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Milleks? 

• EELIS 

• Kaitsealadel on elupaigad aluseks kaitse-

planeerimisel 

• Ajalised piirangud majandustegevusele 

• Muud tingimused majandustegevusele 



Liigi elupaik 

• Liigi olemasoluks ja eluks vajalike 

tingimuste kogum, ka selliste tingimustega 

ala (Ökoloogialeksikon 1992). 

• Lindude puhul jaguneb 

pesitsuselupaigaks, toitumiselupaigaks, 

rändeaegseks ja talvitamiselupaigaks. 



KeA sisejuhis “JUHEND KAITSEALUSE LIIGI 

LEIUKOHTADE KESKKONNA-REGISTRISSE 

EDASTAMISEKS” 2019  
• Kirjeldab KeA andmete EELISesse jõudmise põhimõtted, seab tingimused 

nende kvaliteedile ja annab üldised piiritlemise juhised. 

• Nt “Kui liigil on olemas kaitse tegevuskava, tuleb elupaikade piiritlemise 

põhimõtteid kindlasti lugeda tegevuskavast ja neid järgida! Kui 

tegevuskava puudub, siis on metsaliikidel soovitatav isendite ümber 

piiritleda elupaigana vähemalt 30 meetrine puhver metsa, 

niiduliikidel vähemalt 10 meetrit ning sooliikidel kogu sooala, va kui 

on tegemist sadadesse hektaritesse ulatuva või veel suurema 

sooga. Keskkonnaregistrisse kantud elupaik peaks tagama liigi 

isendite säilimise juhul, kui elupaika ümbritsetaval alal toimub 

tavapärane majandustegevus (metsaraie, põllumajandus, 

ehitustegevus, maaparandussüsteemi rajamine jms).“ 



Alamkirjed 

• Millised vaatlused on üldse EELISe kõlbulikud – 
pesitsuselupaikade puhul vaid selgelt 
pesitsemisele viitavad vaatlused, pesad ja muud 
pesitsusterritooriumi keskmele viitavad 
vaatlused, sh laulavad linnud sobivas biotoobis.  

• Kellel vaid GPSiga registreeritud pesad – 
kotkad, kullid, must-toonekurg. 

• Alati liigi pesa asukoht või pesitsusterritooriumi 
tõenäoline kese. 

• Kuidas jõuda objektiivse alamkirjeni – sellele on 
vajalik kindlasti juba välitöödel tähelepanu 
pöörata! 



Lindude pesitsuselupaigad 

• Kaitstavad liigid: vt I ja II kategooria 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118062014020 

• ja III kaitsekategooria 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072014022 

• Ps! Kõik kaitsekorralduslikult olulised liigid ei ole 

kaitstavad liigid. Mittekaitstavate liikide infot võib 

samuti EELISesse edastada, neid andmeid ei 

kasuta aga keegi.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118062014020
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072014022


