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DR. VOLKER WACHENDÖRFER`I TERVITUSSÕNAD 
Saksa Föderaalse Keskkonnafondi Keskkonnauuringute ja Looduskaitse osakond 
 

Saksa Föderaalne Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt, DBU) on üks Euroopa suurimaid fonde, mis rajati 
1990. aastal tsiviilõigusliku mittetulundusliku ühendusena. 
Fondi eesmärgiks on edendada keskkonnakaitse valdkonna 
uuenduslikke projekte, keskendudes eriti väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtetele. Edendamistegevus hõlmab keskkonna-
tehnoloogiat ja teabevahetust nagu ka keskkonnauuringuid ja – 
viimase, kuid mitte vähemtähtsana – looduskaitset. 

Kuigi eelistatakse Saksamaa projekte, on algusest peale 
käsitletud ka rahvusvahelisi keskkonnaküsimusi ja 

looduskaitset. Nüüdseks juba mõne aasta jooksul on DBU aktiivselt tegutsenud 
Kesk- ja Ida-Euroopas ning sealsete projektide arv kasvab pidevalt. 
Riikidevahelise stipendiumi programmi kaudu lõi DBU väga tõhusa platvormi 
oskusteabe vahetamiseks. Keskkonnateadlikkuse ja pädevuse arendamise 
valdkonnas on edendatud arvukalt projekte. Teine tähelepanu all olev teema on 
looduskaitse kui jõuka EL peamine väljakutse. Uutes EL-ga liitunud Kesk- ja Ida-
Euroopa riikides leidub suurepärast kultuuri- ja suure bioloogilise 
mitmekesisusega looduspärandit. Nende looduslike maastike kaitseks on vaja 
üldist majandamiskontseptsiooni, mis põhineks kõigi huvigruppide osalemisel, 
sealhulgas nii “kasutajad” kui ka “säilitajad”. 

Selles kontekstis on üks silmapaistvamaid projekte Living Lakes Ida-Euroopa 
Võrgustik (“Living Lakes Eastern Europe Network), mille eestvedajaks on Maailma 
Loodusfond (Global Nature Fund; edaspidi MLF). Tõsist mõju avaldatakse eriti 
järvedele ja märgaladele. Peale reostuse ja eutrofeerumise ähvardavad neid 
mitmesugused kasutusviisid, nagu näiteks kalandus, turism, puhkemajandus, 
veesport jne. Paljude Euroopa looduslike järvede kaldajoon on viimaste 
kümnendite jooksul negatiivselt muutunud – eriti suures ulatuses vähendati 
roostikke, mis on kahepaiksete jaoks oluline üleminekutsoon. Seega nähakse 
väga olulise ning edasiviivana MLF algatust laiendada Living Lakes võrgustikku, 
kaasates sinna mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa järved. Selle tulemusena otsustas 
DBU konsultatiivkomisjon antud projekti toetada rohkem kui kahe aasta vältel. 

Käesolevas brošüüris esitatud tulemused näitavad, et MLF ja tema partnerid 
Eestist, Leedust, Poolast, Ungarist ja Saksamaalt on olnud edukad erinevate 
järvede mitmesuguste probleemide lahenduste väljatöötamisel. On leitud 
majandamismehhanismid ning saaks luua ka pädevusvõrgustikud. Me loodame, 
et MLF projekti positiivsed tulemused aitavad märkimisväärselt kaasa järvede, 
järvekallaste ja looduslike maastike säästlikule majandamisele kõikjal Kesk- ja 
Ida-Euroopa riikides ning kogu Euroopas ja kogu maailmas. DBU tunneb 
heameelt, et saab projekti edendada – palju tänu kõigile, kes üle ootuste 
positiivsete tulemuste saavutamisele kaasa aitasid. 
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Auliige 

 

MAAILMA LOODUSFOND JA LIVING LAKES 

Kirjeldus 

Koostöövõrgustiku koordinaatoriks on rahvusvaheline valitsusväline 
mittetulundusühing Maailma Loodusfond (MLF), asukohaga Saksamaal. MLF-i 
põhiülesandeks on säästva arengu edendamine rahvusvahelisel tasandil. MLF-i 
eesmärgiks on toetada valitsusväliseid organisatsioone ülemaailmselt ning teha 
koostööd kõigi huvirühmadega, kes on seotud vee- ja loodushoiu teemadega. 
MLF-i roll Ida-Euroopa võrgustikus on aidata kaasa projekti läbiviimisele ning 
organiseerida seminare, ekskursioone ning samuti lõpukonverents. 

Living Lakes (Elavad järved) 

1998. aastal käivitas MLF Living Lakes (Elavad Järved) projekti, mis on 
ülemaailmne järvede partnerlus ning hõlmab nüüdseks enam kui 55 
organisatsiooni ja asutust 45-st järvepiirkonnast. Living Lakes eesmärgiks on 
järvede ja märgalade kaitse ja jätkusuutlik areng. Living Lakes üldeesmärgiks on 
soodsa pinnase loomine jätkuvaks ja jätkusuutlikuks rahvusvaheliseks dialoogiks 
veeküsimustega seotud huvirühmade vahel era- ja avalikus sektoris. Järvede 
võrgustik võimaldab kampaaniatele ja tegevustele rahalist toetust, mis tuleb 
rahvusvahelistest looduskaitse programmidest. MLF teeb tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks ÜRO pika rändega kalavarude 
konventsioon (UNEP/CMS) ja Ramsar’i märgalade säilitamise konventsioon. 

Living Lakes partnerid ärisektorist on Unilever, Daimler ja Lufthansa. Lisaks 
toetavad Living Lakes koostöövõrgustikku Šveitsi korporatsioon Sika, Ziemann, 
Osram, T-Mobile, Ethikbank ja GLS-Gemeinschaftsbank. 

 

Living Lakes partnerid 
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JÄRVED JA MÄRGALAD IDA-EUROOPAS 

Ida-Euroopa järved ja Ramsari konventsioon 

1960ndatel aastatel valmistasid ettenägelikud 
keskkonnateadlased ette esimese kaasaegse mitmepoolse 
keskkonnakokkuleppe, mida tänapäeval tuntakse kui Ramsari 
konventsiooni või ametlikumalt Märgalade Konventsiooni, millele 
kirjutati alla 3. veebruaril 1971. a. Kaspia mere (mida sageli 
nimetatakse sisemereks) ääres asuvas Iraani linnas Ramsaris. 

2007. aasta lõpu seisuga oli sellele globaalsele kokkuleppele alla kirjutanud 157 
osapoolt, kes on kokku määranud 1702 Ramsari ala (rahvusvahelise tähtsusega 
märgalad) kogupindalaga 153 miljonit hektarit, mis on võrreldav Mongoolia 
suuruse alaga. See valitsustevaheline leping kehtestab raamistiku riiklike 
tegevuste ja rahvusvahelise koostöö elluviimiseks märgalade ja nende 
ressursside säilitamiseks ja targasti kasutamiseks. 

Mis on märgalad? 

Ramsari konventsioon edendab pragmaatilist ja kõikehõlmavat lähenemist. 
Aastatepikkuse ajaloo vältel on see välja töötanud märgalade pikaajalise 
tulevikuvisiooni, võttes arvesse poliitilisi olusid ja piiranguid, kuna see käsitleb 
märgalasid eelkõige kui „veega seotud ökosüsteeme.” Hiljutine aastatuhande 
ökosüsteemi hindamise aruanne, mille koostamisel osales arvukalt spetsialiste 
kõikjalt maailmast, järeldas, et need veega seotud ökosüsteemid pakuvad laia 
valikut teenuseid, mis parandavad meie heaolu, nagu näiteks kalad ja kiud, 
bioloogiline mitmekesisus, veevarustus, veepuhastus, kliima reguleerimine, 
üleujutuste ohjamine, rannikukaitse, puhkevõimalused ja kasvav turism. Alates 
nimetuse „märgalad” kasutusele võtmisest 1960ndatel aastatel, hõlmab see 
tavaliselt lodu, rabasid, turbaraba, looduslikke või tehisveekogusid, alaliselt või 
ajutiselt vee all olevad alasid, seisu- (järved) või vooluveekogusid (jõed), 
mageveekogusid, riimveekogusid (ranniku biotiigid, lehtersuudmed) või 
mereveekogud, sealhulgas kaldaäärsed mereveed. Kahjuks piirduvad paljud 
teadlased oma mõtlemises ikka veel vaid kitsa osaga märgalade 
ökosüsteemidest, mida tavaliselt kirjeldatakse kui lodu (tekkiva veetaimkonnaga) 
või väikest tiiki (vastandina suurtele järvedele). Kuid enamus veeringes olevast 
veest liigub läbi üleujutatud luhtadega jõgede ja järvede mägedest mere poole. 
Jõe ja järve märgalade ökosüsteemid on Ramsari nimekirjas väga vähe 
esindatud, kuigi Ramsari käsiraamat 6 „vesikonna majandamisest” keskendub 
vajadusele kaasata märgalade kaitsmine ka vesikonna majanduskava 
koostamisse. 
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Ida-Euroopa järved 

Ida-Euroopas on järved eriti arvukalt esindatud Balti mere, Valge mere ja Barentsi 
mere valgalas, eriti Balti riikides, Soomes ja Vene Föderatsiooni Euroopa osas. 
Palju järvi asub Murmanski, Karjala, Peterburi, Volgogradi piirkonnas ja mujal. Siin 
asuvad Euroopa suurimad järved Laadoga (1 839 000 hektarit) ja Oneega 
(960 000 hektarit). Kaugemal lõunas, Musta mere valgalas on Doonau, Prut, 
Dnepr ja Doni jõgede kõrval tähtsad veehoidlad. Nende bioloogilise 
mitmekesisuse toetamise funktsioon on aga mitmel puhul veel vähe uuritud. 
Väljaspool peamisi jõeluhtasid, on Austria ja Ungari stepijärved Neusiedl/Fertı ja 
Balaton ühed suurimad ja paremini tuntud järved. Kagu-Euroopa Vahemere 
valgalas on valdav karstiline geoloogia, mistõttu seal on vähe pinnaveekogusid. 
Kuid seda suurem on Albaanias, Kreekas, Makedoonias ja Montenegros asuvate 
järvede (Skadar/Shkodra, Ohrid, Prespa ja Dojran) ökoloogiline ja 
sotsiaalmajanduslik tähtsus. Mitmed järved paiknevad kaugemal idas asuvas 
Anatoolia valgalas, mida mõnikord nimetatakse viljatuks või suletud valgalaks – 
Burdur, Egridir, Beysehir ja Tuz on vaid mõned Türgi järvedest. Samuti ei saa 
unustada suuri järvi Kaspia mere ja Pärsia lahe valgalast kaugemal idas: Van, 
Urmia ja Sevan on mänginud olulist rolli nende kallastel toimunud inimühiskonna 
ja kultuuri arengus. Kaasajal loodi selles Ida-Euroopa osas suuri veehoidlaid, eriti 
Eufrati, Tigrise, Araks ja Kura jõe äärde, mis voolavad läbi Türgi, Armeenia, 
Aserbaidžaani ja Kalmõkkia Vene Föderatsioonis. Nende keskkonnamõju vajab 
veel edasist hindamist. Selle loetelu eesmärgiks on tuua esile Ida-Euroopa 
järvede mitmekesisust ning see pole kindlasti ammendav ülevaade. Mõned neist 
järvedest on kas osaliselt või tervikuna kantud Ramsari konventsiooni nimekirja, 
paljud teised vastavad küll Ramsari nõuetele, kuid pole veel nimekirja kantud. 
Märkimisväärse näitena võib tuua Sevani järve, mis on registreeritud kui Ramsari 
ala (N°620), kuhu kuulub terve järv (124 200 ha) ning selle kallastel asuvad 
täiendavad märgalad, sissevoolavad jõed ja järve kogu mägipiirkonna valgala, 
mille pindala on 489 100 ha ehk ligikaudu 16% Armeenia pindalast. 

Ida-Euroopa järvede veemajanduse korraldamine 

Ida-Euroopa järvede veemajanduse korraldamine on tõenäoliselt suurimaks 
väljakutseks nende ökosüsteemide jätkusuutliku tuleviku tagamisel, seda nii mahu 
(liigne veevõtt, peamiselt niisutusveeks) kui ka kvaliteedi osas (tööstuslikud 
punktreostusallikad, hajureostus ja eutrofeerumine asula- ja põllumajandusreovee 
äravoolu tõttu). Nende järvede keskkonnaprobleemidele on oluline läheneda 
valgala perspektiivist ning analüüsida sisenevat ja väljuvat veevoolu, maa peal ja 
maa all, et panna alus majandamiseks vajalikele meetmetele. Vee aurustamise 
tõttu mõjutavad järved soodsalt kohalikku kliimat, suurendades õhuniiskust kuival 
ja kuumal suveperioodil ning vähendades õhu jahtumist külmadel talvedel. 
Mõlemad puhvermõjud on eriti tähtsad suletud ehk viljatutes valgalades, mida 
esineb sageli Ida-Euroopa kontinentaalses kliimas. 
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Ida-Euroopa järvede funktsioonid 

Käsitledes nende järvede valgala peamisi hüdroloogilisi probleeme ei tohiks 
unustada võtta arvesse ka teisi olulisi aspekte, mida järved meie heaoluks 
pakuvad. Sageli aitavad need üleujutuste ajal vett kinni pidada või põuaperioodil 
veevarusid säilitada. Esmatootjad (plankton) ja veetaimed puhastavad vett ja 
koguvad setteid, toitaineid ja saasteaineid. Paljud Ida-Euroopa järvedest on 
tähtsad hobi- ja tööstuslikud kalapüügipiirkonnad ning pakuvad võimalusi 
puhkamiseks ja turismiks. Pärast Ida-Euroopa piiride avamist saabub 
lääneriikidest aina rohkem loodus- ja linnuvaatlejatest turiste, keda huvitab järve 
bioloogiline mitmekesisus. Loodusturism on muutumas kiiresti arenevaks 
kohalikuks majandusteguriks. 20. sajandil muutusid paljud looduslikud liigid 
Lääne-Euroopas ohustatud liikideks, näiteks saarmas, merikotkas või kalakotkas, 
kuid Ida-Euroopa järvedel on nad veel alalised külalised. Need ökosüsteemid on 
sageli rändel olevate või talvituvate hanede, partide ja kurgede kogunemiskohaks 
ning pakuvad varju vähem märgatavatele, kuid sellegipoolest ohustatud 
kahepaiksetele, kiilidele ja liblikatele, haruldastele taimedele jne. 

Ramsar ja Living Lakes Ida-Euroopas 

Ida-Euroopa kuulub väidetavalt maailma kõige järverikkamate piirkondade hulka. 
Seega kujutab see Living Lake partnerluse seisukohast suure potentsiaaliga 
piirkonda ressursside säilitamise ja jätkusuutliku majandamise uute meetodite 
uurimiseks ja katsetamiseks. Nende ökosüsteemide teenuste arvestust ja 
finantseerimist käsitlev analüüs võib pakkuda väga kasulikke näiteid ning näidata 
teed teistele järvekooslustele. Peale selle jagunevad paljud Ida-Euroopa järved 
või nende valgalad mitmete riikide vahel. Seetõttu on hädavajalik piiriülese 
koostöö rakendamine nii jagatud järve ümber kui ka kogu jagatud valgalas. 

Ka antud juhul võivad Living Lakes partnerite poolt koostöös vastavate asutuste ja 
huvigruppidega välja töötatud näidismajanduskavad teistele kasulikke juhiseid 
pakkuda. Seetõttu paneb Ramsari sekretariaat suured lootused Living Lakes 
partnerluse ja sarnaste organisatsioonide töö tulemustele. Sel eesmärgil 
kirjutasime 2004. aastal alla koostöölepingule Maailma Looduse Fondiga. Samuti 
on lootustandvateks vahenditeks regionaalsete Living Lakes partnerluste ja 
tegevuskavade arendamine Ida-Euroopas, mis aitavad kaasa meie 
koostöölepingu elluviimisele antud piirkonnas. 

 
⇒⇒⇒⇒ Külastage http://www.ramsar.org/profile/profile_index.htm  

Ramsari alade Ida-Euroopa riikide nimekiri 
⇒⇒⇒⇒ või http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm  

Ramsari alade detailne informatsioon     
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Eesti järved 

Sissejuhatus 

Eestis on kokku 2804 järve, millest 1559 on loodusliku päritoluga. Kaks suurimat 
järve on Peipsi järv (3555 km2, valgala suurus 47800 km2) ja Võrtsjärv (270 km2, 
valgala suurus 3374 km2), ülejäänud on aga väikejärved. Peipsi järv on suurim 
piiriveekogu ning suuruselt neljas järv Euroopas. 44% Peipsi järvest kuulub Eesti 
Vabariigile, 56% Venemaa Föderatsioonile. Eesti piires on suurimaks järveks 
Võrtsjärv. Mõlemad järved on madalad: Peipsi järve keskmine sügavus on 7,1 m 
ja maksimaalne sügavus 15,3 m, Võrtsjärve keskmine sügavus on aga 2,8 m ning 
maksimaalne sügavus 6 m. Eestis leidub ka palju väikeseid veekogusid (u 
20 000), mida ei loeta järvedeks. Lisaks eelmainitutele on siin ka palju märgalasid, 
millest 10 on ka rahvusvahelise tähtsusega. 

