tuleb 
regulaarselt hinnata. 

 

5. Millised on meie ettepanekud?

Väärtuslike elupaikade ja liikide kaitse:
Uuringute ja ohuhinnangute tulemusena tehti ettepanekud mitme uue merekaitseala loomiseks ja 
olemasolevate muutmiseks:

Eestis leidis projekti meeskond, et olemasolevate merekaitsealade piire pole tarvis muuta. Kuid nende 
funktsioone on täpsustatud, tuginedes uutele andmetele ja informatsioonile elupaikade ja liikide 
kohta. Nii näiteks leiti projekti käigus uusi haruldaste lindude pesitsusalasid.

Lätis, kus varem Natura 2000 merealasid ei olnud, tehti ettepanek seitsme uue merekaitseala 
loomiseks, millest kolm oleks ainult linnukaitsealad, kaks ainult elupaikade kaitsealad, ning kaks alad, 
kus kaitstakse erinevaid liike ja elupaiku.

Leedus tegi projekti meeskond ettepaneku muuta olemasolevate merekaitsealade suurust ja piire, 
samuti nende kaitseeesmärke: luuakse spetsiaalne ala vinträime (Alosa fallax), väga haruldase ja 
ökoloogiliselt väärtusliku kalaliigi rändepiirkonna kaitsmiseks. Lisaks soovitati luua suur linnuala Kura 
sääre läänerannikul, kus on täheldatud talvituvate lindude suuri kogumikke.

Kuuele alale (kaks igas riigis) koostati projekti raames kaitsekorralduskavad, mis sisaldavad 
ala detailset kirjeldust ja kaitsemeetmete ettepanekuid. Erinevalt maismaakaitsealadest, kus 
rakendatakse tihti aktiivset hooldust (näiteks rohumaade niitmist), on merealadel ainsateks 
võimalikeks meetmeteks tsoneerimine ja kohalike piirangute rakendamine majandustegevusele. 
Projekti aladel soovitati Leedus rakendada 
mõningaid väiksemaid piiranguid kalapüügile 
mittetöönduslike ohustatud kalaliikide kaitseks, 
kasutades suurema silmaga kalavõrke või 
laiendades kalapüügikeeldu kevadisel perioodil. 
Kaitsekorralduskavade koostamisega kaasnes 
intensiivne huvirühmade kaasamise protsess, 
et tagada meetmete heakskiit ja läbipaistvus 
alade valikul.     
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Üldjuhul ei tehtud ühelgi alal ettepanekuid 
oluliste piirangute kehtestamiseks majandus-
tegevusele, kuid suuremahulise infrastruktuuriga 
eriprojektide (nagu sillad, sadamate laiendused 
või tuulepargid) korral on tulevikus oluline läbi 
viia kvaliteetsed mõjuhinnangud, et vältida 
väärtuslike elupaikade kahjustamist loodud 
kaitsealade vahetus naabruses või nende 
neutraaltsoonides. 

Alternatiivsed kalapüügimeetodid:
Üheks projekti peamiseks eesmärgiks oli välja töötada, valmistada ja kasutada erinevat tüüpi 
modifitseeritud kalapüügimeetodeid/vahendeid, et vältida veelindude ja hüljeste kaaspüüki. 
Katsetati kolme erinevat meetodit, mis olid kohandatud piirkonna tingimustele vastavaks:

Õngeliinide katsetamise eesmärgiks oli asendada nakkevõrke, mis põhjustasid lindude kaaspüüki 
Leedu tursapüügialadel. Kastmõrdade katsetamise eesmärgiks oli vähendada lindude kaaspüüki 
räime, tuulehaugi ja teiste kalaliikide püügil Leedus. Hülgekindlate mõrdade katsetamise 
eesmärgiks oli vähendada hüljeste kaaspüüki ning leevendada hüljeste ja kalurite vahelist 
vastasseisu, suurendades kalapüügi tulusust ja vähendades hüljeste tekitatud kalapüügivahendite 
kahjustusi Eestis. Katsetused viidi läbi lepingu alusel töötavate kalurite poolt projektis osalenud 
instituutide teadlaste järelvalve all ja juhendamisel.

Kokkuvõttes osutusid kõik kolm katsetatud meetodit kasutatavaks ja efektiivseks. Kalurid hakkasid 
isegi valmistama omal kulul täiendavaid hülgekindlaid mõrdu ja kastmõrdu, mis on vaieldamatult 
parim tõestus selle kohta, et neil püügivahenditel on kõrge praktiline väärtus ja neid kasutatakse ka 
tulevikus. Eestis on juba otsustatud, et lähiaastatel toetab Euroopa Kalandusfond kutselisi kalureid 
uute keskkonnasõbralikumate püügivahendite hankimisel. Sarnased plaanid on koostamisel 
ka Lätis ja Leedus. Seega on kindlalt alust uskuda, et katsetatud vahendite kasutamine muutub 
tulevikus üsna tavaliseks, ning projekt on ühe oma peaeesmärkidest täitnud.
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6. Saadud õppetunnid

Taotluses välitöödeks välja pakutud ning projekti käigus katsetatud ja rakendatud meetodid osutusid 
headeks võteteks elupaikade, veelindude ja kalastiku uuringutel. Hallhülgeuuringute osas on loomade 
satelliitjälgimise tehnika edasi arenenud: täna kasutatakse satelliitside asemel GSM-i. Õnneks leidis 
see muutus aset projekti algusfaasis, mil oli veel võimalik teha projektis muudatusi ja muretseda uued 
vahendid. Lõpuks osutus uus tehnoloogia täpsemaks, aidates saavutada häid tulemusi.

