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Maaüksuse asukoht
Maakond

Lääne maakond
Vald / linn

Lääne-Nigula vald
Metskond

Kinnistu number
1993432

Kinnistu nimetus

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000324532 19.02.2020 77601:001:0406 3 1.37 lageraie 214 08.07.2020 JAH 07.07.2021
50000387720 27.08.2020 77601:001:0406 2 4.18 lageraie 590 28.08.2020 JAH 27.08.2021

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000324532, katastritunnus 77601:001:0406, eraldis nr .3

Metsateatise menetlus oli peatatud Keskkonnaameti 17.01.2019 kirjaga nr 13-4/19/944. Käesolevaga teavitab 
Keskkonnaamet, et seoses looduskaitseala moodustamise lõpetamisega on lõppenud metsateatise nr 
50000324532 menetluse peatamise alus.

Eraldisel kasvab III kaitsekategooria taim suur käopõll (Listera ovata).

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 48 lõike 4 kohaselt rakendub piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuste 
liikide elupaikades isendi kaitse. LKS §55 lõige 8 järgi on III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute 
loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas keelatud. LKS § 
3 lõike 2 kohaselt loetakse liigi seisund soodsaks, kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas 
tulevikus oma looduslike elupaikade või kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei kahane 
ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas piisavalt suur 
elupaik.

Soovitame pinnase kahjustamise vältimiseks rasketehnikaga raietöid ja materjali kokkuvedu teha külmunud 
pinnasega või kuival ajal.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et lageraie langile tuleb jätta nõutud kogus säilikpuid.

Metsateatis nr 50000387720, katastritunnus 77601:001:0406, eraldis nr .2

Eraldisel kasvavad III kaitsekategooria taimed suur käopõll (Listera ovata), laialehine neiuvaip (Epipactis 
helleborine), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis), rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha) ja elab III kaitsekategooria linnuliik musträhn (Dryocopus martius).

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 48 lõike 4 kohaselt rakendub piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuste 
liikide elupaikades isendi kaitse. LKS §55 lõige 8 järgi on III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute 
loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas keelatud. LKS § 
3 lõike 2 kohaselt loetakse liigi seisund soodsaks, kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas 
tulevikus oma looduslike elupaikade või kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei kahane 
ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas piisavalt suur 
elupaik.

Soovitame pinnase kahjustamise vältimiseks rasketehnikaga raietöid ja materjali kokkuvedu teha külmunud 
pinnasega või kuival ajal.

Lisaks soovitame raietöid mitte teha musträhni pesitusajal 15. märtsist 30. juunini ning säilitada raietel 
õõnsustega puud: neis saavad pesitseda mitmed kaitsealused liigid (nt õõnetuvi, karvasjalg-kakk). 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et lageraiel tuleb langile jätta nõutud kogus säilikpuid.
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Põhikaart: Maa-amet 07.10.2020
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Metsaregister: Kahjustusteatised 07.10.2020
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