Bioloogiline mitmekesisus 

Eesti on väike, kuid väga mitmekesise loodusega riik. Tähtsaimad biotoobid on 
metsad (need katavad u 48% Eesti maismaast), rohumaad (k.a. mitmed 
poollooduslikud kooslused nagu ranna-, lammi- ja puisniidud) ning sood. Sama 
laiuskraadi ja pindalaga piirkondade võrdluses on Eesti suurima mitmekesisusega 
riik maailmas: siin on tuvastatud üle 300 linnuliigi, ca 75 kalaliiki, 5 roomaja-, 11 
kahepaikse ning 65 imetajaliigi. Taimedest kasvab Eestis umbes 1450 liiki 
soontaimi, 550 liiki sammaltaimi ning 2500 liiki vetikaid. Lisaks võib Eestist leida 
ka mitmeid Euroopas juba haruldaseks muutunud liike (nt lendorav) ning 
maastikutüüpe (nt sood). 

 

 

 
Üleujutus Peipsi-äärses külas  Kanal Emajõe Suursoos  
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Joogiveevarud 

Eesti peamiseks joogiveevaruks on põhjavesi, v.a. Tallinnas, kus suurem osa 
joogiveest tuleb Ülemiste järvest, ning Narvas, kus selleks kasutatakse ainult 
pinnavett. Eesti Geoloogiakeskuse hinnangul oli põhjavee eeldatav looduslik 
tarbevaru 2005. aastani 560 miljonit m3 aastas. Kinnitatud tarbevaru seisuga 1. 
jaanuar 2004 oli 182 miljonit m3 aastas. Eestis on peamiste põhjaveekihtide alusel 
välja eraldatud 15 põhjaveekogumit. Peaaegu kõigi põhjaveekomplekside ja -
kihtide seisund on hea, erandiks on vaid Ida-Viru põlevkivibassein, kus 
Ordoviitsiumi veekompleksi põhjavee kvalitatiivne seisund on halb suurenenud 
sulfaatide sisalduse, mineraalsuse ja ohtlike jäätmete (eelkõige fenoolide) tõttu. 
Üldiselt on põhjavee kasutamine kahanenud põllumajanduses ja tööstuses 
seoses vähenenud tootmistegevuse ja muutustega tootmistehnoloogias (vee 
kasutamise vähendamise suunas). Vee hinna tõus on mõjutanud ka 
kodumajapidamisi kasutama vett vähem ning efektiivsemalt. Põhjavett 
kasutatakse joogi- ja olmeveena, samuti tootmisveena (põlevkivi 
kaevandamine/töötlemine). Suur osa põhjaveest aga pumbatakse välja 
kaevanduste ja karjääride kuivendamiseks. 

Looduskaitsealad Eestis 

Kaitsestaatus Ala suurus 
(km2) 

575  Natura 2000 ala 2006ndal aastal (16% riigi territooriumist)  6,970 
66 SPAs – linnuhoiualad 12,368  
509 SACs - loodushoiualad  10,590 

3 Atlantilised ja kontinentaalsed sooldunud märgalad ja rohumaad 
(FFH 1310), 181 Seisuveekogud (FFH 3110-3160), 225 Rabad 
(FFH 7110 – 7160), 160 Karbonaatsed madalsood (FFH 7210 – 
7230) 

 

    5  Rahvusparki (Lahemaa, Karula, Soomaa, Vilsandi ja Matsalu) Kõik kokku  

129  Looduskaitseala  
5,531 
(maismaa) 

149  Maastikukaitseala 874 (vee-alad) 
906  Teised kaitsealad ja kaitsealad, mille kaitsestaatus kinnitamisel  
 Ajutise piiranguga alad (maa-alad/vee-alad) 1,309/5,074  
  11  Ramsari alad (14 ala ootelehel) 2,183 

Matsalu Rahvuspark 486 
Soomaa 372 
Emajõe Suursoo maastikukaitseala 326 
Alam-Pedja 260 
Vilsandi 241 
Hiiumaa saarte maastikukaitseala ja Käina laht 177 
Muraka  124 
Endla looduskaitseala 81 
Nigula looduskaitseala 47 
Puhtu-Laelatu-Nehatu märgala 46 
Laidevahe looduskaitseala 24 
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⇒⇒⇒⇒ Külastage http://www.ramsar.org/profile/profiles_estonia.htm Ramsari alad 
Eestis või detailsema info saamiseks: 
http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm 

⇒⇒⇒⇒ Külastage http://www.envir.ee (Keskkonnaministeerium) või 
http://www.keskkonnainfo.ee (Eesti Keskkonnainfo) 

 

Living Lakes Koostöövõrgustiku partner Eestis. Võrtsjärv. 

Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Võrtsjärve Sihtasutuse 
(www.vortsjarv.ee) ja Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskusega on Living Lakes 
partnerorganisatsioonid Võrtsjärve ääres. ELF on valitsusväline 
mittetulundusühing, mis on asutatud 1991 aastal ning nende eestvedamisel on 
loodud Soomaa ja Karula rahvuspargid. Võrtsjärve Sihtasutus asutati 
2000. aastal. Sihtasutuse keskkonnakaitseliseks eesmärgiks on Võrtsjärve kui 
tundliku veekogu kaitse ja avalikkuse keskkonnateadlikkuse tõstmine. 

 

 

Living Lakes Koostöövõrgustiku partner Eestis. Peipsi järv. 

Peipsi Koostöö Keskus (CTC, www.ctc.ee) alustas 1993. aastal Peipsi Järve 
Projektina, kus põhitähelepanu oli keskkonnaküsimuste teaduslikul uurimisel. 
Projekti esialgset eesmärki laiendati hiljem, et hõlmata ka sotsiaalseid aspekte 
ning soodustada kaasatust kohalikul ja avalikul tasandil. Lõpuks arenes kitsa 
fookusega projekt laiahaardeliseks valitsusväliseks organisatsiooniks, mis viis läbi 
erinevaid, tervele Peipsi järve veelahkme alale suunatud projekte. Peipsi Koostöö 
Keskusel on ulatuslikud koostöökogemused teiste 
mittetulundusorganisatsioonidega, kohalike asutustega ja ärisektoriga ning 
kogemused piiriülese koostöö toetamisel Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia 
piirialadel. Ühisprojekte viiakse ellu keskkonna, sh veemajanduse, samuti 
kogukonna arendamise, avalikkuse kaasamise ja piiriülese koostöö 
valdkondades. 

Peipsi Koostöö Keskus korraldab üritusi ja 
koolitusi erinevatele huvirühmadele 
keskkonnahariduse ja keskkonnateadlikkuse 
tõstmise, projektijuhtimise ja avalikkuse 
kaasamise suhete osas. Samuti algatab 
Peipsi Koostöö Keskus avalikku dialoogi ja 
kogukondlikke sündmusi, nagu näiteks 
ümarlauad ja kohalikud keskkonnaalased 
tegevused. 
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Ungari järved 

Vesi Ungaris 

Peaaegu kõik Ungari jõgede veekaitsealad (96%) algavad välisriikidest ning 
voolavad Karpaatia vesikonda, muutes Ungari transiitmaaks: veekaitsealade 
kvantiteet ja kvaliteet sõltuvad peamiselt naaberriikides aset leidvatest 
sekkumistest. Riigi kogu territoorium (93 000 km2) on osa Doonau jõe vesikonnast 
ning sellel asuvad Doonau, Tisza ja Drava jõgede kõige suuremad lisajõed. 
Ungaris asuvad ka Kesk-Euroopa kõige laiemad ja madalamad järved, nt Balatoni 
järv, Velence’i järv ja Fertı järv (saksa keeles: Neusiedlersee), mis on Austria ja 
Ungari piiril asuv järv. Kuumaveeallikad asuvad peaaegu 80%-l Ungari 
territooriumil, neid kasutatakse vaid piiratud ulatuses joogiveena. 
Kuumaveeallikate kvaliteedi tagamiseks tuleks uurida kaudset keskkonnareostust 
(kõrge soolasisaldusega heitveed). Samas pakub geotermilise energia 
kasutamine palju võimalusi, mis ei ole võrreldavad veevõtuga soojuspumpade 
abil. Tööstus ja energiasektor, eriti mis puudutab elektrijaamade jahutamist, 
nõuab umbes 70% veevõtust. Põllumajandus kasutab kuskil 18% veevõtust 
(kalatiigid ning vähemal määral ka niisutus) ning ülejäänud 12% on kasutusel 
joogiveena. 

Looduskaitse Ungaris 

Hetkel on 10% riigi pindalast kaitstud loodusalana, millest 12% on range kaitse all. 
Ligi 21% Ungarist kuulub Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustikku. Ungari 
moodustab enamiku Pannoonia biogeograafilisest regioonist Euroopas ning 
Karpaatia vesikonna geograafilise isolatsiooni tõttu leidub seal mitmeid 
paikkondlikke liike. Riiklikul tasandil on kaitstud 695 taimeliiki, 965 loomaliiki ja 35 
seeneliiki.  

 

 
Rosalia alpina Aasnelk (Dianthus superbus) 
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Majandusliku ümberkorralduse ja keskkonnapoliitika meetmete tulemusena on 
keskkonna seisund Ungaris paranemas (nt õhusaaste on vähenemas ja Balatoni 
järve vee kvaliteet on paranemas). Arvestatav progress on toimunud reovee 
käitlemise ja jäätmekäitluse rajamisel vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. Aastaks 
2013 on vaja edasisi arenguid reovee, joogivee ja jäätmete käitlemisel, 
taaskultiveerimisel, Vee raamdirektiivi rakendamisel, loodushoius, taastuvenergia 
varudes, energiatõhususes, säästvas tarbimises ja tootmises ning samuti e-
keskkonna kaitses. Samal ajal on vaja lahendada mitmeid probleeme, mis 
puudutavad pinnavee kvaliteeti, veekogude kaitset ja keskkonnatervist (nt 
kemikaalide töötlemine). Balatoni järve piirkonnas on mitmeid kaitsealused liike, 
nende hulgas must-toonekurg (Ciconia nigra), musträhn (Dryocopus martius) ja 
saarmas (Lutra lutra). Balatoni järves ja tema harujõgedes elab 41 seal kohalikku 
kalaliiki. Samuti võib sealt leida 250 linnuliiki, millest 27 – nagu näiteks luitsnokk-
iibis (Platalea leucorodia) või kõrvukräts (Asio otus), on range kaitse all. Liikide 
kaitse alla võtmise aluseks on lisaks subjektiivsetele esteetilistele kaalutlustele 
nende haruldus ja neid valitsev oht. Kuigi kõik kahepaiksete, roomajate ja lindude 
liigid ning umbes 70% imetajatest ja ligi 40% kalaliikidest on kaitse all, on kaitstud 
selgrootute osakaal vaid veidi üle 1%. 

Alates 1970ndate aastate lõpust on Ungari osalenud kõigil olulistel 
rahvusvahelistel looduskaitse konventsioonidel: Rahvusvahelise tähtsusega ning 
eriti veelindude elupaikadeks olevate märgalade konventsioon Ramsar’is (1979), 
Ränd-metsloomade kaitse konventsioon Bonn’is (1983), Euroopa metsiku looduse 
ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon Bern’is (1989), Bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioon Rio’s (1994), jpm. 

 

 

 
Kis-Balaton – Ramsari ala Tihany poolsaare maastik  
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Ramsari alad Ungaris 

Nimi Ala suurus 
ha 

Balatoni järv 59,800 
Hortobágy  23,918 
Felsö-Tisza (Ülem Tisza) 22,311 
Gemenc 16,873 
Kis-Balaton  14,745 
Ülem Kiskunság`i rohtlad 13,632 
Rába org 10,961 
Fertı järv 8,432 
Pusztaszer 5,000 
Bodrogzug 3,782 
Kolon`i järv Izsák`ul 2,962 
Biharugra kalatiigid 2,791 
Mártély maastikukaitseala 2,232 
Ipoly org 2,227 
Baradla koopad ja märgalad 2,075 
Tata järved 1,633 
Rétszilas` kalatiikide looduskaitseala 1,508 
Béda-Karapancsa 1,150 
Ócsa Turjános 1,078 
Velence ja Dinnyés looduskaitsealad 965 
Csongrád-bokrosi Sóstó sodic-alkaline pans 770 
Fehér`I järv Kardoskút`is 492 
Pacsmag kalatiikide looduskaitseala 485 
Nyirkai-Hany 460 
Szaporca, Ó-Dráva meder 257 
Kõik kokku 207,176 

 

⇒⇒⇒⇒ Loe lähemalt Ramsari aladest Ungaris 
http://www.ramsar.org/profile/profiles_hungary.htm või  

⇒⇒⇒⇒ http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm 

 

Märgalad ja järved Ungaris 

Kis-Balaton on suure märgala-elupaigana Euroopas ainukordne, olles seega 
rahvusvaheliste looduskaitsjate oluliste uurimustööde paigaks. Järve võrratu 
linnumaailm oli tuntud juba eelmisel sajandil ning see eksisteerib siiani, vaatamata 
1922. aastal alanud soode kuivatamisele. Lisaks siiani 250-le tuvastatud 
linnuliigile võib sealt leida mitmeid teisi haruldasi loomi ja taimi. Mõningateks 
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näideteks on soo-uruhiir, mudakala, Misgurnis mizolepis ning osad haruldased 
kiililiigid.  

Hévíz’i järv asub Balatoni järve läänepoolse külje lähedal. 4,8-hektarilise  
pindalaga on Hévíz maailma suurim kuumaveeallikas. Veevool järves on väga 
tugev ning usutavasti täitub ta iga päev veega uuesti. Sealsele veele on omistatud 
ravivaid omadusi ning piirkonnas õitseb terviseturismi tööstus. Vee temperatuuri 
ja keemilise koostise tõttu, mis on veidi radioaktiivne ning sisaldab redutseeritud 
väävliühendeid ja lahustunud hapnikku, on järve floora ja fauna unikaalsed. 
Mitmeid liike on siiani leitud vaid Hévíz’i järvest. Järve domineerivaks eluvormiks 
on bakterid ning on võimalik, et just bakterid on vee arvatava raviva toime taga. 

Tisza järv, tuntud ka kui Kisköre veehoidla (ungari keeles: Kiskörei-víztározó), on 
suurim tehisjärv Ungaris. See loodi 1973. aastal Tisza jõe üleujutuste tõrje projekti 
raames. Järv valmis 1990ndatel ning katab nüüd 127 km²-suuruse pindala. Tisza 
järv on populaarne sihtkoht turistidele. Järvel (või veehoidlal) on uus kohalik 
ökoloogia, kus leidub suurel hulgal linde, taimi ja loomi. 
 
Fertı järv (saksa keeles: Neusiedlersee') on suuruselt teine rohtlajärv Kesk-
Euroopas, mis asetseb Austria-Ungari piiril. Järv katab 315 km² ja on 
maksimaalselt 1,8 m sügav. Järve valgla suuruseks on umbes 1120 km2. 
Suuremat osa järve ümbritseb roog, mis on elupaigaks loomadele ning teeb 
seega järvest olulise rändlindude puhkepaiga. Roog lõigatakse talvel maha niipea 
kui jää on piisavalt kõva. See teenib kahte eesmärki, millest esimene on 
ökoloogiline (suure koguse orgaanilise aine eemaldamine, mis muidu kõduneks 
järves) ning teine on majanduslik (roog müüakse maha erinevaks otstarbeks – 
enamasti majade ehitusega seoses). 

Teised olulised järved Ungaris on Velence’i järv ja Vadkert’i järv – tuntud ja 
populaarsed sihtkohad turistidele – ning Szelid’i järv – omapärane soolajärv, mis 
on tekkinud ühest Doonau jõe vanast harust. 

 
Basalt ja vulkaanilised mäed Rekreatsioon ja turism on Ungari järvede 

kasutusel olulisel kohal 
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Living Lakes võrgustiku partner Balatoni järve juures Ungaris 

Balatoni Järve Arengu Kooskõlastamise Agentuur (Lake Balaton Development 
Coordination Agency - LBDCA) ja Balatoni Järve Arengu Nõukogu (Lake Balaton 
Development Council – LBDC) on peamised organisatsioonid, mis vastutavad 
Balatoni järve puhkeala arengu juhtimise eest ning arenguorganisatsioonide, 
piirkondlike asutuste, valitsuste ja piirkonna tsiviilorganisatsioonide huvide 
esindamise eest. 2007. aasta jaanuaris allkirjastas LBDCA nimetatud 
organisatsioonidega koostöö memorandumi, mille eesmärgiks oli rahvuslike ja 
rahvusvaheliste partnerite vahelise koostöö loomine, et teha turismi- ja 
keskkonnakaitsealast koostööd ühiste projektide kaudu, nagu näiteks Living 
Lakes Ida-Euroopa võrgustiku projekt. 

 LBDCA (www.balatonregion.hu) on mittetulunduslik ettevõte, mis 
asutati 2000. aasta jaanuaris. LBDCA täidab erialaseid ja 
jooksvaid kohustusi, mis edendavad Balatoni järve puhkeala 
arengut ning aitavad kaasa Balatoni Järve Piirkonna Strateegilise 
Arengu Programmi rakendamisele. Peamisteks töövaldkondadeks 
on veekvaliteedi tõstmine, turismi arendamine, avaliku julgeoleku 
suurendamine ja infrastruktuuri arengute toetamine. 

LBDC on territoriaalne arengunõukogu, mis loodi Regionaalarengu 
seaduse läbi ning mille eesmärgiks on konkreetselt Balatoni järve 
puhkeala puudutavate küsimuste lahendamine. Nõukogul on õigus 
jagada valitsuse rahalist toetust ning sõlmida lepinguid 
arenguprojektide rahastamise osas. 