I kaitsekategooria 16 linnuliiki 

II kaitsekategooria 32 linnuliiki 

1 must-toonekurg 

2 väike-laukhani 

3 merikotkas 

4 madukotkas 

5 
väike-konnakotkas      

6 suur-konnakotkas 

7 kaljukotkas 

8 kalakotkas 

9 väikepistrik 

10 rabapistrik 

11 rabapüü 

12 niidurüdi 

13 tutkas 

14 kassikakk 

15 habekakk 

16 siniraag 

1 järvekaur 

2 sarvikpütt 

3 hüüp 

4 väikeluik 

5 laululuik 

6 soopart 

7 merivart 

8 kirjuhahk 

9 väikekoskel 

10 kanakull 

11 metsis 

12 väikehuik 

13 naaskelnokk 

14 mudanepp 

15 rohunepp 

16 mustsaba-vigle 

17 kivirullija 

18 väikekajakas 

19 tõmmukajakas 

20 räusktiir 

21 tutt-tiir 

22 alk 

23 krüüsel 

24 sooräts 

25 karvasjalg-kakk 

26 jäälind 

27 roherähn 

28 valgeselg-kirjurähn      

29 laanerähn 

30 nõmmekiur 

31 randkiur 

32 luha-sinirind 



III kaitsekategooria 67 linnuliiki 
1 punakurk-kaur 

2 väikepütt  

3 hallpõsk-pütt 

4 valge-toonekurg 

5 valgepõsk-lagle 

6 punakael-lagle 

7 ristpart 

8 tõmmuvaeras 

9 herilaseviu 

10 must-harksaba 

11 roo-loorkull 

12 välja-loorkull 

13 soo-loorkull 

14 raudkull 

15 hiireviu 

16 karvasjalg-viu 

17 tuuletallaja 

18 punajalg-pistrik 

19 lõopistrik 

20 laanepüü 

21 teder 

22 rooruik 

23 täpikhuik 

24 rukkirääk 

25 tait 

26 sookurg 

27 liivatüll 

28 väiketüll 

29 rüüt 

30 meririsla 

31 vöötsaba-vigle 

32 väikekoovitaja 

33 suurkoovitaja 

34 punajalg-tilder 

35 heletilder 

36 mudatilder 

37 veetallaja 

38 jõgitiir 

39 randtiir 

40 väiketiir 

41 mustviires 

42 õõnetuvi 

43 lumekakk 

44 vöötkakk 

45 värbkakk 

46 kodukakk 

47 händkakk 

48 öösorr 

49 vaenukägu 

50 väänkael 

51 hallpea-rähn 

52 musträhn 

53 tamme-kirjurähn 

54 väike-kirjurähn 

55 nõmmelõoke 

56 kaldapääsuke 

57 suitsupääsuke 

58 hänilane 

59 kuldhänilane 

60 vesipapp 

61 hoburästas 

62 vööt-põõsalind 

63 väike-kärbsenäpp    

64 punaselg-õgija 

65 hallõgija 

66 koldvint 

67 männi-käbilind 



Üldised põhimõtted 

• Elupaiga sisse piiritletakse kogu terviklik 

liigile pesitsemiseks sobiv biotoop. Vaid 

juhul kui see on väga ulatuslik ja pole 

tervikuna asustatud, siis vähendatakse 

piiritletavat ala vastavalt liigi poolt vajalikku 

elupaigaulatust silmas pidades. Märgalade 

puhul arvestatakse hüdroloogilist tervikut.  



Märgalade liigid 

• Elupaigaks piiritleda kogu hüdroloogiline tervik – 
soo/soolaam, järv, lamm, rannaniit. Kasutada eelistatult 
vektor põhikaardi polügoni.  

• Väike-laukhani, rabapistlik, rabapüü, niidurüdi, tutkas, 
järvekaur, sarvikpütt, hüüp, laululuik, soopart, väikehuik, 
naaskelnokk, mudanepp, rohunepp, mustsaba-vigle, 
väikekajakas, sooräts, luha-sinirid, väikepütt, hallpõsk-
pütt, roo-loorkull, välja-loorkull, soo-loorkull, rooruik, 
täpikhuik, tait, sookurg, rüüt, väikekoovitaja, 
suurkoovitaja, punajalg-tilder, heletilder, mudatilder, 
jõgitiir, mustviires, hänilane, kuldhänilane, vööt-
põõsalind, punaselg-õgija, hallõgija, männi-käbilind. 

 





Märgalaliikide erandid 

• Teder ja öösorr. Soodes piiritleda kogu soo/soolaam 
koos ümbritsevate/piirnevate soometsade ja rabastuvate 
metsadega (metsakasvukohatüübid siirdesoo, madalsoo, 
raba, karusambla, sinika). 

• Soodega piirnevatel kultuurmaastikel leitud 
tedermängudega põllulaamad piiritleda kokku soo- ja 
soometsade elupaigalaiguga.  

• Langilt leitud öösorride elupaika piiritleda kogu sobiv 
pesitsuselupaik – lank + piirnev soo/rabastuv mets.   

• Sama loogika ka sookurel ja puissoodes hoburästastega 
– sisse piiritleda ka sooserva soometsakooslused. 



Saarte ja kuivade randade liigid 

 Kogu väikesaar/laid vektor põhikaardi 

polügonina. Rand kogu sobiva elupaigana. Väga 

suurtel sobivatel ja osaliselt liigi poolt asustatud 

randadel vähemalt 300m raadiuses sobiv 

elupaik. 

 Merivart, naaskelnokk, kivirullija, tõmmukajakas, 

räusk, tutt-tiir, alk, krüüsel, sooräts, randkiur, 

valgepõsk-lagle, ristpart, tõmmuvaeras, liivatüll, 

väiketüll, punajalg-pilder, jõgitiir, randtiir, väiketiir, 

mustviires, vööt-põõsalind. 



Kultuurmaistu liigid 

• Kogu sobiv terviklik elupaik, reeglina 

vähemalt põllulaam. 