Leidsime, et häirimise võimalikku mõju hüljestele ja veelindudele on keeruline hinnata, kuna erinevate 
häiringute mõju kohta mereelustikule on avaldatud suhteliselt vähe informatsiooni. Põhjalikumalt on 
uuritud üksnes tuulegeneraatorite mõju, kuid militaar- ja puhketegevuse ning laevanduse mõju kohta 
on endiselt vähe andmeid. Seetõttu ei piisa nende mõjude hindamiseks ainult teoreetilistest uuringutest, 
vaid oleks tarvis erinevaid perioode hõlmavaid intensiivseid välitöid.

Teiseks kogesime, et kaitsemeetmetele heakskiidu saavutamiseks tuleb neid hästi põhjendada, tuues 
välja nii loodusväärtused kui ka nende kaitsest saadava majandusliku tulu. Vastasel juhul on huvirühmad 
veendunud, et looduskaitsemeetmed suretavad nad välja, ning võitlevad iga loodava kaitseala vastu. 
Ökosüsteemiteenuste hinnang on uus vahend kogu Euroopas, mida tuleks kasutada kaitsealade 
loomisel, et näidata loodusväärtuste kaitse kasulikkust ka majanduslikust seisukohast.

Üheks peamiseks projektist saadud „praktiliseks” õppetunniks oli tõdemus, et mereuuringud on 
ilmastikuoludest äärmiselt sõltuvad: linde ja hülgeid saab loendada laevadelt ja lennukitelt ainult 
enam-vähem vaikse mere korral, tormi ajal ei saa kala püüda ning kõigile aladele pole sugugi kerge iga 
ilmaga juurde pääseda. Seetõttu leidsime, et projektile oleks olnud tarvis üht lisa-aastat, et võimaldada 
vajadusel varuaega välitöödeks, ning soovitame sellega arvestada tulevaste välitöid sisaldavate projektide 
puhul.

Tõdesime ka, et vaatamata projekti küllalt suurele eelarvele ei piisanud sellest elupaikade ja lindude 
detailsete uuringute teostamiseks. Kuna tegemist oli esimese korraga, mil kõigi kolme Balti riigi eksperdid 
planeerisid koos niivõrd põhjalikke liikide ja elupaikade uuringuid, põhinesid kuluhinnangud ligikaudsetel 
arvestustel, mitte varasematel kogemustel. Tegelikkuses ilmnes, et eelarve jäi napiks – mõned piirkonnad 
jäid katmata, eelkõige Lätis, kus varem pole mereelupaiku uuritud, ning seetõttu, erinevalt kahest ülejäänud 
riigist, puudus ka taustinformatsioon. Rannikust kaugemad ja sügavama veega alad nõuavad suuremaid 
laevu ja teistsuguseid seadmeid, mis on kulukamad, ning seetõttu pidid välitööde meeskonnad tegema 
nõutavate tulemuste saavutamiseks valikuid ja leppima mõningate puudujääkidega.

Lõpuks tahaksime juhtida tähelepanu senise kaitsealade valiku protsessi vastuolulisusele: Euroopa 
seaduste kohaselt peab valik põhinema ainult teaduslikel hinnangutel ning huvirühmade kaasamine ei ole 
nõutav. Kuid kaitsekorralduskava koostamisel ja majandustegevuse tsoneerimise kavandamisel tulevasel 
kaitsealal on oluline ühise keele leidmine huvirühmadega, eriti juhul, kui viimaseid soovitakse rakendada 
meetmete elluviimisel või seiretegevuses. Suhtlemine sadamavõimude, kohalike omavalitsuste ja rannikul 
paiknevate majanduslike huvirühmadega on erakordselt tähtis ning seda tuleb alustada üheaegselt  
loodusväärtuste teaduslike uuringutega. 



7. Tulevikuperspektiivid

Ilmselgelt on tarvis Eesti, Läti ja Leedu merekeskkonna täiendavaid uuringuid, et täita loodus- ja 
linnudirektiivi nõudeid, teha kindlaks meres paiknevad loodusväärtused ning määrata nende jaoks 
kaitsealad. Ulatusliku merealaga Eestis on läbi uurimata veel suur osa territoriaalvetest. Kõigis kolmes 
riigis pole veel üldse uuritud nn „majandusvööndis” (EEZ, kaldast rohkem kui 12 meremiili kaugusel) 
paiknevaid kaugemaid avamerealasid, mistõttu see tohutu ülesanne seisab keskkonnaasutustel 
veel ees. Ühtlasi hõlmab see eesmärgipärase ja kuluefektiivse seiresüsteemi loomist, mis võimaldaks 
hinnata olukorra arengut ja võimalikke mõjusid kaitstavatele liikidele ja elupaikadele tulevikus.

Balti riikides algatatakse juba meretuuleparkide projekte ja taotletakse vastavaid lubasid, kuid 
puuduvad nii seadused arendajate taotluste menetlemiseks ja lubade väljastamiseks kui ka vastavad 
uurimistehnikad ja -oskused. Selle lünga täitmine on jällegi lähiaja ülesanne, sest keskkonnamõju 
hindamine ja sellega seonduvad mereuuringud on Balti riikide ekspertidele uudsed ning nõuavad 
uusi teadmisi. Taastuva tuuleenergia kasutamine on küll aktsepteeritud ja mõistlik idee, kuid 
tuulegeneraatorite asukohtade valikul tuleb siiski arvestada tundlike loodusväärtustega.

Ning lõpuks on vajalik süstemaatiline merekasutuse planeerimine ja erinevate tegevuste, 
muuhulgas looduskaitse, võimaliku sotsiaalmajandusliku mõju analüüs, mis aitaks luua tasakaalu 
majandustegevuse ja looduskaitse vahel. 