Balatoni Rahvuspargi Direktoraat loodi 1997. aastal, et kaitsta 
Balatoni kõrgustiku looduslikke ja kultuurilis-ajaloolisi väärtusi. 
Direktoraat täidab ülesandeid, mis puudutavad riiklikke 
looduskaitse uurimustöid ning loomade elupaikade hooldamist ja 
taastamist. Samuti juhib direktoraat järelevalve- ja infosüsteeme ja 
teeb kaastööd teistes info- ja juhtimissüsteemides; loodi ka 
turismirajad, õpperajad ja keskkonnakaitse näidisalad. 

Balatoni Limnoloogiline Instituut on juba 80 aastat olnud üks 
Ungari juhtivaid limnoloogilise uurimistöö keskusi, panustades 
oluliselt limnoloogia teadusuuringutesse ning muutes Balatoni 
järve üheks põhjalikumalt uuritud järvedeks. Instituudist tuleb järve 
säilitamiseks vajalik teaduslik taust. 

 Balatoni Järve Tsiviilorganisatsioonide Ühendus esindab Balatoni 
piirkonnas tegutsevate tsiviilühenduste – peamiselt valitsusväliste 
organisatsioonide – huve. 27 tsiviilühendust koondavad enam kui 
10 000 aktiivset vabatahtlikku, kes võitlevad Balatoni järve 
ümbruse säilitamise ja järve loodusliku ilu kaitsmise eest. 



1 Järved ja märgalad Ida-Euroopas  

Living Lakes Ida-Euroopa Koostöövõrgustik  16 

Poola järved 

Poola asub Euroopa järvevaeses piirkonnas: Seal on vaid 7081 järve, mille 
pindala ületab ühe hektari. Järvede kogupindalaks on 281 377 hektarit ehk 0,9% 
riigi kogupindalast. Kõige levinumad on väiksemad, ühe kuni viie hektari suurused 
järved, mida on kokku 3112 ning mis moodustavad 44% kõigist veekogudest. 

Kõige rohkem järvi asub riigi põhjaosas: Pojezierze (järveala) Mazurskie, 
Pomorskie ja Wielkopolskie. Pojezierze Pomorskie on nendest suurim ning katab 
11 % riigi territooriumist. Nende järvede puhas vesi pakub veespordi ja 
kalastamise võimalusi. 36%-line metsastamise suhe ületab tunduvalt Poola 
keskmise: seal asuvad suured metsaalad nagu Bory Tucholskie, Bory Piławskie, 
Puszcza Drawska ja Puszcza Gorzowska. Peaaegu 28 % järvealadest on suured 
looduslikud maastikud, mis teeb nad ideaalseks vabaaja- ja puhkealadeks. Poola 
järved on väikesed, kuid üsna sügavad (sügavaim on Hańcza - 113 m). Umbes 70 
järve sügavus ületab 40 m. Suurem osa Poola järvedest pärineb Kvaternaari 
jääliustikest, kuid leidub ka teist tüüpi järvesid: mägijärved, rannikujärved, 
karstijärved (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie Kagu-Poolas) ning tehislikud 
kalatiigid ja tammidega veehoidlad. 

Järvede kaitse 

Järvede kaitse on mitmetahuline. Leidub eeskirju, mis puudutavad veekvaliteedi 
üldist kaitset ning juurdepääs joogiveehoidlatele on range kontrolli all. Inimeste ja 
loomariigi hüvanguks on loodud müravabu tsoone, kus on keelatud liikuda 
mootorpaatidega. Kalastamine ja jahtimine on piiratud lubade väljastamise 
süsteemiga ning mõningatel järvedel, mida kasutatakse kutseliseks kalapüügiks, 
on sportkalastamine keelatud. Seaduslik looduskaitse hõlmab viite järvealadel 
asuvat rahvusparki:  Wigierski, Wielkopolski, Borów Tucholskich, Drawieński ja 
Poleski. Samuti asub seal arvukalt maastikuparke, looduskaitsealasid, 
maastikukaitsealasid ja loodusmälestisi. 

 
Üleliigse taimestiku eemaldamine saartel, kus 
pesitsesid jõgitiirud. 

Roo lõikamine ilma ornitoloogide järelevalveta 
on ohuks linnupesadele. 
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Ramsar’i alad Poolas 

Nimi Pindala 
hektarites 

Biebrzanaki rahvuspark 59 233 
Slowinski rahvuspark 32 744 
Wigry rahvuspark 15 085 
Poleski rahvuspark 9762 
Warta jõesuu rahvuspark 7956 
Narew jõe rahvuspark 7350 
Milicz’i kalatiikide looduskaitseala 5324 
Druzno järve looduskaitseala 3068 
Seven Islands järve looduskaitseala 1618 
Luknajno järve looduskaitseala 1189 
Swidwie järve looduskaitseala 891 
Karas järve looduskaitseala 815 
Subalpine turbarabad Karkonosze mäestikus 40 
Kokku 145 075 

⇒⇒⇒⇒ Ramsar’i Poola alade üksikasjalikuma nimekirja nägemiseks külastage 
veebilehte http://www.ramsar.org/profile/profiles_poland.htm või põhjalikuma 
üldteabe saamiseks http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm 

Järvede kasutus 

Suurem osa Poola järvedest on majanduslikult kasutusel, mis põhjustab ohtusid ja 
survet. Turismi arendatakse enim suuremates ja omavahel ühenduses olevates 
järvedes. Järvede intensiivne kasutus põhjustab järjest enam järvede ning nende 
floora ja fauna seisukorra halvenemist. Vaid 3,2% järvedest on liigitatud 1. klassi 
veekvaliteedi kategooriasse (joogivesi) ning need asuvad suuremas osas 
Mazurian’i järvealal (L. Hańcza, L. Leliskie). Järvevesi on harva kasutusel 
joogiveena, kuid on ehitatud mõningaid tamme jõevee kogumiseks tarbimise 
eesmärgil, näiteks Goczałkowice tamm Wisła jõel, mis varustab 3,4 miljonit 
inimest joogiveega. 

Vaatamata mõningatele investeeringutele reoveepuhastisse on reostus aastate 
jooksul kogunenud seisvasse järvevette ja siiani aktiivsetesse 
hajureostusallikatesse, s.h. turistid, põllumajandus, õhusaaste, mis on süüdi vee 
halvas kvaliteedis. Vaba aja veetmine, veesport, järvekallastel asuvad 
puhkemajad ning mõningal määral transport ja tööstused häirivad faunat ja 
mõjutavad loomade elupaiku. 

Lõuna-Poolas asub vähe looduslikke järvi (peamiselt käputäis väikeseid 
mägijärvesid) ning seetõttu asub enamik tehisveekogusid seal. Nendeks on 
tammidega veehoidlad, mis peaksid teenima mitut eesmärki (üleujutuste 
ennetamine, vaba aja veetmine, hüdroenergeetika, vee säilitamine ning veel 
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mitmed teised eesmärgid, mis on sageli üksteisega vastuolus) ja kalatiigid. Milicz’i 
kalatiigid (Barycz’i jõe valglas asuvad tiigid) on Poola ja Euroopa suurim tiikide 
võrgustik. See ala on äärmiselt oluline Poola valgesilm-vartidele, hallhanedele, 
roo-loorkullidele, hallpõsk-püttidele ja laululuikedele. Wisła jõe lähtes asuvad tiigid 
pakuvad elupaika peaaegu tervele Poola ööhaigrute populatsioonile. 

Veekogude väikese arvu tõttu on nii inimeste kui lindude poolt tulev surve 
üksikutele Lõuna-Poola järvedele suurem võrrelduna järvistutega. 

Living Lakes võrgustiku partner Milicz’i tiikide juures Poolas 

PTPP „Pro Natura” (www.pronatura.org.pl) loodi 1990. aastal mittetulundusliku ja 
valitsusvälise organisatsioonina, mille põhieesmärgiks oli looduse ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse Poolas. Organisatsiooni töö hõlmab praktilisi looduskaitse 
meetmeid ja plaane, teaduslikku uurimistööd ja teadmiste levitamist, hariduse 
andmist, regionaalset jätkusuutlikku arengut ja suutlikkuse tõstmist. „Barycz’i oru 
säästva arengu programmi” raames teeb organisatsioon koostööd rahvuslike 
maastikuparkidega, kohalike omavalitsustega, ettevõtetega, linnavalitsustega ja 

teiste valitsusväliste organisatsioonidega. Kaks näidet 
mitmekesisest projektiportfellist on 10 aastat kestev programm 
valgetoonekure kaitsmiseks Poolas (sh pesapaikade 
parandamine – 8000 platvormi ja elupaika) ning kalatiikide 
elupaikade haldamine (roo kasvualad ja saared), mida tehakse 
koostöös riikliku kalakasvandusega „Stawy Milickie” ning mis on 
parandanud elupaikade seisukorda ja ennetanud vähemalt 50 
linnuliigi, sh habeviirese ja hüübi pesade hävingut. 

 

 

 

 

 
Milicz’i tiigid on välja kujunenud pika aja 
jooksul ning sarnanevad looduslike järvedega 

Kalapüügiaegne madal vesi muudab kaladest 
toituvate lindude elu eriti lihtsaks  
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Leedu järved 

Järved Leedus 

Leedu maastiku vormisid viimase jääaja liustikud, mille tulemuseks on maa-ala, 
kus vahelduvad mõõdukad madalikud ja kõrgustikud. Umbkaudu 1/3 Leedust on 
ketud looduslike ja pool-looduslike ökosüsteemidega (metsad, märgalad, 
rohumaad, veekogud ja liiv). Enam kui pool riigi pindalast on põllumajanduslikus 
kasutuses. Leedus on rikkalikult märgalasid. Erinevad sood ja rabad, mis 
hõlmavad peaaegu täielikult puutumata looduslikke alasid, mida ei ole kunagi 
kasutatud ei põllumajanduses ega metsanduses, katavad kuskil 5% kogu riigist. 
Leedu maasikku ilmestavad enam kui 2800 looduslikku järve, mille suuruseks on 
enam kui pool hektarit. Valgevene piiri ääres asuv Drūkšiai järv on oma 44,8 km2 
pindalaga Leedus suurim. Leedu kokku 6000 järve katavad 950 km2 suuruse ala, 
mis moodustab 1,5% Leedu territooriumist. Suurem osa järvi asub Balti 
kõrgustikus, mis ulatub Poola-äärsest piirist mööda Valgevene piiri kuni Lätini. 
Lisaks on Leedus 400 tehislikku, enam kui 5 ha suurust märgala ning enam kui 
10 000 väiksemat tiiki ja veehoidlat. Samuti on Leedus lai jõgede võrgustik: riigis 
asub kuni 760 jõge, mis on pikemad kui 10 km. Lisaks arvukatele jõgedele ja 
ojadele leidub mitmeid reguleerimata või osaliselt muudetud jõgesid looduslikult 
üleujutatud maaga. Reguleerimata looduslike jõgede ja ojade kogupikkuseks on 
17 000 km. 

Leedu kaitsealad 

Kaitsealade süsteemi arendamisel on Leedu viimase 50 aasta jooksul valinud 
kõikehaarava lähenemise. Samas väidavad mitmed autorid, et kaitsealade 
ajalugu ulatub tagasi antiiksesse paganlusse, kui kuulutati välja püha mets. 
Tänapäevane kaitsealade süsteem hõlmab loodusliku ja kultuuripärandi, elus- ja 
elutu looduse ning unikaalsete ja tüüpiliste maastike (nii loodus- kui 
linnamaastike) kaitset. 

  
Lõhest kubisev oja Ülaltvaade Labanoras’ele 
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Bioloogiline mitmekesisus sõltub otseselt eluta looduse mitmekesisusest 
(pinnamood, hüdrograafiline võrk, pinnaomadused) ning kultuuripärand sõltub 
omakorda loodusmaastikust. Kaitsealade süsteemi Leedus saab kirjeldada kui 
mitmekesist, esinduslikku, terviklikku, põhjalikku, sidusat ja paindlikku. 
Kaitsealade seaduse kohaselt koosneb kaitsealade süsteem Leedus järgnevatest 
kategooriatest: 

• Looduskaitse prioriteediga alad (ranged loodus- ja kultuurikaitsealad, 
muinsuskaitseobjektid ja kaitsealad); 

• Integraalsed kaitsealad (rahvuspargid – riiklikud ja kohalikud pargid, 
biosfääri jälgimise alad – biosfääri kaitsealad ja biosfääri polügoonid); 

• Ökoloogilise kaitse prioriteediga alad (ökoloogilise kaitse tsoonid); 
• Restauratsioonikaitse prioriteediga alad (toibuvad ja tekkivad 

territooriumid). 

Piirkond tuleb kuulutada riikliku kaitse all olevaks enne, kui seda ala saab esitada 
rahvusvahelise tähtsusega kohtade nimistusse, st alaks, mis on kaitstud 
Maailmapärandi Konventsiooni, NATURA 2000 võrgustiku, Ramsari konventsiooni 
vm programmi all. 

Praeguseks on Leedu looduslikult ja kultuuriliselt kõige kaunimad ja 
väärtuslikumad alad kaitsealade staatuses. 5 rahvusparki ja 30 piirkondlikku 
loodusparki, 254 looduskaitseala, 2 kultuuri- ja 3 looduskaitseala ja 1 biosfääri 
kaitseala ning samuti enam kui 400 looduspärandi objekti moodustavad kokku 
12% riigi territooriumist. Kõik looduskaitsealad ning muud ökoloogiliselt olulised 
või rohkem või vähem looduslikud alad on ühendatud maastikukaitse  ökoloogilise 
kompensatsiooni tsoonide süsteemi „Nature Frame” kaudu. Hetkel jätkatakse veel 
Euroopa Liidu tasandil oluliste kaitsealade võrgustiku „NATURA 2000” rajamist. 
Enamik kaitsealasid  rajati siis, kui kogu maa kuulus veel riigile. Peale 1991. 
aastal saavutatud iseseisvust  seisab Leedu loodusel ees kaks peamist 
väljakutset: maa erastamine ja taaserastamine ning samuti majanduslik surve 
võivad muuta kasutamata ja säilitatud maa tootlikuks maaks. Lisaks sellele on 
Moskva suureneva tootmise surve ja Leedu isoleerituse tõttu tekkinud tõsised 
keskkonnaalased probleemid ning samuti tehnoloogiline mahajäämus ja poliitiline 
apaatsus. 

Alates 2004. aastast on Leedu kasutuses olnud EL-i struktuurifondid. Otsustati 
keskenduda planeerimistegevustele, et rajada alus edasistele juhtimistegevustele. 
Loodi 20 juhtimisplaani rahvusparkidele ja piirkondlikele loodusparkidele ning 10 
kaitsealadele. „NATURA 2000” aladel (kokku 20 kaitsealal) korraldati erinevaid 
loodushoiu tegevusi, nt niitmine, võsa eemaldamine, elupaikade taastamine jne; 
samuti paigaldati visuaalinfosüsteemi komponendid ning 13 rahvuspargis ja 
piirkondlikus looduspargis ehitati külastajate jaoks minimaalsed rajatised. Hetkel 
rajatakse enam kui 300 vabaajakohta (kämpingud ja puhkekohad) ning üle 200 
loodusraja ja ökoturismi raja. 9 külastuskeskust on taastatud, ehitatud või on 
ehitamisel. 8 rikutud ala (hüljatud kaevandustega, tühjade hoonetega jne) taastati. 
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Samuti algatatakse mitmeid territooriumite (nt märgalade) puhastamisega seotud 
tegevusi ning järelevalvele jagati teatud ressursse. 

Ramsar’i alad Leedus 

Nimi Pindala 
hektarites 

 Čepkeliai  10 590 
  Kamanos  5195 
  Viešvilé  3216 
 Žuvintas  7500 
  Nemunas Delta  23 950 
Kokku 50 451 

⇒⇒⇒⇒ Ramsar’i Leedu alade üksikasjalikuma nimekirja nägemiseks külastage 
veebilehte http://www.ramsar.org/profile/profiles_lithuania.htm või põhjalikuma 
üldteabe saamiseks: http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm 

Leedu valitsus on nimetanud märgalade bioloogilise mitmekesisuse üheks 
looduskaitse tegevuse põhiprioriteediks oma Riikliku Bioloogilise Mitmekesisuse 
strateegias ja Tegevuskavas. Seda sama on rõhutatud üldistes tegevuskavades 
„Märgalade ökosüsteemide kaitse” ja „Liikide kaitse”. Märgalade ökosüsteemide 
kaitse tegevuskava eesmärgiks on säilitada märgalasid, keelata märgalade 
suuremat kasutust, taastada kaevandatud turbad ja kahjustatud märgalad. 
Tegevused hõlmavad seadusliku raamistiku täiustamist, asutuste tasandi 
tugevdamist, territoriaalset planeerimist/projekteerimist, uurimistööd ja 
järelevalvet, teavet, koolitust ja haridust. Märgalad ning nende bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse on Riiklikus Keskkonnakaitse Strateegias oluliseks 
prioriteediks. Tänasel päeval on mitmed olulised märgalad Leedus vähemalt 
osaliselt kaitstud. Samas puudub enamike võtmetähtsusega märgalade kohta 
üksikasjalik teave nende elupaikade ja bioloogilise koosluse kohta. 