• Rukkirääk, suurkoovitaja, punaselg-õgija. 

• Taluparkide liigid (tuuletallaja, roherähn, 

väänkael, suitsupääsuke, koldvint) 

vähemalt talupark/park/metsatukk/puistu 

jne.  





Metsaliigid 

• Liigid, kellel pole kaitse tegevuskavas toodud 
täpsemaid piiritlemise juhiseid – kogu terviklik 
sobiv elupaik (valdavalt vanametsaala). Kui 
sobiv elupaik on ulatuslik ja osaliselt 
asustamata, siis reeglina vähemalt 300 meetri 
raadiuses ümber pesa või territooriumi keskme. 

• Habekakk, laanekakk, herilaseviu, must-
harksaba, hiireviu, raudkull, lõopistrik, värbkakk, 
kodukakk, händkakk, hallpea-rähn, musträhn, 
tamme-kirjurähn, väike-kirjurähn, hoburästas, 
väike-kärbsenäpp, männi-käbilind.  





Muud erilisema elupaigaga liigid 

• Jäälind – vektor põhikaardi jõgi koos 

kallastega (vähemalt 15m puhvriga, et 

oleks hõlmatud paljandid) 

pesakohast/territooriumi keskmest 

vähemalt 1000m üles- ja allavoolu. 

• Valge-toonekurg – pesa ümber puhver või 

talupark/aed/õueala jne. 

• Kaldapääsuke – paljandi ümber puhver  



Liigi kaitse tegevuskavad olemas 

• https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRr

kTqXK6r 

• Kalakotkas, kaljukotkas, kanakull, 

kassikakk, merikotkas, metsis, must-

toonekurg, niidurüdi, põldtsiitsitaja, 

rohunepp, teder, sookurg, suur-

konnakotkas, väike-konnakotkas, tutkas, 

väike-laukhani, väikeluik. 

https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r
https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r


Liiginäited - niidurüdi 

• Niidurüdi elupaigana piiritletakse kõik pesitsusterritooriumid 
kompleksse alana. Minimaalselt on elupaiga hulgas kõik 
niidukooslused 500 meetri raadiuses ümber pesapaiga. Samas 
tuleb alati lähtuda konkreetsetest oludest ja kui funktsionaalselt 
seotud sobilikud niidualad ulatuvad kaugemale kui 500 meetrit 
niidurüdi teadaolevast territooriumist, tuleb ka need elupaiga hulka 
arvata. Kui elupaigaks mittekvalifitseeruvad kooslused (metsatukad, 
veekogud jmt.) jäävad territooriumi keskpunktile lähemale kui 150 
meetrit, siis lisatakse ka need elupaiga hulka. Sobilikuks elupaigaks 
loetakse ka hetkel mittesobivad (kulustunud,  roostunud) endised 
niidualad, kus on olemas elupaiga taastamise võimalus. Samuti 
tuleks elupaiga hulka arvata kaldaäärne madal rannikumeri. Täpse 
piiride digitaliseerimise alusena on otstarbekas kasutada Maa-ameti 
põhikaardile kantud joonobjekte ja ortofotot. Võrreldes 
põhikaardiga,on ortofotolt paremini näha erinevad 
maastikuelemendid (näiteks madal rannikumeri).  



Liiginäited - rohunepp 

 

• liigile sobiv elupaik pindalalise objektina reeglina kuni 1 km 
(maksimaalselt kuni 1,4 km põhjendatud juhul, nt kui alal on teada 
emaslindude pesitsemine mängust nii kaugel, kokku ca 300 ha) 
raadiuses mängukeskmest, elupaik hõlmab mängupaika ja 
toitumisala (ala mängupaiga keskmest kuni 600 m raadiuses) ja 
emaslindude pesitsusala (ala mängupaigast kuni 1 km raadiuses), 
elupaik lisatakse põhikirjeks. Väikestel luhtadel piiritletakse rohunepi 
elupaiga polügoon kuni luhaga piirneva puistuni ja kitsastel luhtadel 
piki jõeäärset soovitavalt kuni 1,4 km mängu keskmest, arvestades 
sobiva elupaiga levikut ja elupaiga kogupindala (kuni ca 300 ha). 
Erinevate ülalnimetatud elupaikade digiteerimisel ehk polügoonide 
piiritlemisel tuleb lähtuda eelkõige rohunepi elupaiga moodustava 
ala geograafilisest ja bioloogilisest iseloomust (sootide olemasolu, 
taimestik jne).   