Living Lakes võrgustiku partner Labanoras’e piirkondlikus looduspargis 
Leedus 

Leedu partneriteks on Labanoras’e piirkondliku looduspargi juhatus 
(www.labanoroparkas.lt) ja üks kohalik valitsusväline organisatsioon ENOS 
(European Nature Conservation and Ornithology Station – Euroopa Looduskaitse 
ja Ornitoloogia Jaam). Looduspargi juhatuse 10 liiget juhivad Leedu suurimat 
piirkondlikku parki alates tema loomisest 1992. aastal. Labanorase metsas, mis 
on Leedu üks suurimaid, leidub arvukalt erinevaid järvi ja tihedalt rabasid ning 
järveäärseid soid. Koha looduslik ilu ning samuti kultuurilised ja ajaloolised 
huviväärsused meelitavad mitmeid turiste. Seetõttu üritab pargi juhatus lisaks 
pargi igapäevasele juhtimisele ka külastajate seiret parandada. ENOS toetab 
pargi juhatust püsipersonali juhendamise ja abistamisega seoses vabatahtliku 
tööga. 
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JÄRVEDE JA MÄRGALADE PIIRKONNAS KOHALDATAV 
LOODUSKAITSEALANE EL SEADUSANDLUS 

Järvede ja märgalade säilitamise ning looduskaitse osas puuduvad ühtsed EL 
eeskirjad ning need on erinevates EL riikides varieeruvad. Tavaliselt tuleb igal 
poliitilisel tasandil vastutada teatud valdkonna eest: 

• Maaomanik on sageli kohaliku tasandi esindaja (linn või vald). Enamuses 
riikides vastutavad nad maakasutuse või arengukavade ning reovee 
puhastamise eest. 

• Regionaalsel või föderaalsel tasandil on enamikus riikides vastutus looduse 
ja keskkonnakaitse eest määratud regionaalvõimudele, välja arvatud 
mõned üksikud erandid. Riigid vastutavad kaitsealade määramise eest. 

• Riiklik tasand kujutab EL jaoks lepingupartnerit Euroopa direktiivide riiklikku 
seadusandlusse ülevõtmisel ning sellel tasandil vastutatakse ka 
rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevate kohustuste täitmise eest. 
Riiklikul tasandil vastutatakse rahvusparkide ning mitmesuguste 
rahvusvaheliste kaitsekategooriate määramise eest, nagu näiteks 
UNESCO maailmapärandi paigad, programmi „Inimene ja biosfäär” 
kaitsealad ja RAMSARi märgalad. 

Enamuses EL riikides tuleb arvestada ka valgalade jaotusel põhinevate 
sõltumatute veemajandusasutuste kohustustega põhjavee, vooluveekogude ja 
seisuvee suhtes. EL vee raamdirektiiv on kõige olulisem ja ulatuslikum vee ja 
veekogudega seotud õiguslik raamistik Euroopa Liidus. 

Euroopa vee raamdirektiiv  

"Vesi ei ole tavaline kaup, vaid pigem pärand, mida tuleb hoida, 

 kaitsta ja sellisena käsitleda."
1
 

 

Vesi on inimeste ellujäämiseks ja arenguks hädavajalik. See on oluline inimeste 
eluks ja seda vajatakse mitmel pool tööstustegevuses ja tööstusprotsessides. 
Looduses peab olema vajalik kogus piisavalt kvaliteetset vett, et elusloodus, 
taimed ja ainulaadsed ökosüsteemid võiksid edasi kesta. Kui vett on liiga palju, 
põhjustab see üle ujutades elude kaotust ja tõsist kahju, nagu Euroopa Liidus 
peaaegu igal aastal juhtubki. Liiga vähe vett, nagu üha sagedamini esinevad 
põuad, on samuti laastav. Kõik need sündmused muutuvad tõenäoliselt üha 
sagedasemaks ja rängemaks, nagu kliimamuutuste mõju kohta on ennustatud. 

Jätkusuutliku tasakaalu leidmine kõikide nende aspektide vahel on eesmärgiks 
2000. a. vastu võetud vee raamdirektiivis (VRD), millega pandi alus kaasaegsele, 
terviklikule ja edasipüüdlikule veepoliitikale Euroopa Liidus. 
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EL veepoliitika - lühiülevaade 

Vee raamdirektiiviga (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/info/intro_en.htm) on kehtestatud õigusraamistik piisava koguse 
kvaliteetse vee tagamiseks kogu Euroopas. Selle peamised eesmärgid on: 

• laiendada veekaitset kõikidele vetele: maismaa ja ranniku pinnavetele 
ning põhjaveele 

• saavutada kõigi vete “hea seisund” aastaks 2015 

• käsitleda vete majandamist vesikondade kaupa 

• kombineerida heite piirväärtusi keskkonnakvaliteedi standarditega 

• tagada, et veehinnad innustavad veekasutajaid veeressursse tõhusalt 
kasutama 

• kaasata aktiivsemalt inimesi 
• lihtsustada õigusnorme. 

Direktiiviga on ka kindlaks määratud kaks valdkonda, kus vajatakse 
konkreetsemat õiguskorraldust: põhjavesi (artikkel 17) ja prioriteetsed ained 
(kõikjal EL-s murettekitavad kemikaalid, mis põhjustavad pinnavee reostust, 
artikkel 16). 2006. aastal võtsid Euroopa Parlament ja Nõukogu vastu uue 
põhjavee direktiivi (direktiiv 2006/118/EÜ), prioriteetsete ainete direktiivi 
ettepaneku üle aga arutelu alles kestab. 

Vee raamdirektiiv: rakendamise ajakava 

Vee raamdirektiivis sätestatakse ajakava, mis koosneb selgetest tähtaegadest 
direktiivi iga nõude täitmiseks. Peamised teetähised on loetletud allpool.  

Aasta Teema Artikkel  
2000 Direktiivi jõustumine 25 
2003 Ülevõtmine siseriiklikku õigusesse. 

Vesikondade ja pädevate asutuste määramine 
23  
3  

2004 Vesikonna iseloomustamine: surve-abinõud, 
mõjud and majandusanalüüs 

5  

2006 Seirevõrgustiku rajamine. Avaliku arvamuse 
küsimise alustamine (hiljemalt) 

8  
14 

2008 Esialgse vesikonna majandamiskava esitamine 13 
2009 Lõpliku vesikonna majandamiskava, sealhulgas 

meetmete programmi, esitamine 
11, 13 

2010 Hinnakujunduse poliitika tutvustamine 9 
2012 Meetmete programmi töövalmis saamine  11 
2015 Keskkonnaeesmärkide saavutamine 

Lõpeb esimene majandamistsükkel 
Teine vesikonna majandamiskava & esimene 
üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kava. 

4 

2021 Lõpeb teine majandamistsükkel 4 & 13 
2027 Lõpeb kolmas majandamistsükkel, lõplik 

tähtaeg eesmärkide täitmiseks 
4 & 13 
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2007. a. märtsis avaldas Euroopa Komisjon EL Vee raamdirektiivi rakendamist 
puudutava teise aruande “Euroopa Liit teel säästva veemajanduse poole”. Aruande 
peamised tulemused hõlmavad järgmist: VRD kõikidele eesmärkidele vastavate 
veekogude tegelik protsent on madal, mõnes liikmesriigis isegi ainult 1%. Kõrged 
“ohustatuse” näitajad on ilmselgelt seotud tihedalt asustatud aladega ja intensiivse 
veekasutusega, mis tihtipeale ei ole säästev. Enamgi veel, VRD võtab esimest 
korda ühenduse tasandil kõikehõlmavalt arvesse igasuguse koormuse ja mõju 
veele, muuhulgas ökosüsteemide struktuursest lagunemisest põhjustatud 
probleemid ja mõju bioloogilistele parameetritele. Paljud liikmesriigid on selle 
ülesande täitmisel veeökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse näitajate 
tervislikku seisundit hinnates kasutanud “kõige mustemat stsenaariumi”. 
Peale selle käsitleti EL veepoliitika raames juba ammu enne VRD-d teatavaid 
olulisi keskkonnakoormusi, nagu reostus, mille on põhjustanud olmereovee 
ärajuhtimine, põllumajandusest lähtuvad toitained, tööstuslikud heited ja ohtlike 
ainete heited. Nende koormuste mõju koondanalüüs toob selgelt esile erinevused 
kõnealuste õigusaktide rakendamise tasemes (mis on mõne liikmesriigi puhul 
väga madal). Kus vajalikud investeeringud on viimase 10 kuni 30 aasta jooksul 
tehtud, seal on need probleemid üldjoontes lahendatud. 2004. aastal liitunud 
kümne liikmesriigi ja 2007. aastal liitunud kahe liikmesriigi (üheskoos EL-12) osas 
kohaldatakse punktreostusallikate kontrollimiseks suuri investeeringuid nõudvate 
õigusaktide täieliku rakendamise suhtes üleminekuaegu, mis enamjaolt ulatuvad 
kuni aastani 2015. 

Asulareovee põhjustatud reostus – praegune rakendamise seis 

Euroopa Ühendus võttis vastu direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise 
kohta, et reguleerida suurematest küladest, alevitest ja linnadest pärineva 
asulareovee ärajuhtimist. Direktiiv määratleb selgesõnaliselt, milline 
puhastamisviis tuleb ette näha. 

EL-15 puhul ei puhastata märkimisväärset kogust reovett küllaldaselt enne 
pinnavetesse juhtimist. 1. jaanuari 2003 seisuga on liikmesriigid teatanud, et 
direktiivi on rakendatud üksnes 81% ulatuses. Peamised lüngad on puudused 
(vajalikul määral) puhastamises ja puudused tundlike alade määramises, kus 
oleks vaja põhjalikumat puhastamist, et kaitsta ohualteid järvi, ranniku- ja 
merevett toitainetega saastamise eest. Komisjon vaidlustab mõned teatatud 
rakendamistasemed, mis liikmesriigid on ette näinud. Sellest tulenevalt on 
komisjon viimastel aastatel astunud otsustavaid õiguslikke samme mitme 
liikmesriigi vastu. 

EL on ühenduse vahenditest (peamiselt Ühtekuuluvusfondist) kulutanud 
märkimisväärse summa, et kaasrahastada reoveepuhastusjaamade rajamist 
liikmesriikidesse. Näiteks eraldati ajavahemikus 2000-2006 neljale EL-15 
liikmesriigile 9 miljardit eurot ja EL-10 liikmesriikidele 5.6 miljardit eurot. Uued EL-
12 liikmesriigid vajavad järgmise 10 aasta jooksul hinnanguliselt ligikaudu 35 
miljardit eurot, et direktiivi nõudeid täita. 
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Põllumajanduslike nitraatide põhjustatud reostus – praegune rakendamise 
seis 

Põllumajanduslik hajureostus on suurim oht EL vetele. Nitraatide direktiivi 
rakendamise kolmas aruanne kinnitab põllumajanduse märkimisväärset osa 
põhjavee ja pinnavee nitraadireostuses ja eutrofeerumises. Selle direktiivi 
rakendamisel on viimastel aastatel tehtud edusamme, kuid rakendamine ei ole 
veel lõpule viidud ning nõuab edasist tööd. Nitraatidele tundlike alade määramine, 
mis kasvas 35.5%-lt EL-15 territooriumist 1999. aastal 44%-ni aastal 2003, tuleb 
lõpule viia, seda eriti Lõuna-Euroopa liikmesriikides. Tegevusprogramme tuleb 
meetmete kvaliteeti ja täideviidavust arvestades parandada ja samuti võtta vastu 
tõhusamaid meetmeid, kui on selge, et direktiivi eesmärke ei ole saavutatud. 

Õigusaktide ülevõtmine – pilt on negatiivne 

Vähesed EL-15 liikmesriigid võtsid vee raamdirektiivi üle oma siseriiklikku 
õigusesse nõutud tähtajaks, s.t. detsembriks 2003. Komisjon algatas üksteist 
rikkumismenetlust ja Euroopa Kohus mõistis viis liikmesriiki süüdi VRD 
ülevõtmisest teatamata jätmises. Lisaks sellele selgitas kohus mitmeid 
ülevõtmisega seotud küsimusi. EL-12 puhul oli siseriiklikust õigusaktist 
teavitamise tähtaeg nende liitumispäev, millest kõik kinni pidasid. 

Direktiivi ülevõtmise kvaliteet on halb. Esialgse hinnangu põhjal leidis komisjon 19 
liikmesriiki, kellel oli tõsiseid puudusi artiklite 4, 9 või 14 osas. Enamik ülejäänud 
liikmesriike ei suutnud VRD-d üle võtta täielikus vastavuses. Komisjon käsitleb 
seda probleemi esmatähtsana. 

Halduskorraldus (artikkel 3) – lootustandev algus 

Pärast ülevõtmist oli järgmine tähtis samm moodustada valglapiirkonnad ja 
määrata pädevad asutused (artikli 3 alusel). Enamik liikmesriike teavitas komisjoni 
õigeaegselt. Hilinenud teavitamise tõttu algatas komisjon üheksa 
rikkumismenetlust, millest kõik peale ühe on praeguseks eduka lahenduseni 
jõudnud. 

Kuigi tundub, et enamiku riikide halduskorraldus tagab nõuetekohase 
rakendamise, selgub tegelik tulemuslikkus järgnevate aastate jooksul praktikas. 
Siiski on sageli ebaselge, kuidas toimub kooskõlastussüsteem eri astutuste vahel 
liikmesriikide sees. 



2 Järvedega seotud EL seadusandlus   

Living Lakes Ida-Euroopa Koostöövõrgustik  26 

Enamik liikmesriike, kes moodustavad osa rahvusvahelisest valglapiirkonnast, on 
sõlminud vajalikud kokkulepped ja loonud kooskõlastussüsteemi. Mõnel juhul on 
see protsess veel pooleli või on ilmnenud rahvusvahelise kooskõlastussüsteemi 
parandamist vajav valdkond. Rohkem järeldusi artikli 3 aruannete hindamise 
kohta on toodud komisjoni  talituste töödokumendis. 

Keskkonna- ja majandusanalüüs (artikkel 5) – suured erinevused ja mõned 
peamised lüngad  

Esimene VRD analüüs sisaldab kogu inimtegevuse mõju terviklikku 
keskkonnahindamist ning veekasutuse ja kulude katmise tasandite 
majandusanalüüsi. Enamik liikmesriike esitasid aruanded õigeaegselt. Komisjon 
on algatanud rikkumismenetluse kahe liikmesriigi vastu, kes esitasid 
märkimisväärse hilinemisega üksnes esmase (mittetäieliku) aruande. 

Üldiselt on enamik liikmesriike selle esimese analüüsi tegemiseks tõsiselt 
pingutanud ning  loonud infobaasi, mida varem EL tasandil olemas ei olnud. 
Aruannete kvaliteedis ja üksikasjalikkuses esineb siiski märkimisväärseid 
erinevusi.  

Mitmed liikmesriigid esitasid hea või rahuldava aruande. Kuid kõikidel juhtudel on 
andmete esituses siiski lünki, mis tuleb täita, et luua kindel alus 2009. aasta 
vesikondade majandamiskavadele. Mõne aruande puhul on ilmselge, et direktiivi 
miinimumnõuded ei ole täidetud. Peamine nõrk koht on majandusanalüüs, seda 
eelkõige veevarustusteenuste ja veekasutuse nõuetekohase määratlemise ning 
kulude katmise taseme hindamise osas. Üksikasjalikumalt selgitatakse ülal 
käsitletud tulemusi komisjoni talituste töödokumendis. 

Soovitused liikmesriikidele – aega tegutseda kuni aastani 2009 

Liikmesriigid peavad esimesed vesikondade majandamiskavad valmis saama 
2009. aasta lõpuks ning veehinna kujundamise poliitika tuleb välja töötada 
aastaks 2010.  Kui õigeks ajaks rakendamise kogemusest õppida, on veel 
küllaldaselt aega olukorra parandamiseks ja andmeesituse lünkade täitmiseks. 
Pealegi nõuab kohustus, et majandamiskavade ettevalmistamisel tuleb avalikkust 
teavitada ja avalikku arvamust küsida, enam läbipaistvust ja põhjendusi selle 
kohta, millised meetmed on vajalikud ja tasuvad ning milliste erandite tegemine on 
õigustatud. Komisjon soovitab seepärast tungivalt liikmesriikidel keskenduda eriti 
järgmisele kolmele valdkonnale: 

a) Praeguste puuduste likvideerimine 
 Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks liikmesriikidel: 

• rakendada täielikult muud vastavaid EL õigusaktid, eelkõige asulareovee ja 
nitraatide kohta; 

• välja töötada kõik direktiivis nõutud majandushoovad (hinnakujundus, 
veevarustusteenuste kulude katmine, keskkonna- ja ressursikulude 
katmine ning põhimõte, et saastaja maksab). Nimetatud majandushoobade 
täielik kasutamine aitab ehitada tõeliselt säästvat veemajandamist; 
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• töötada välja terviklik riiklik ökoloogiline hindamis- ja liigitussüsteem, seda 
aluseks võttes direktiivi rakendada ja saavutada direktiivi eesmärk „hea 
ökoloogiline seisund”. Puudujäägid praeguses interkalibreerimises tuleb 
likvideerida niipea kui võimalik.  Üksnes täielik, asjalik ja usaldatav 
ökoloogiline hindamine suurendab usku VRD-sse ja tagab selle 
usaldusväärsuse; 

• parandada metodoloogiat ja mõne võtmetähtsusega teema käsitlemist 
(oluliselt muudetud veekogude määramine, ohu hindamise või põhjavee 
kvantitatiivse seisundiga seotud kriteeriumid) ning parandada liikmesriikide 
vahelist võrreldavust, eelkõige rahvusvaheliste vesikondade osas;  

• märkimisväärselt korvata praeguseid lünki andmeesituses ja puudujääke 
artikli 5 kohases analüüsis, mis on osa vesikondade majandamiskavade 
ettevalmistusest.  

b) Säästva veemajanduse lõimimine teiste poliitikavaldkondadega.  
Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks liikmesriikidel:  

• kindlustada, et inimeste püsiva arendustegevuse ja infrastruktuuri projektid, 
mis võiksid põhjustada veekeskkonna halvenemist, läbivad vastava 
keskkonnamõju hindamise. Selles osas on artikli 4 lõike 7 täielik 
ülevõtmine ja vastav läbipaistev ja kooskõlastatud rakendamine ülioluline; 

• tagada vajalike rahastamisvahendite eraldamine. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on tähtis oskuslikult kasutada võimalusi, mida pakuvad 
riikide fondid ja EL rahastamisvahendid, nagu näiteks ühine 
põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika. VRD alusel tehtud 
keskkonnaanalüüsi tulemustest on selgunud, et seni tehtud riikide 
eraldised kõnealustest veevaldkonna parandamiseks ettenähtud fondidest 
ei ole olnud piisavad kõikide vajaduste katmiseks. 

c) Kasutada võimalikult hästi ära avalikkuse osalemist.  
• Avalikkuse osalemist tuleks näha hea võimalusena. Käimasolev töö 

vabatahtliku teatamise osas ja ühine Euroopa veeteabesüsteem 
aitavad avalikkust teavitada läbipaistval moel.  

 

Euroopa Komisjon rõhutab kliimamuutuse käsitlemise tähtsust veemajanduses. 
Kliimamuutuse mõju, sealhulgas sagenenud üleujutused ja põuad, võib 
suurendada ohtu, et VRD eesmärgid jäävad saavutamata. Ränkade sündmuste 
esinemise kasvanud ohtu käsitleb osaliselt üleujutuste direktiivi ettepanek. Lisaks 
Euroopa kliimamuutuse programmis ja kavandatavas kliimamuutustega 
kohanemise rohelises raamatus käsitletud leevendus- ja kohanemismeetmetele 
soodustab komisjon kõikide olemasolevate võimaluste täielikku kasutamist, et  
vesikondade majandamiskavades arvestataks kliimamuutusega, samuti 
soodustab komisjon kliimamuutuse edasist lõimimist EL veepoliitika 
rakendamisse.  
Komisjon ja Euroopa Keskkonnaagentuur on võtnud endale ülesandeks Euroopa 
veeteabesüsteemi (WISE) väljaarendamise aastaks 2010. WISE toimib 
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keskusena, mis koondab endasse Euroopa veepoliitika jaoks vajaliku teabe 
kogumise ja levitamise kaasajastamise ja lihtsustamise laialdasemad 
jõupingutused. See moodustab lahutamatu osa laiematest, ühise keskkonnateabe 
süsteemi (SEIS) ja INSPIRE sarnastest algatustest. 

Vabaühenduste roll VRD rakendamisel 

VRD nimetab kaks peamist põhjust avalikkuse kaasamise laiendamiseks. 
Esimeseks põhjuseks on see, et otsuste tegemine kõige sobivamate meemete 
kohta, mis on vajalikud vesikonna majandamiskava eesmärkide saavutamiseks, 
hõlmab mitmesuguste huvigruppide arvamuse arvestamist. Teine põhjus 
puudutab eesmärkide täitmist, arvestades nende seadmise läbipaistvust, 
meetmete määramist ja standardipõhist aruandlust. 

Liikmesriigid peavad 2009. aasta detsembriks jõudma järgmise tähtsa 
verstapostini: vesikondade majandamiskavad. Need kavad viivad kogu 
veesüsteemi edasise tegeliku parendamiseni meetmete programmi kujul, mis 
peab olema töövalmis aastaks 2012 ja tagama direktiivi keskkonnaeesmärkide 
saavutamise aastaks 2015. Vee raamdirektiiv nõuab informatsiooni edastamist ja 
konsultatsioone vesikonna majandamiskava koostamisel: esialgne vesikonna 
majandamiskava peab olema avatud arutlemiseks 2008. aasta alguses ning 
selleks tuleb tagada juurdepääs otsuse tegemiseks vajalikele taustdokumentidele. 

Vabaühendused peaksid kasutama võimalust analüüsida, kas majanduskavad ja 
eriti vastavad meetmed on piisavalt edasipüüdlikud eesmärkide saavutamiseks. 
Kas majanduskavad põhinevad veeteenuste ja veekasutajate nõuetekohasel 
määratlusel ning kulude katmise taseme hindamisel? Kas direktiivis sätestatud 
majandushoovad (=hinnakujundus, veevarustusteenuste kulude katmine, 
keskkonna- ja ressursikulude katmine ning põhimõte, et saastaja maksab) on 
paika pandud? Kas kliimamuutuse suhtes on rakendatud piisavad leevendus- ja 
kohanemismeetmed? 

2004. aasta mais viis WWF läbi uuringu avalikkuse kaasamise taseme ja 
kvaliteedi kohta vee raamdirektiivi küsimustes. WWF analüüsis avalikkuse 
kaasamist üheksas katsevesikonnas (KVK) VRD tegevussuundades toodud 
„Avalikkuse kaasamise” definitsiooni alusel, milles eristatakse kaasamise 
võimalustena informeerimise, avalikkuse käest küsimise ja aktiivse kaasamise 
vahendeid. WWF uuringust selgub, et avalikkuse kaasamise tase on üldjuhul 
väga madal – seda nii VRD rakendamise korral katsevesikondades kui ka VRD 
„tegeliku” rakendamise korral. Sellest lähtuvalt tuleb liikmesriikidel teha 
märkimisväärseid jõupingutusi avalikkuse kaasamiseks, et KVK tulemusaruandes 
toodud soovitusi praktikas rakendada. 
 
WWF tuvastas järgmised põhilised piirangud:  

• Teadmiste ja pädevuse puudumine. 
 Avalikkuse kaasamise tähendusest ja vajalikest tegevustest saadakse ikka veel 
vähe aru, hoolimata VRD ühtse rakendamisstrateegia „Avalikkuse kaasamise” 
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tegevussuundade olemasolust. Mõne KVK puhul piirab head tahet puudulik 
pädevus avalikkuse kaasamise protsessi tõhusaks kehtestamiseks ja 
käigushoidmiseks. Eriti tuleb jätkuvalt rõhutada seda, et informeerimine ei ole 
huvigruppidega konsulteerimine ega nende aktiivne kaasamine. 

• Pädevate asutuste vähene tähelepanu avalikkuse kaasamisele.  
Pädevad asutused hakkavad nii KVK kui ka ’tegelikus’ VRD rakendamises 
tähtaegade osas järele jõudma. Nad eelistavad suunata oma jõupingutused kiirete 
‚tulemuste’ saavutamisele, selle asemel, et teha nõuetekohaseid järeldusi ning 
kaaluda saadud tulemusi koos huvigruppidega, milles nähakse liigset aja- ja 
oskusteabe kulu, mida ei soovita investeerida’. See on viga, kuna huvigruppide 
osaluseta tulemused pole lõpuks saavutatavad. 

• Keskkonnavaldkonna vabaühenduste napid vahendid. 
Väga piiratud vahendite tõttu peavad keskkonnavaldkonna vabaühendused 
määrama kindlaks eelistatud töövaldkonnad. Seega, kui KVK katsetamisel selgub, 
et see ei tööta nõuetekohaselt või selle tulemusel ei saa teha konkreetseid 
otsuseid, on mõned vabaühendused olnud sunnitud keskenduma muudele 
tegevustele, kus nende lobitööd nähakse tõhusamana. 

WWF võtab arvesse, et huvigruppide kaasamine oleks pidanud olema VRD ühtse 
rakendamisstrateegia KVK katsete põhiosaks ning kahetseb, et jäi kasutamata 
võimalus saada kogemusi avalikkuse kaasamisest katsevesikondade teoreetiliselt 
soodsatel tingimustel. Seda raskendab veelgi asjaolu, et katse põhines VRD 
nõuetel, mis puudutavad artiklis 5 sätestatud analüüse, s.t. VRD rakendamise 
alust. Paljud riigid ja katsevesikonnad on seetõttu jäänud ilma suurepärasest 
võimalusest töötada välja toimivad avalikkuse kaasamise meetodid tagamaks 
VRD nõuete edukat täitmist. 

VRD ühtse rakendamisstrateegia dokument “Avalikkuse kaasamine” rõhutab, et 
„huvigruppide kaasamine tulemuste kogumises ja edastamises laiemale 
avalikkusele on sama tähtis kui analüüsi (artikkel 5) tehniline viimistlus”. 
Hetkel puudub avalikkuse kaasamise taseme ja kvaliteedi analüüs, kuid teatud 
asjaolud annavad tunnistust sellest, et olukord pole veel paranenud. Seetõttu 
peaksid vabaühendused nõudma ja taotlema taustainformatsiooni ja osalemise 
struktuuri rakendamist ja samuti vajalikke vahendeid vabaühenduste aktiivse 
osalemise tagamiseks. 
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SÄÄSTEV KALANDUS 

EL õigusaktid sisevete kalanduse kohta 

Pärast kahte viimast EL laienemist on märgatavalt suurenenud sisevetekalanduse 
sektori tähtsus EL tasandil. Kuigi sisevetekalandust ühise kalanduspoliitika 
säilitusmeetmete raames ei käsitleta, sai antud sektor EL rahalist toetust varem 
FIFG vahendusel ning edaspidi Euroopa Kalandusfondi (EKF)2 vahendusel. 
See on põhjendatud vastavalt struktuurifondide ühele põhiülesandele toetada 
ühenduse erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslikku sidusust. Esialgu 
konkreetne Euroopa õigusakt sisevetekalanduse kohta veel puudub, kuid 
nõukogu määrusega 1198/20063 asutatakse EKF ning määratletakse ühenduse 
toetuse raamistik kalandussektori, kalanduspiirkondade ja sisevetekalanduse 
säästvaks arenguks. 

EKF alusel võtab iga liikmesriik vastu riikliku kalanduse strateegia, mis hõlmab 
muuhulgas vesiviljelussektori säästvat arengut; kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
töötlemise ja turustamise säästvat arengut; sisevete kalanduse säästvat arengut 
ning kalanduspiirkondade säästvat arengut, sealhulgas kriteeriumid 
prioriteetsetele suundadele. Liikmesriikide rakenduskava (kestus 2007-2013) 
hõlmab meetmeid eesmärkide saavutamiseks ning saab rahalist toetust Euroopa 
komisjonilt. 

Rakenduskava koostamisel järgitakse „Riigi eelarvestrateegias 2007–2010” 
määratletud prioriteete, tagamaks EKF-st ja Eesti riigi omavahenditest 
rahastatavate tegevuste kooskõla. Rakenduskavas sätestatu on aluseks 
rakendusskeemide ja vajalike ressursside planeerimisel, aga ka riikliku õigusliku 
raamistiku ettevalmistamisel. 

EKF II peatükk käsitleb vesiviljelust, sisevete kalandust, kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete töötlemist ja turustamist. Artiklis 38 sõnastatakse meetmed 
veeloomastiku ja –taimestiku kaitseks ja arendamiseks: 

1. EKF võib toetada ühist huvi pakkuvaid meetmeid, mis on kavandatud 
veeloomastiku ja –taimestiku kaitseks ja arendamiseks ning mis samas 
parandavad veekeskkonda. 

2. Need meetmed on seotud järgmisega: 
(a) püsivate või teisaldatavate rajatiste ehitamise või paigaldamisega 
veeloomastiku ja –taimestiku kaitsmiseks ja arendamiseks või 
(b) sisemaa veeteede, sealhulgas kudemiskohtade ja rändeliikide 
rändeteede taastamisega või 
(c) kui need otseselt hõlmavad kalandussektorit, siis keskkonna kaitse ja 
parandamisega Natura 2000 raames, välja arvatud tegevuskulude osas.

                                                 
2http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_en.htm 
3http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:l:2006:223:0001:0044:en:pdf 
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Andmetabel: Säästev kalandus võrgustiku järvedes 

Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Valgla / järve 
suurus km² 

33 740 / 270 47 800 / 3.555 5775 / 594 55 345 (Barycz jõgi) / 70 
(tiigid) 

11 487 / 536 

Kalanduse hetkeseis 

Kalastamise ala 
kogusuurus  

270 km2 2500 km2 594 km2 Umbes 100 km2 535 km2 (kogu järves 
vähem, leidub mõningaid 
madalikke) 

Piiratud 
kalastamisega 
ala kogusuurus 

500 ha 340 km2 (1 km laiune riba 
kaldast) ning kogu 
lõunapoolne osa 
(Pihkva järv: 708 km2 ) 

Koha püük on piiratud 
kudemise perioodil. 

Umbes 60%-l kalatiikidel 
looduskaitsepiirangud, mis 
panevad paika toodetava 
kala hulga limiidi. 

Andmed puuduvad 

Traditsioonilised 
kalanduse 
vormid 

Passiivsed 
kalastamisvahendid – 
nakkevõrgud ja mõrrad 

• Võrguga püüdmine 
• Lõkspüünis 
• Ankurdatud põhjanoot 
• Õngeritv ja spinning 

(harrastuskalastajad) 

• Suuresilmalise võrguga 
kalastamine 

• Nakkevõrguga 
kalastamine (Mounted-
net fishery) 

• Halting-net fishery 
• Valikulised 

kalastusmeetodid 

Tiigi akvakultuur ulatub 
tagasi vähemalt 700 aastat 
ning põhineb karpkala 
kasvatamisel. 

Võrguga püüdmine 

 

Elukutseliste 
kalurite arv  

52 95 kalapüügiluba (mis 
väljastatakse kokku 495 
isikule) 

Andmed puuduvad Umbes 180 - 200  164, enamasti kas 
kohapealse või liikuva 
kalamüügiga 

Püütud kalade 
liik ja kogus 
aasta kohta 

(Latikas = 
Abramis spec.; 
Karpkala = 
Cyprinus carpio; 

Kokku 235 tonni: 
• Haug 34 %  
• Latikas 30 % 
• Koha 19 % 
• Ahven 9 % 
• Angerjas 9 % 

Kokku 2300 tonni: 
• Koha 47 % 
• Ahven 21 % 
• Latikas: 14 % 
• Särg (Rutilus rutilus) 

9 % 

Kokku 540 tonni:  
• Hypophthalmichthys 

molitrix 64 % 
• Latikas 34 %  
• Karpkala 1 % 
• Säga, koha, haug 

Kokku 4000 tonni: 
• Karpkala 90 % 
• Haug, säga, 

valgeamuur 
(Ctenopharyngodon 
idella), 
Hypophthalmichthys 

Kokku 617 tonni (2006; 
viimase 10 aasta 
keskmine: 1021. Pinnakihi 
veetemperatuuri 
aastaajalistest erinevustest 
tingitud vee vertikaalne 
vahetumine on vähenenud 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Latikas = 
Abramis brama; 
Säga = Silurus 
glanis; Ahven = 
Perca fluviatilis; 
Haug = Esox 
lucius; Koha = 
Stizostedion 
lucioptera) 

 • Haug 4 % 
• Meritint 4 % (Osmerus 

eperlanus)  
• Luts (Lota lota) 1 % 
• Peipsi siig (Coregonus 

lavaretus maraenoides) 
ja säinas (Leuciscus 
idus) 

 molitrix, 
Hypophthalmichthys 
nobilis 

 

järjest kõrgemate talve- ja 
kevadtemperatuuride tõttu. 
See vähendab alumiste 
veekihtide rikastamist 
hapnikuga ja seega ka 
kalade arvukust. Järvevee 
madalama 
fosfaadisisalduse  mõju 
kalade arvu vähenemisele 
ei ole siiani kinnitust 
leidnud. 

• Merisiig  52 % 
(Coregonus lavaretus) 

• Ahven  28 % 
• Latikas  9 % 
• Muu  3 % 

Panus kohalikku majandusse 

Olemasolevate 
kalandusega 
seotud 
ettevõtete tüüp 
ja arv 

Angerjakasvandus 
angerjate kasvatamiseks 
enne ladustamist 
(osaliselt) 
 

Umbes 15 kalastus- ja 
kalatöötlusettevõtet ning 1 
jõevähi kasvatamisega 
tegelev ettevõte 

Balatoni Järve 
Kalastusettevõte 
(kalastamine ja 
kalakasvatus), kus on 17 
püsikohaga töötajat ning 
lisaks hooajalised töötajad 

Peaaegu olematu: 
kalakasvatamisega 
tegelevad kas kalurid või 
tuuakse kalamaime mujalt 
sisse; kalatöötlemine on 
piiratud väikesemahulise 
suitsetamisega. 

Peaaegu olematu, kuna 
kala müüvad kalurid, kes 
seda vahepeal eelnevalt 
suitsetavad. 

Kaubandus 

 

Eraisikutest kalurid 
müüvad oma saagi 
vahendajale või otse 
kohalikule turule. 

Peamisteks 
eksporditavateks liikideks 
on koha ja ahven. 
Eksporditakse kogu 
Euroopasse ja Põhja-
Ameerikasse. Väike osa 
saagist müüakse siseturul. 

Eestist eksporditava 

Esmaseks eesmärgiks on 
liikide arvu reguleerimine 
ning teiseseks eesmärgiks 
kaubandus kohalikul ja 
riiklikul turul (suurendada 
kalatoodetelt saadavat 
sissetulekut). 

 

Suurem osa kala müüakse 
värske või elusana Edela-
Poola turgudele (teistele 
turgudele laienemist 
takistab kala 
transpordivahendite 
nappus). Tootmisprotsessi 
eesmärgiks on karpkala 
müümine jõulude ajal, mis 

Kaubandus toimub 
enamasti elukutseliste 
kalurite kaudu kohalikel 
turgudel – kalapoodides ja 
otsemüügis restoranidele. 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

mageveekala (va forell ja 
lõhe) koguhulgaks on u 
5700 tonni (2005.a). Peipsi 
järvest tulevad kogused ei 
ole küll täpselt teda, kuid 
Peipsi järv ja Võrtsjärv on 
ekspordi peamisteks 
allikateks. 