 



Liiginäited - põldtsiitsitaja 

• Keskkonnaregistrisse piiritleda põldtsiitsitajale sobiv elupaik (vt 
täpsemalt pt 2.4) ca 100 m raadiuses leiukohast (laulvast 
isaslinnust). Kordusloenduste puhul, mille leiukohad jäävad 
teineteisest vähem kui 100 m kaugusele ja võib oletada, et tegemist 
on ühe ja sama indiviidiga, loetakse territooriumi keskmeks 
leiupunktide keskmine koordinaat. Kui ala registreeritakse laulmas 
mitu isaslindu või kui on alust kahtlustada, et lähestikku (kuid mitte 
samaaegselt) laulmas kuuldud isaslinnud võivad olla eri isendid, 
kaardistatakse territoorium nii, et kõigi lähestikuste laulukohtade 
ümber piiritletakse sobiv elupaik ca 100 m raadiuses, moodustades 
ühtne areaal. Põhjus selleks peitub asjaolus, et põldtsiitsitajad 
võivad moodustada pesitsuskogumikke ning nende tegelikke 
üksikterritooriume ei ole ilma spetsiaaluuringuta võimalik tuvastada. 
Eelkirjeldatud moel määratletakse aga ära liigi pesitsuskogumi 
potentsiaalne paiknemine. Võimaliku kogumi kaardistamisel tuleb 
kaardikihi andmetabelis ära näidata ka hinnanguline paaride arv. 
Laulvate isaslindude asukohad kanda keskkonnaregistrisse 
alamkirjetena.  



Liiginäited - laanepüü 

 Laanepüü kasutab elupaiku, mis jäävad 

pesapaigast 300m raadiusesse ja sobivad 

metsad on üldjuhul üle 40 aastased.  

 Seega elupaiga sisse piiritletakse 

metsaeraldised, mis jäävad vähemalt 

300m raadiusesse territooriumi keskmest 

ja on üle 40 a vanad.    



Liiginäited – laanerähn 

 
• elupaik piiritletakse nii pesaleidude kui 

pesitsuskäitumisega lindude registreerimise põhjal 
piiritletud objektina (polügon); 

• elupaiga piiritlemisel võib abiks võtta liigi 
elupaigasobivust kirjeldava elupaigamudeli; 

• elupaiga piiritlemine toimub teadaoleva laanerähni 
elupaigavaliku ja pesitsusterritooriumi suuruse põhjal. 
Elupaigalaigu sisse haaratakse kõik leitud pesast ja 
pesitsuskäitumisega lindudest vähemalt 300-700 meetri 
raadiusesse jääv terviklik vanametsa ülekaaluga ala. 
Lageraielanke, noorendikke ja muid liigile sobimatuid 
alasid elupaigaks ei määrata.  



Liiginäited – valgeselg-kirjurähn  

• Elupaigana piiritletakse kogu leiupunkti puistu (metsaeraldus, park, 
allee, vm eristatav üksus) ning leiupunktile lähimad vähemalt 50-
aastased leht- ja sega- (lehtpuu osakaal vähemalt 30%) puistud, 
pargid ja alleed ning olenemata vanusest kõik veekogude äärsed ja 
põldudevahelised lehtpuistud ja lehtpuuribad kogupindalaga 
vähemalt 30 ha või 1 km² suurusel alal leiupunktist (vastavalt kumb 
kriteerium varem täitub). Väikseima piiritletava puistuelemendi 
pindala on 1 ha. Elupaigana ei piiritleta õuemaid ja nende juurde 
kuuluvaid puistuid (nt talude kõrghaljastus). Elupaik piiritletakse 
eralduse piiri, sihi, kraavi, tee või muu nähtava joonelemendiga. 
Elupaik kustutatakse registrist juhul, kui elupaik või sellest oluline 
osa on hävinud või ei vasta enam piiritlemise aluseks olevatele 
tunnustele. Vastavalt elupaiga iseloomule ja tingimustele võib liigi- 
või looduskaitse ekspert piiritlemise tingimusi täpsustada.  

• Rootsis leitud, et liik vajab pesitsusterritooriumil vähemalt 50 ha 
vähemalt 50 aastast lehtmetsa, Eestis mudeli põhjal on 600m 
raadiuses keskmiselt 33 ha üle 50 aastast lehtmetsa.   



Piiritlemise näiteid aruteluks 



Piiritlemise näiteid aruteluks 



Piiritlemise näiteid aruteluks 