 

 

teeb aastaringse 
kauplemise keerulisemaks. 
Karpkala päevade festival 
oktoobris aitab kaasa 
müügihooaja 
pikendamisele. 

  

Lisamärkused Võrtsjärv ning tema 
lisajõgede suudmeosad on 
koduks 31 kalaliigile, sh 
sellised kaitse all olevad 
liigid nagu tõugjas (Aspius 
aspius), säga (Silurus 
glanis), hink (Cobitis 
taenia), võldas (Cottus 
gobio) ja vingerjas 
(Misgurnus fossilis). 

 

Kaugemas minevikus (70-
150 aastat tagasi), kui 
Peipsi järve 
hüdrobioloogiline seisund 
tänapäevasest tunduvalt 
parem oli, ületasid 
aastased püütud kala 
kogused kohati 25 000 
tonni. 

Peipsi järve kala 
kogubiomass on üsna 
sarnane Võrtsjärve omaga 
(vastavalt 166 kg/ha ja 180 
kg/ha), kuid kalatootmine 
Peipsi järvel (148 kg/ha 
aastas) on kuni 1,5 korda 
suurem kui Võrtsjärvel (93 
kg/ha aastas). Sama 
vahekord iseloomustab ka 
aastast kalasaaki, mis on 
vastavalt 22 kg/ha ja 12 
kg/ha.  

Balatoni Järve 
Kalastusettevõtte 
põhieesmärgiks on järves 
leiduvate kalaliikide arvu 
reguleerimine. 

 

Kala hulk erines aastate 
lõikes; hetkel on Riigi 
Kalakasvandustele “Stawy 
Milickie” (RKK) loodushoiu 
nõuete tõttu määratud 
2000 tonnine piirang, 
samas kui 
erakalakasvandused 
võivad kala toota ilma 
piiranguteta (kalale 
puuduvad kvoodid). 

Projekti eesmärgiks on 
kalaga kauplemise 
harjumuste 
mitmekesistamine ning 
innustada töödeldud kala 
müümist piirkonnasiseselt 
(külastajatele) – seetõttu 
on eesmärk ühendatud 
maheturismi võimaluste 
arendamisega. 

Säästvuse koha pealt on 
Bodensee järvel 
kalastamine Euroopa üks 
eesrindlikumaid. Samas 
leidub küsimusi ja aspekte, 
mida ei ole siiani piisavalt 
käsitletud või uuritud. On 
leitud isegi kalaparvesid 
teistest järvedest ja 
kaugetest maailmapaigust. 
Seetõttu leidub järves 
geneetiliselt erinevaid ja 
võõrliike (näiteks koha ja 
vikerforell). 
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Juhtumiuuring 1 – Jätkusuutlik kalandus Milicz`i tiikides 

Projekti eesmärgid ja esmased ettevalmistused 

Kalanduse valdkonnas on põhieesmärgiks olemasolevate kalastusmeetodite 
muutmine keskkonnasõbralikumaks kalastustegevuseks. Üksikasjalikumad 
eesmärgid hõlmavad kriteeriumite määratlemist, Milicz’i piirkonna tiikides 
põllumajanduse keskkonnameetmete rakendamise ettevalmistusi ning lindude 
elupaikade ja linnuvaatluse tingimuste parandamise rakenduskava arendamist. 
Kaugemaks eesmärgiks oli lindude elupaikade näidisarenduse elluviimine ja 
elupaikade haldamine ning samuti kalakasvanduste juhtide ja töötajate koolitus. 

Et panna loodud tegevuskava toimima, on sõlmitud kokkulepe tegevuskava 
põhimõtete hõlmamiseks looduskaitse seadustesse, näiteks hetkel Natura 2000 
alade arendamise või haldamise plaanide alla kuuluvad riiklike looduskaitsealade 
loodushoiuplaanid, mille ettevalmistused peaksid varsti algama. Vastav kokkulepe 
on sõlmitud looduskaitseasutustega ning Milicz’i tiikide ala looduskaitse plaani 
ettevalmistava meeskonnaga. Loodi PTPP „pro Natura” (PN) ja Riigi 
Kalakasvanduste (RKK) vaheline töögrupp ning selle tööd täiendati ekspertide ja 
teostajate teadmistega kohtumiste ja töörühmade kaudu, kus loodi 
teabevahetusplatvorm. 

Nelja aasta rakenduskava lindude elupaikade parandamiseks põhineb ühisel 
eeldusel, et kalakasvatuse olemasolu ja selle järjepidevus on vajalikud looduslike 
väärtuste ülalhoidmiseks. Vaid siis, kui see tingimus on täidetud, võib kaaluda 
erinevaid haldamise võimalusi ja üksikasjalikke eesmärke. 

Olukorra uurimine ja analüüs 

Esimene samm rakenduskava ettevalmistamisel oli sobivate olude ja 
eeltingimuste uurimine. RKK vajaduste hinnang näitas puudujääke 
veemajandamise küsimustes, KHV viiruse levikut kalade hulgas, seadmete 
puudust ning mõningaid teisi problemaatilisi valdkondi nagu turustamisstrateegia 
puudumine ning kalade töötlemise infrastruktuuri suutlikkus või selle puudumine. 
Paralleelselt viidi läbi uuringud lindude, kahepaiksete, roomajate ja teatud 
imetajate ja  selgrootute elupaikade kohta ning uuringutest saadud andmeid 
täiendati GIS tehnoloogia poolt toetatud elektroonilise andmebaasi abil. Kogu 
informatsioon koguti kokku ja analüüsiti, et selgitada välja prioriteedid looduses ja 
kalakasvandustes, et määrata konfliktialad ja teha kindlaks ebamäärased alad, 
mis vajavad edasist uurimist (näiteks konfliktid saarmaste ja kobrastega, 
Valgesilm-varti puudutavad üksikasjalikumad nõuded). Põhjalikum uuring hõlmas 
ekspertiisi RKK rahaliste kahjude üle, mille põhjustasid kalu ja kalasööta söövad 
linnud. Uuringus osutati veelindude lõksudele, nt. veehoiuks määratud tiik. Taolise 
tiigi tühjendamine paaritushooajal hävitaks pesakondade viisi haruldasi linde. 
Sarnaselt võib tühja tiigi täitmine kevadel tappa noori maapinnal pesitsevaid linde. 
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Tiikide haldamine, projekti rahastamine ja kalade turustamine  

Loodusekspertide ja kalurite kohtumistel arutati probleeme ja lahendusi. 
Kokkuleppele jõuti pakilistes küsimustes – tiikide väärtuse tõstmine seoses 
looduse ja kalatootmisega, et panna paika otsuseid langetav juhatuse platvorm. 
Kalastajate edendamise ja IT õpikoja tulemusel pandi paika tiikide haldamise 
andmebaasi struktuur, mis põhineb ja on integreeritud loodusliku baasiga, mis on 
loodud GIS Barycz oru süsteemile. Samuti anti õpikojas panus edendamise ja 
suutlikkuse suurendamise plaani ettevalmistamisele. Mõningate konfliktide osas 
jõuti kokkuleppele ilma investeerimise vajaduseta ning lepiti vaid kokku 
lindudesõbralikes haldamise reeglites. Näiteks jõuti kokkuleppele, et valitud 
tiikides ei muudeta veetaset 1. märtsi ja 31. juuli vahel ning et maksimaalsed 
päevased veetaseme kõikumised ei tohi ületada 2 cm mistahes tiigis, välja 
arvatud nendes, mille osas see on eelnevalt kokku lepitud ning mida hallatakse 
vastavalt. Samuti lepiti kokku meetodites ennetamaks pesade hävingut roo 
lõikamise ajal. 

Olemasolevate finantsallikate analüüs tuvastas muuhulgas järgnevad allikad: EL-i 
abirahad sisemaa kalakasvanduste arendamiseks, Natura 2000 alade 
seaduslikest piirangutest tulenevate kaotuste kompensatsioonid, 
keskkonnakorralduse toetused, väikeste äriettevõtete toetused, valitsuse 
toetussüsteemid ning keskkonna- ja arendusprojekte toetavad fondid. Oma erilise 
organisatsioonilise staatuse tõttu ei saa RKK toetusrahasid vastu võtta. 
Investeeringuid nõudvad ülesanded pandi kokku rühmadesse vastavalt 
võimalikule finantstoetusele. PN-RKK töögrupp valmistas ette ja esitas mitu 
ettepanekut, sealhulgas elupaikade taastamine, veemajandamise 
infrastruktuuride parandamine ja lindude poolt põhjustatud kahjude 
kompenseerimine. Osad ettepanekud võeti vastu ning osad vaadatakse veel 
võimalike sponsorite poolt läbi. Üks Barycz’i oru (ja ka üldisemalt kogu Poola) 
kalakasvanduste puudusi on traditsiooniline turustamisharjumus, kus karpkala 
müüakse jõuluõhtuks. Sellele probleemile läheneti ettepanekuga RKK poolt 
pakutavate teenuste mitmekülgsemaks muutmisega kooskõlas turismi 
arendamisega ning aastaringse värske ja töödeldud kala müümisega. 

 
Tiikide veetaset alandatakse, et tuua kalad 
püügikoha juurde 

Võrgud aitavad vältida kalade mudasse  
jäämist.  
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Suurema osa regionaalse kala ja turismi kaubamärgi loomist puudutava töö viisid 
läbi partnerorganisatsioonid eraldi tegevusvaldkondades, mida rahastasid EL-i 
Leader+ kava ja GEF (Ülemaailmne Keskkonnafond – ülemaailmne 
rahastamiskava projektidele, mille eesmärgiks on kaitsta ülemaailmset 
keskkonda). 

Kalakasvanduste põllumajanduse keskkonnakavade ideed loodi koostöös 
Põllumajanduse ja keskkonna ministeeriumiga 2005. ja 2006. aastal. Selle 
üleriigilise kava loomisel ja rakendamisel mängis põhirolli OTOP – Poola 
Linnukaitse Selts (BirdLife’i partner). PTPP „pro Natura” kutsus osapooled 
Barycz’i orust (loodusteadlased ja kalastajad) ning kaasas oma personali 
protsessis aktiivselt osalema. Kavad on nüüd ettevalmistatud, nende üle on 
laialdaselt konsulteeritud ning nad on üle antud ministeeriumitele. OTOP 
kooskõlastas lõplikud nõupidamised. Siiski ei toetanud 
Põllumajandusministeerium kavade elluviimist. Pakutud lahendused leidsid osalist 
kajastamist kalakasvanduste toetuskavas. 

Meetmete rakendamine 

Esmaste meetmete rakendamist rahastasid ühiselt DBU ja GEF – kaasrahastavad 
Saksamaa ja Ida-Euroopa Living Lakes projekti asutused. Esmasteks 
meetmeteks olid: roolõikamine ornitoloogide range järelevalve all ning kalatiikides 
asuvate saarte vabastamine üleliigsest taimekasvust, mis kaotasid selle tõttu oma 
avatud olemuse, mis oli lindudele poegimiseks vajalik. Nimetatud meetmed tõid 
naerukajakad ja jõgitiirud tagasi nende traditsioonilistesse kolooniatesse. Teine 
tegevus peatas peaaegu 500 pesa hävingu, nende hulgas selliste haruldaste 
liikide pesad nagu habeviires, hüüp, hallpõsk-pütt ja laululuik. 

Tööde mitmekesistamine ja uudsete ideede rakendamine edeneb aeglaselt, kuna 
ammu väljakujunenud harjumusi on raske muuta. Arendatakse kaubanduslikku 
õngitsemise veebilehte ning lepitakse kokku turismi infrastruktuuris. Suutlikkuse 
suurendamiseks korraldati õpikodasid ning koolitusel Bodensee järve ääres 
osales Ruda Sułowska kalatiikide kompleksi juhataja. 

Planeerimisprotsessi partnerid 
� RKK juhatus ja spetsialistid (juht, asetäitja, veemajanduse ja kalateaduse 

spetsialistid) 
� Wrocław ja Krakovi ülikoolide eksperdid (ornitoloogid, botaanikud, 

saarmaste eksperdid) 
� Loodushoiu asutuste esindajad (looduskaitse, maastikupargid) 
� Partneriteks olevad valitsusvälised organisatsioonid 

Rakendamise partnerid 
� Ülikoolide ja vabakutselised spetsialistid – andmete kogumine ja tiikide 

hindamine, elupaikade haldamise järelevalve 
� RKK – elupaikade haldamine 
� Musta Lamba projektis osalevad kinnimõistetud 
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� Vabatahtlikud 
� Lepingulised spetsialistid (GIS ja andmebaas, niisutustööde kavand). 

Rakendamise ajal ilmnenud väljakutsed 

Peamiseks väljakutseks oli mitmete asutustega koos töötamine, kus kõigil olid 
omad prioriteedid ja eesmärgid. Põllumajandusministeeriumi lahenduseks oli 
lihtne maksmissüsteem, seega oli ta tõrges loodushoiu sektori ideede 
rakendamisel. RKK ebastabiilne seaduslik olukord mõjutab nende koostöö ja 
planeerimise võimet. 

Partneriks olev valitsusväline organisatsioon, mis oli vastutav linnuvaatluse 
infrastruktuuri ülesseadmise eest, ei leidnud töövõtjaid vaatlustornide ehitamiseks, 
kuna majanduslike erinevuste tõttu olid paljud töölised läinud tööle teistesse EL-i 
riikidesse. Talveperioodi ilm põhjustas viivituse saarte puhastamisel ning seda 
tööd ei saanud ka kevadel jätkata, kuna alates 1. märtsist ei ole taoliste tööde 
tegemine lubatud, et kaitsta piirkonnas sigivaid linde. 

Rahastamine: probleemid ja võimalused 

Projekt viidi läbi olukorras, kus kalakasvandused olid 15 aastat olnud ajutises ja 
ebasoodsas olukorras. Õiguslik raamistik tegi investeeringute tegemise 
keeruliseks ning infrastruktuur ja seadmed, mis olid vabanenud juba projekti 
alguses, muutusid selle käigus praktiliselt kasutuskõlbmatuteks. Lisaks sellele 
hävitaks eksootiline viirushaigus suure osa kalasaagist. Välistoetus oli ainsaks 
lootuseks kalakasvanduste elushoidmisel ning krahhi ennetamisel. 

 

 

 

 

 

 
Enamik tööst tehakse käsitsi väga lihtsate 
abivahendite kaasabil. 

Veenappuse tõttu ei tühjenda mõned 
kalakasvandused saagi kogumisel tiike veest 
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Pikas perspektiivis peaksid kalakasvandused järgima traditsioonilist ärimudelit. 
RKK konkurentsivõime on piiratud võrreldes farmidega, mis asuvad kaitsealadest 
väljaspool, seetõttu on ka kompensatsioonid vajalikud. Regioon töötab välja 
turustamisstrateegia, mis peaks vähendama olude piirangut. Uued 
turustamismeetodid hõlmavad järgnevat: aastaringne müük peamiselt kohapeal, 
kala töötlemine, kala reklaamimine tema keskkonnasõbralikku kasvatuse kaudu, 
sünergia, mis tuleneb regiooni ja tema lisanduvate teenuste ühisest 
reklaamimisest. 

Esialgsete tulemuste hindamine 

Projekti kavandatud eesmärgid on saavutatud 

1) Kalakasvanduste toetuskavad on paika pandud, kuigi esialgsetest 
plaanidest erinevalt, nad sisaldavad meetmeid keskkonnasõbralike 
töömeetodite stimuleerimiseks. 

2) Koostöö RKK-ga muudeti intensiivsemaks, loodi töörühm PTPP „pro 
Natura”, suurenes arusaamine vastastike huvide ja eesmärkide kohta. 

3) Lindude elupaikade parandamise prioriteedid on määratletud ja 
vastandatud RKK vajaduste hinnanguga. Valitud prioriteetidele on 
visandatud kontseptsioon koos realistlikku tööplaaniga ning mõningatel 
juhtudel isegi rahastamise taotlustega. 

4) Lindude pesitsemispaiga näidis osutus tõhusaks – 18 liigi pesapaigad, 
millest 11 liiki on kas haruldased või EL-i erilise tähelepanu all, õnnestus 
päästa tänu roolõikamise haldamisele. Saartele loodud uued 
pesitsuspaigad on lindude poolt omaks võetud. Saarte vabastamine 
üleliigsetest põõsastest ja puudest tõi kaasa kohese naerukajakate 
koloonia tekke, kuid niipea, kui jõgitiirud kohale saabusid ja sama ala vastu 
huvi tundsid, lahkusid kajakad saarelt. Lindude ärahirmutamine pandi 
lõigatud okste saare servale jätmise arvele, mille põhjustasid kevadised 
ilmaolud, asi lahendati ära talvel. 

Projekti jätkusuutlikkus 

Kalatiikidega kaetud alad võtavad omajagu ruumi ning kõige sagedamini asuvad 
nad kohalikel maastikualadel, mis kunagi olid olulisteks lindude elupaikadeks. 
Poolas läbi viidud uuring näitab, et aasadel asub palju suurem osakaal tiikidest kui 
põllumaal või metsades. Mahukas kalakasvatamine (kuni 3,5 tonni kala hektari 
kohta) ei jäta ruumi loodusele ning soodustab veereostust. Samas võivad 
korralikult hallatud kalatiigid saada ka ise olulisteks lindude elupaikadeks. 

RKK-l on olemas kokkulepe looduhoiu asutustega, mille kohaselt kogutootmine ei 
tohi ületada 2000 tonni, st. et keskmine saak peaks jääma alla 400 kg veepinna 
hektari kohta. Taoline tootmisharjumus võimaldab elupaikade loodussõbralikku 
korraldust – saarte loomine või säilitamine, madalad alad, rooväljad ja muu 
taimekasv. Projekt määratles mitu prioriteeti elupaikade korralduses ning lõi 
nende prioriteetide jaoks konkreetsed tegevused. Sellega anti panus ka Natura 
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2000 alade ja riiklike looduskaitsealade (kaitstud ka Ramsar kohana) 
korralduse/kaitse plaanidele. Samuti suurenes huvirühmade hulgas arusaamine 
looduse ja kalanduse vahelisest koostoimimisest. 

Mis puutub sotsiaalsesse aspekti, siis on olemas töötajate arvu vähendamise oht 
ning surve veevarude kasutamiseks vabaaja veetmise eesmärgil. Selle aspektiga 
on tegeldud müügiedendusstrateegias, mille eesmärgid pandi paika Linnuparadiisi 
kaitseala visiooniplaanis – sellest tulenevalt oleks külastajatele avatud kaitseala 
pigem koht vaikseks ja rahulikuks külastuseks ning mitte intensiivsemaks vabaaja 
ja spordi veetmiseks – viimased tegevused tuleks tsoneerimise abil suunata 
vähem tundlikesse piirkondadesse. Kalastajate huvi turismi edendamise vastu 
piirab nende ettevaatus selle nende jaoks tundmatu ala suhtes. Samas on sellel 
alal toimunud siiski läbimurre ning mõned muutused nagu suitsukala pakkumine 
ning õngitsemiskohtade avamine on nähtavad. 

Kui kalakasvandused muutuvad stabiilsemateks, muutub osa abist ebavajalikuks. 
Samas tuleks teatud piirangute tõttu siiski RKK keskkonnateenused 
kompenseerida. Projekt määratles nende keskkonnaga seotud kalastustegevuste 
võimalikud rahastusviisid ning valmistas ette RKK müügiedendusstrateegia, et 
müüa taolisi teenuseid kaubamärgi abil või klientide teenindamise kaudu. 

PTPP “pro Natura”õppetunnid 

Osapooltele meeldivad olukorrad, kus kõik on võitjad, kuid prioriteedid jäävad ikka 
erinevaks ning nende otsused või tegevus võivad aja jooksul muutuda. Poola 
seadusandluses on palju puudusi ning seal toimub pidevalt muutusi. Kui PN 
programmi ideid Barycz’i oru jaoks hakati alles kirja panema, olid Maastikupargi 
Korraldusplaani otsused üle kohalikust omavalitsusest. Praeguse seisuga on 
olukord vastupidine. Seetõttu tuleb valitsusvälistel organisatsioonidel lisaks 
keskkonnasoodsate seaduslike otsuste ning loodussõbraliku sotsiaalse ja 
majandusliku atmosfääri tagamisele valvata pidevalt ka seda, et kokkulepitud 
tingimused jätkuvalt kehtiksid. 

 

 
Enne kalade transportimist hoiutiikidesse 
sorteeritakse kalad liigi ja suuruse järgi. 

Karpkalamaim peab kasvama kaks aastat, 
enne kui kala on valmis turule viimiseks 
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JÄTKUSUUTLIKU TURISMI ARENDAMINE 

EL turismialased õigusaktid 

Kuigi Euroopa komisjonil puudub otsene turismialane pädevus, avaldab Euroopa 
mitme valdkonna poliitika märkimisväärset ja üha kasvavat mõju turismile. Lisaks 
sellele toetatakse EL programmide raames mitmesuguseid spordiga seotud 
tegevusi, sealhulgas haridus-, kutseõppe-, noorsoo-, kultuuri-, tarbija- ja 
regionaalpoliitika valdkonnas. Uuendatud EL säästva arengu strateegia (SAS) 
määratleb seitse peamist väljakutset turismi säästvaks arendamiseks: 
kliimamuutus ja puhas energia; säästev transport; säästev tarbimine ja tootmine; 
loodusvarade säilitamine ja majandamine; rahvatervis; sotsiaalne kaasamine; 
demograafia ja migratsioon; ning globaalne vaesus ja säästva arengu väljakutsed. 
Kuid praeguseni puudub konkreetne turismialane Euroopa direktiiv või määrus; 
leida võib ainult põhimõtteid ja soovitusi. Turism mõjutab mitmeid aspekte ning 
mitmed aspektid mõjutavad turismi, seetõttu tuleks võtta arvesse mitmesuguseid 
õigusakte. EL säästva turismi töörühm rõhutab, et “Tõhus ruumiline ja 
maakorralduslik planeerimine ja arengu jälgimine on äärmiselt olulised tagamaks 
uute turismialaste arengute ulatuse ja tüübi vastavust kohaliku koosluse ja 
keskkonna vajadustele. Ruumiline ja maakorralduslik planeering tuleks viia 
vastavusse säästva turismi strateegiaga. Seda protsessi saab toetada nõuetega 
projektiettepanekute keskkonnamõju hindamise (või laiema säästvuse hindamise) 
läbiviimiseks.“ Lisaks sellele on asjakohane ka kogu Euroopa seadusandlus, mis 
puudutab õhu kvaliteeti (sealhulgas transport), müra, jäätmeid, reovett, vett, 
loodust ja bioloogilist mitmekesisust, rahvatervist, tarbijakaitset ja õigusi jms. 
Kuna meie tähelepanu on pööratud turismile, mis leiab aset järvede ja märgalade 
piirkonnas, siis võib erihuvi pakkuda uus Suplusvee direktiiv (2006/7/EÜ)1. See 
direktiiv võeti vastu 15. veebruaril 2006 pärast pikka aega kestnud protsessi, mis 
lõppes kokkuleppega Nõukogu ja Euroopa parlamendi vahel. Euroopa 
parlamendis ja nõukogus toimunud arutelude käigus oli peamiseks 
vaidlusteemaks ranged tervishoiunõuded, mille supluskohad pidid direktiivile 
vastamiseks tagama. Uus direktiiv kehtestab sätted suplusvee keerukama seire ja 
liigituse kohta. See sätestab ka ulatusliku avalikkuse teavitamise ja kaasamise 
nõude vastavalt Århusi konventsioonile ning üldised kaasaegsed hoiumeetmed: 
Direktiiv 2006/7/EÜ nõuab liikmesriikidelt suplejate riskide vähendamiseks 
korralduskava koostamist iga supluskoha jaoks, mis põhineb tõenäolist mõju 
avaldavate reostusallikate hindamisel. Supluskoha kasutajad tuleks aktiivselt 
korralduskava väljatöötamisse kaasata. Kui supluskoha vesi on varem olnud 
halva kvaliteediga, siis tuleks rakendada ennetavaid meetmeid ja supluskoht 
vastavate tingimuste prognoosimise korral sulgeda. Kvaliteedinormide eiramisel 
tuleb kohaldada heastavaid meetmeid. Teave supluskoha kvaliteedikategooria, 
veekvaliteedi seiretulemuste, supluskoha korralduskava ja muu vajaliku kohta 
tuleb teha avalikkusele kättesaadavaks nii supluskohas kui ka meedias ja 
internetis.  
                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF 
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Andmetabel: Turismi arendamine võrgustiku järvedel 

 

Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Valgla / järve 
suurus km² 

3374 / 270 47 800 / 3,555 5775 / 594 55 345 (Baryc’i jõgi) / 70 
(tiigid) 

11 487 / 536 

Ühepäevaturistid
e arv aasta kohta 

Umbes 50 000 – 100 000 
 

Andmed puuduvad  Andmed puuduvad Andmed puuduvad Kuni 27 miljonit  
 

Turistide ja 
ööbimiste arv 
aasta kohta 

Umbes 50 000 Andmed puuduvad • Turistide arv 
kaubanduslikel aladel: 
1 174 162 (2006) 

• Turistide arv eraaladel: 
287 506 (2006) 

Umbes 16 000 turisti 
jäävad ööbima (keskmiselt 
3,4 ööd inimese kohta) 

Umbes 30 miljonit 
ööbimist, millest  54 % 
leiab aset hotellides ja u 
30 % kämpingutes. 

Turistide päritolu 80 % siseriiklikud, 20 % 
Hollandist, Saksamaalt, 
Šveitsist, Soomest, Lätist, 
Leedust, Rootsist, Poolast 

Andmed puuduvad 60 % siseriiklikud, 40 % 
rahvusvahelised 

92 % siseriiklikud Saksamaal on kuni 90 %, 
Austrias kuni 11 % ja 
Šveitsis kuni 43 % 
siseriiklikud turistid. 

Turistide poolt 
kasutatav 
transport kohale 
jõudmiseks 

98% auto ja 
haagissuvilaga, 1 % 
bussiga 1 % jalgrattaga 

Andmed puuduvad 66 % autoga, 12 % 
haagissuvilaga, 13 % 
bussiga, 4 % rongiga, 2 % 
lennukiga 

Peamiselt autoga. Rongil 
ja bussil on väike osakaal. 
 

85 % autoga, 10 % bussi 
või rongiga, 5 % lennukiga  

Kõrghooaeg: Mai-september 
 

Mai-august/ september Juuni lõpp– august Kevad/suvi, sügis Juuli – septembri keskpaik  
 

Pakettreiside, 
individuaalreiside 
jm osakaal 

100% individuaalreisid Andmed puuduvad, kuid 
enamik külastusi on 
individuaalreisid. 
Pakettreiside pakkumised 
puuduvad.  

Andmed puuduvad Andmed puuduvad • 90 % individuaalreisid  
• Kasvav jalgratta- ja 

loodusturism 
• Väga vähe pakettreiside 

pakkumisi 
Kommertspakku
mised 
 

Enamasti individuaalreisid; 
kommertspakkumised 
tulevad Võrtsjärve 
Sihtasutuselt (vt 
juhtumiuuring 3) 

Enamasti individuaalreisid; 
1-päeva bussireisid on 
harvad 

Andmed puuduvad Andmed puuduvad. 
Väga vähe 
kommertspakkumisi. 

Puuduvad suured 
reisikorraldajad. 
Individuaalsed 
majutuskohad 
muudetakse 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

kommertslikuks enamasti 
ühise turismiedendamise 
agentuuri poolt. 

Turismi struktuurid 

Majutusvõimalus
ed (voodite arv 
asutuse kohta 
või koguarv 
sulgudes) 
 

• Kokku umbes 500 
voodit 

• 10 väikest ja keskmise 
suurusega hotelli (kuni 
50) 

• 2 – 3 suuremat hotelli 
(50 kuni 100) 

• Kämpingud (kohad 
telkidele ja 
haagissuvilatele) 

 

• Kokku 50 ettevõtet 
(umbes 1200) 

• 9 laagriplatsi (kuni 25 
voodit), 1 kämping (kuni 
150) 

• 27 väikest ja keskmise 
suurusega hotelli (kuni 
50) 

• 3 suuremat hotelli (kuni 
100 voodit) 

• 2 hotellikompleksi (100 
– 500 voodit) 

• 10 võõrastemaja ja 
rendikorterit 

• Kokku 85 191 voodit  
• 78 kämpingut (28 015) 
• 199 pansionaati  (6639) 
• 147 suvilat (8232) 
• 13 noortehotelli (6024)  
• 28 hostelit (1681)  
• 192 hotelli (34 600) 
• 11 SPA hotelli (4942) 

• Kokku 50 
majutusasutust (1900) 

• 3 laagriplatsi (kokku 
764)  

• 7 hotelli  
• noortehotellid, 

võõrastetoad (B&B), 
pansionaadid, 
agroturismitalud 
(hooned), jahimajad, 
kämpingud 

• Enamasti väikesed ja 
keskmise suurusega 
hotellid (kokku umbes 
6000) 

• 43 kämpingut.  

Hotellide 
omandus 

Hotellid ja kämpingud 
kuuluvad enamasti 
siseriiklikele ettevõtetele 

Hotellid ja kämpingud 
kuuluvad ainult 
siseriiklikele ettevõtetele 

Andmed puuduvad Hotellid ja teised 
majutusasutused kuuluvad 
siseriiklikele ettevõtetele ja 
eraisikutele 

Turismi infrastruktuur 
kuulub peamiselt 
siseriiklikele ettevõtetele 

Restoranide arv 2 3 suurt restorani ning 
mitmeid väiksemaid  

3357 Umbes 50  Andmed puuduvad kõigi 
piirnevate riikide kohta 

Vaba aja 
veetmise 
infrastruktuuri 
tüüp ja arv 

• 2 matkarada,  
• 7 avalikku puhkeala,  
• 1 purjepaat, 
• 8 kirikut,  
• 5 muuseumi,  
• 2 vaatetorni 
• Mõisad ja pargid 
• Lisaks palju pakkumisi 

20 loodusrada; 12 
muuseumit; 62 mõisa; 2 
kloostrit (Raja, Kuremäe); 
2 minigolfirada ; 
paadireisid; jalgrattarajad; 
võrkpall, sulgpall, petank 
jm on saadaval peaaegu 
igas majutust pakkuvas 
ettevõttes 

• 22 sadamat ja >60 
jahisadamat  

• 1 praam  
• 70 ratsaturismi asutust 
• 22 SPAd ja SPA hotelli 
• 269 kirikut 
• 41 muuseumi 
• 2 teatrit  

• 7 hobukämpingut 
• 4 ujumisala  
• 14 

kommertskalastuskohta 
• Looduse tõlgendamine, 

jalgratta- ja ratsutamise 
rajad, kajakirada 

• Vaatetorn, ehitamisel on 

• Umbes 50 basseini ja 
kuumaveeallikat 
(Saksamaa)  

• 27 golfirada ja arvukalt 
vabaajaparke 

• 10 peamist ligitõmbavat 
turismikohta (nt Mainau 
saar, köisraudtee, 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

eraettevõtjatelt  3 linnuvaatluspeidikut Zeppelini muuseum, 
ajalooline laukaküla 

Panus piirkondlikku majandusse 

Otsese tööhõive 
arv (täis-, osalise 
kohaga) 

Umbes 50 otseselt 
turismiga seotud töökohta 

Umbes 125 täiskohaga 
töökohta ning 60 hooajalist 
töökohta 

4429 Umbes 50-200 inimest 
majutuses ja 50-200 
inimest söögiasutustes. 

• Turismi osakaal 
rahvamajanduse 
kogutoodangus on u 
4,75%. 

• Umbes 15 000 
täiskohaga töökohta 

Muud kaasatud 
sektorid/kaasami
se viis 
(põllumajandus, 
kalandus, ehitus 
jne) 

• Kalandus – tooted 
kohalikelt kaluritelt 

• Marjatalud, mis on 
spetsialiseerunud 
metsmarjade 
kasvatamisele  

Mõned ettevõtted 
kasvatavad köögivilju, 
õunu ja marju, mõned 
ettevõtted pakuvad 
kalastamisvõimalusi 
(nende endi tiikides). 
Peipsi järve läänepoolne 
osa on kuulus oma 
sibulate ja suitsukalade 
poolest, mida müüakse ka 
külastajatele. 

• 1845 ettevõtjat vastavas 
majandusharus 

• 2707ettevõtjat ehituses 
• 1269 ettevõtjat 

põllumajanduses 
• 4437 ettevõtjat 

kinnisvaraäris 

• Metsandus – enamasti 
riigimetsa haldaja poolt 
loodud jahimajad 
(kasutusel ka teiste 
inimeste poolt)  

• Põllumajandus – 
agroturismitalud 
(hooned), ratsaradade 
infrastruktuur 

• Kalandus – 
õngepüügikohad 

• Põllumajandus (arvukalt 
projekte/tegevusi, et 
reklaamida kohalikku 
gastronoomiat ja 
spetsiaalselt orgaanilist 
toitu) 

• Kalapüük (Bodensee 
järve kala on edukalt 
esindatud 
turismisektoris) 

Kohalike 
töötajate 
koolitus/ 
teabevõimalused 

Loodushariduse ja 
ökosüsteemi koolitused ja 
projektipõhised koolitused 
Võrtsjärve Keskuses; 
seminarid ja teabetunnid. 
Koolitusi pakuvad ka 
maakonna turismiametid. 

Peipsi Koostöö Keskus (ja 
teised valitsusvälised 
organisatsioonid) 
korraldab projektipõhiseid 
koolituskursusi ja 
tööseminare loodusturismi 
alal. 

Tartu Kutsehariduskeskus 
pakub põhjalikku koolitust 
– majutus ja toitlustus ning 
turism – ja lühemaid 
kursusi erinevatel 
teemadel, sh nt 

Balatoni Järve 
Partnerlusprogrammi 
rakendamise ajal 
korraldas LBDCA 36 
koolitust turismisektori 
töötajatele. 

 

• Koolituse 
õppeseminarid 
agroturismipakkujatele, 

• Käigus on temaatiliste 
külade arendamise ja 
külade taastamise 
programm, 

• Karpkala Päevad – iga-
aastane sündmuste sari 
aastast 2006; aastal 
2007 oli programmis 17 
erinevat sündmust ja 
osales 14 restorani. 

Koolitusvõimalusi pakuvad 
Saksa, Austria ja Šveitsi 
hotelliliidud, 
Rahvusvaheline Bodensee 
Järve Turismiedendamise 
AS, Ravensburgi 
turismikool. 

Bodensee Järve 
Sihtasutus korraldab 
koolituse õppeseminare 
eriprojektide raames, nt 
BodenseeseeClick 
(keskkonnasõbralik 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

turismitoodete 
arendamine.  

 

liikuvus)  

Lisamärkused Põhisuunaks on arendada 
kvaliteettooteid 
üksikkülastajatele ja 
paaridele ning mitte 
suurtele rühmadele. 

Võrtsjärve piirkonna kohta 
on olemas ka ametlik 
turismistatistika. Kõik need 
andmed toetuvad 
umbkaudsetele arvudele 
ja muule teabele, mida 
edastavad mõned 
piirkonna kohalikud 
ettevõtjad. 

Antud 33-s kohalikus 
omavalitsuses on kõige 
tüüpilisemaks majutuseks 
võõrastemajad (B&B) ning 
enamik ettevõtteid on 
perefirmad. 

Andmed puudutavad 
Peipsi järve Eesti alasid. 

  Bodensee järve taolise 
rahvusvahelise piirkonna 
turismiplaneerimine ja 
edendamine on keeruline 
erinevuste tõttu 
hetkeolukorras, 
turismieesmärkide 
olulisuses, 
seadusandluses ja muus. 
Juba enam kui 10 aastat 
on Bodensee Järve 
Turismiarendus üritanud 
luua ühist 
turismistrateegiat ja 
sihtkoha profiili. 
Aastakümneid tunti 
Bodensee järve terviseravi 
ja vanurite sihtkohana. 
Viimase 10 aasta jooksul 
on sihtkoht üritanud 
loodus- ja jalgrattaturismi 
propageerimise kaudu 
muutuda aktiivsemaks ja 
ligitõmbavamaks kohaks 
ka perekondadele ja 
noortele turistidele.    
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Juhtumiuuring 2 – säästva turismi arendamine Peipsi järve piirkonnas 

Mida tehti 

Peipsi järve piirkonnas säästva turismi arendamiseks keskendus Peipsi Koostöö 
Keskus loodusturismialase materjali koostamisele, koolitusprogrammi loomisele ja 
koolituste läbiviimisele. Programm on mõeldud retkejuhtidele ja ettevõtjatele ja 
seda saavad edaspidi kasutada ka koolitajad. Lisategevusena anti 
inglisekeelsena välja multimeediaprogramm “Linnulennul mööda Emajõge”, mis 
on mõeldud nii õppetööks kui huvimaterjalina. 

Loodusturismi käsiraamat 

Loodusturismi käsiraamatu eesmärgiks on edendada tasakaalustatud ja 
loodussõbralikku turismiettevõtlust. Käsiraamatus kajastatud teemad on looduse 
interpreteerimine (meetod, mis võimaldab hea loodusetundja vahendusel nii 
emotsionaalset kui intellektuaalset arusaamist loodusest); avaliku ja erasektori 
koostöö loodusturismi ettevõtja pilgu läbi; ökomärgised ja loodusturism. 
Käsiraamat annab hea ülevaate ka sellest, kuidas arendada ja turustada 
loodusturismi tooteid. Lisaks on artikleid, mis tutvustavad mitmete kohtade ja 
piirkondade häid näiteid – Võrtsjärve arenguvõimalused, puhkuse- ja koostöö 
võimalused Riigimetsa Majandamise Keskuse ja ettevõtjate vahel, Eestimaa 
Looduse Fondi talgureisid. 

Koolitusprogramm 

Loodusturismi ettevõtjate ja giidide koolitusprogrammi koostamisel võeti aluseks 
ettevõtjate koolitusvajaduse uuring neljas Eesti maakonnas (Ida-Virumaa, 
Jõgevamaa, Tartumaa, Valgamaa). Uuringu küsimustik koostati Tartu Ärinõuandla 
poolt. Uuringust saadi täpne ülevaade loodusturismi ettevõtjate nõrkadest 
külgedest ja sellest, kuidas saavutada loodusturismi ettevõtjate aktiivsus 
üheaegselt nii looduskaitses kui ettevõtluses. 

Koolitus oli jagatud kolmeks 2-päevaseks mooduliks. Ajakava ja koolitusteemad 
olid koostatud eesmärgiga pakkuda kõikidele osalejatele võimalust luua oma 
koostöövõrgustik. Koolituse esimene osa viidi läbi 2006. a. aprilli lõpus, teine ja 
kolmas moodul maikuus (kokku 6 koolituspäeva). 

Koolitusel osalejad omandasid uusi teadmisi loodusressursiga seotud 
turismitoodete peamistest tunnusjoontest, looduse vahendamisest, loodusturismi 
eesmärkidest ja ka loodusturismi toodete arendamisest; efektiivsest turundusest 
ja kvaliteedimärgistest. Kuna väikeettevõtjate probleemid on tihti seotud info ja 
koostöövõimaluste puudusega, pühendati osa koolitusest ettevõtjate vahelise 
koostöö ja võrgustiku teemale. 

Et pakkuda koolitusel osalejatele ka praktilist väärtust, lisati koolituskavva 
õppekäik RMK Kauksi looduskeskusesse, kus spetsialistid tutvustasid 
turismiettevõtjatele erinevaid võimalusi ja meetodeid looduse vahendamiseks. 
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Lisaks jagati praktilisi soovitusi, kuidas teha koostööd ja koostada avaliku sektori 
kaasaabiga aktiivse puhkuse pakette. Koolitus sisaldas endas ka grupitööd ja 
videotreeningut. 

Koolituse teises osas, mis toimus Emajõe Suursoo Keskuses, keskenduti Peipsi 
piirkonna kaitsealadele, looduskaitse süsteemile, RMK puhkealadele ja anti 
ülevaade piirkonna loodus- ja kultuuriväärtustest. Maikuu lõpus viidi ettevõtjad 
õppereisile – tutvustati Peipsi järve äärseid huvikohti Põlvamaal. 

Multimeediaprogramm “Linnulennul mööda Emajõge” 

Multimeediaprogramm on 2005. aastal välja antud raamatu (eesti ja inglise 
keelne) täienduseks - pakutakse piirkonna looduse ja liikide kohta atraktiivselt 
esitatud infot nii spetsialistidele kui külastajatele. Multimeediaprogramm sisaldab 
endas hariduslikku programmi ja küsimustikku nii Emajõe kui selle looduse kohta. 
Living Lakes Ida-Euroopa projekti kaasabil anti välja multimeediaprogramm inglise 
keeles, võimaldades seda levitada laiema auditooriumi hulgas ja tõmmata 
suuremat tähelepanu Peipsi ja Võrtsjärve looduskeskkonna mitmekesisusele. 
Inglisekeelne multimeediaprogramm on hea võimalus anda edasi kogemusi, 
kuidas oleks võimalik interaktiivsete materjalide abil reklaamida ka teisi sarnaseid 
regioone ja järvede piirkondi. 

Multimeediaprogramm on mõeldud eelkõige üldhariduskoolidele, looduskoolidele 
ja kaitsealade külastuskeskustele, kuid see pakub avastamisrõõmu igaühele, kes 
on loodusest huvitatud. Programmi väärtus loodusturismi ettevõtjatele seisneb 
esiteks selles, et saadakse infot, mida antud piirkonnas näidata ning teiseks 
saadakse teadmisi, kuidas tutvustatavat külastajatele esitleda ja vahendada. 
Saadud tagasiside giididelt, ettevõtjatelt ja õpetajatelt näitas, et programmi 
kasutatakse edukalt just tänu selle pildi- ja helimaterjali heale esitlusele. Selline 
esitlus sobib kasutamiseks erinevatele sihtgruppidele. 

 

 

 
Koolituse osalejad Emajõe Suursoo Keskuses Looduse vahendaja ja koolitaja Asta 

Tuusti 
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Multimeediaprogramm 

CD-kandjal: 
 „Linnulennul mööda 

Emajõge” 

Partnerid ja tegevuste efektiivsus 

Loodusturismi käsiraamat ja koolitusprogramm töötati välja tihedas koostöös 
Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turismi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
Turismiarenduskeskusega. SA Lõuna-Eesti Turism oli partneriks ka koolituste 
läbiviimisel. Käsiraamatu koostamisel olid abiks mitmete Eesti ja rahvusvaheliste 
ekspertide teadmised. Koolituskava ja multimeediaprogrammi arendamist arutati 
nii ettevõtjatega kui Keskkonnateenistustega. Nõu andsid ka turismi 
arendamisega tegelevad organisatsioonid. 

Kuluefektiivsus 

Giidide ja ettevõtjate koolitust hinnati väga kasulikuks. Väljatöötatud õppekava 
kasutati uute koolituste läbiviimiseks. Mitmete rahastajate kaasabil, näiteks 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaastoetusel 2006. a. korraldatud 6-päevase 
koolituse maksumuseks (sh materjalid, majutus ja toitlustus) kujunes ligi 4900 
krooni osaleja kohta. Järgmiste koolitussessioonide ajal kohandati programmi 
vastavalt osalejate vajadusele, arvestades piirkonna kohalikku eripära ja 
võimalusi. 
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Esialgsete tulemuste hindamine 

Projekti tegevused viidi ellu plaanipäraselt ja tagasiside oli positiivne. Nii 
käsiraamatut kui multimeediaprogrammi hinnati kasutajate poolt kõrgelt. Projekti 
tulemusi levitati nii Peipsi Koostöö Keskuse kodulehe kui postiloendite 
vahendusel. 

Miks projektinäidet peetakse jätkusuutlikuks 

Ettevõtjate koolitus loodusturismi valdkonnas aitab kaasa teadlikkuse kasvule 
säästlike turismivõimaluste vallas. Võrgustiku moodustamine loodusturismi vastu 
huvi tundvatest kohalikest turismiettevõtjatest aitab kaasa terve regiooni turismi 
arengule. Koolituse tulemusel otsustasid mitmed koolitusest osavõtjad teha 
edaspidi omavahelist koostööd nii turistide vastuvõtmisel kui eri toodete 
väljatöötamisel. 

Projekti jooksul kogetud õppetunnid 

Ettevõtjad on muutumas aina enam teadlikuks loodusturismi võimalustest ja huvi 
säästliku turismi tegevuste vastu on tõusnud. Seega on väga oluline rõhutada 
keelde ja piiranguid, mis kaasnevad looduse kasutamisega turismiressursina. 

Nõudlus on loodusturismi võrgustiku eestvedajate ja ka koolituse pakkujate järele 
– mittetulundussektori tegevust selles vallas hinnatakse ja nimetatud rollide 
täitmist neilt ka oodatakse. 
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Juhtumiuuring 3 - Võrtsjärve Külastuskeskus 

Võrtsjärve piirkonna puhkemajandus 

Küllalt heade puhkemajanduslike eeldustega Võrtsjärve ümbrus jäi 
puhkepiirkonnana suhteliselt kauaks vähetuntuks. Turismi negatiivsete 
keskkonnamõjude leevendamiseks, looduse ja kultuuriväärtuste säästmiseks on 
Võrtsjärve piirkonnas eelistatud reisikorralduse viisiks ökoturism. Puhkajaid 
püütakse hajutada võimalikult laiale maa-alale, edendades ühtlasi kohalikku 
majandust. 

Aastaks 2010 püstitatud eesmärgid: 
• Piirkonna turundustegevused baseeruvad Võrtsjärve turismistrateegial. 
• Võrtsjärvega seonduvalt töötatakse välja vähemalt kolm üle-eestiliselt 

tuntud turismitoodet. 
• Paraneb juurdepääs järve äärde. Ranna-alade kaitseks nähakse suurte 

sadamate asemel ette väiksemad randumiskohad. 
• Töötatakse välja meetmed veekvaliteedi parandamiseks ja ranna-alade 

korrastamiseks. Kuigi eeltoodu on põhiliselt looduskaitse meede, 
võimaldab meetme rakendamine parandada Võrtsjärve piirkonna 
puhkemajanduslikku mainet. 

• Võrtsjärve piirkonda teatakse nii Baltimaades kui Euroopas. 
• Võrtsjärve piirkonda investeeritakse ca 100 milj. krooni (ca 6 milj. eurot) 
• Piirkonda rajatakse vähemalt 50 – 100 uut puhkerajatist. 
• Kohalikud ettevõtjad on osalenud säästva turismi alastel õppustel ning 

saanud erialast väljaõpet (loodusressursside säästlik kasutamine, 
käsitööoskus, teenindus). 

• Vähemalt 5 uut ettevõtet ja 20 väike-ettevõtajat alustavad tööd 
turismisektoris. 

• Luuakse turismiettevõtjate koostöövõrgustik koos vastavate 
andmebaasidega (motellid, hotellid, toitlustamine, muuseumid, parkimine, 
sadamad, Internetiühendus, ligipääsuteed jne). 

• Luuakse koostöösidemed Euroopa Liidu turismiettevõtjate ja järvede 
majandamise keskustega. 

• Külastajate arv kasvab 10 korda (5 tuhandest 2005. aastal kuni 50 
tuhandeni 2010. aastal). 

• Turismisektori aktiviseerumine aitab langetada piirkonna töötuse taset. 
 
 
 
 
 
Võrtsjärve Külastuskeskus – Järvemuuseum 
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Võrtsjärve ümbruse omavalitsuste ja Eesti Maaülikooli koostöös arendati välja 
Võrtsjärve Külastuskeskus-Järvemuuseum. Keskuse tegevuse eesmärgiks on 
külastajatele järve arengu ja selles elutsevate liikide tutvustamine ning piirkonna 
kohta info edastamine. Samas tegutsev õppekeskus võimaldab piirkonna 
potentsiaali kasutamist keskkonnasäästliku mõttelaadi juurutamisel ühiskonnas. 

Järvemuuseumisse on rajatud vee-elustiku ekspositsioon, alates suurtest 
akvaariumitest paljude meie järvedes ja jõgedes esinevate kalaliikide, veetaimede 
ja põhjaloomadega, lõpetades võimalusega vaadata mikroskoobis kõige 
väiksemaid planktonorganisme. Samuti on muuseumis üleval väljapanekud 
kalapüügiriistadest läbi aegade ning infomaterjalid järvede majandamise ja 
uurimise ajaloost. 

Külastuskeskuse põhirõhk on asetatud Eesti sisevete kalandusele ja järves 
elutsevatele kalaliikidele. Samuti on keskuses väljapanekud möödunud aegade 
ürgkaladest, nende elusuurustest mudelitest ja kalakivististest. Järvemuuseumi 
akvaariumides (kogumahuga 10 m3) on esindatud üle 20 siseveekogude kalaliigi, 
sealhulgas angerjas, haug, koha, ahven, latikas, võldas, tõugjas jpt. 

Spetsiaalselt disainitud jõeakvaariumides on esindatud peamiselt jõgedes ja 
ojades elutsevad kalad nagu näiteks teib, tippviidikas ja ojasilm.  

Möödunud aegade ürgkalade väljapanek koosneb Vanaaegkonna (Paleosoikumi) 
kalade elusuurustest mudelitest ja mitmesugustest kalakivististest ning on avatud 
jaanuarist kuni märtsini 2008. Mudelid (arvult 17) esindavad Ordoviitsiumi, Siluri ja 
Devoni ajastu kalu, kes elasid ajavahemikus 490 kuni 354 miljonit aastat tagasi. 
Väljapaneku koostaja on Elga Mark-Kurik.  

Järvemuuseumi väljapanekute hulgas on esindatud ka vanade harpuunide ja 
kalapüügiriistade kollektsioon. 

 

 

 

 
Külastuskeskus järve poolt vaadatuna Loeng Külastuskeskuses  
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Võrtsjärve kalepurjekas 

Kale on Võrtsjärvel kasutusel olnud traditsiooniline puust klinkerplangutusega 
traalerpurjekas, mida oma graatsilise välimuse tõttu tihti ka lõbusõitudel ja 
regattidel kasutati. Nimi kale on tulnud traalimisel kasutatud suuresilmalise võrgu 
ehk kale järgi. Ehkki tippaegadel, mis jäid 1930-1970 aastate vahele, võis 
Võrtsjärvel näha koguni 70 kalepurjekat, olid kalastusmeetodite muutumise tõttu 
Nõukogude aja lõpuks nad kõik hävinenud. Vana paadimeistri Väino Leiaru 
juhendamisel valmis 2005 aastal kalepaat "Paula", mis on ainukene omasuguste 
seas ning pakub vanalaevandus ning kalastushuvilistele sõite Võrtsjärvel ning 
selle saartel. Kalepaat on osa rannarahva elust ning aitab turundada kogu 
Võrtsjärve piirkonda http://www.vortsjarv.ee/?id=238  

Kuluefektiivsuse analüüs 

Võrtsjärve Külastuskeskuse väljaarendamiseks tehtud kulutused on olnud 
efektiivsed. Keskust külastas 2007ndal aastal 6000 inimest. Külastajate arvu 
kasvule aitas kaasa järvemuuseumi avamine koos kalepurjeka pakettide 
pakkumisega. Lisaks alustas piirkonnas tööd kaks uut turismiettevõtet, andes tööd 
viiele töötajale. Külastuskeskuse varustusele koos akvaariumidega kulus 35 000 
eurot, mis teeb investeeringuks ligikaudu 60 euro senti külastaja kohta, 
arvestades külastajate püsivat arvu. 

Esialgsete tulemuste hindamine 

Võrtsjärve külastuskeskus alustas tööd 2006nda aasta mais. Sellest ajast alates 
on korraldatud ka külastajate statistika. 2006nda aasta maist detsembrini külastas 
Võrtsjärve keskust 2550 inimest, ning 2007nda aasta jaanuarist kuni oktoobrini 
3500. Kalepurjekas ”Paula” on tähtis detail piirkonna turunduses. 2006ndal ja 
2007ndal aastal sõitis kalepurjekaga kokku 3581 inimest. Informatsiooni projekti 
kohta edastati Võrtsjärve koduleheküljel ning E-postiloendite ja kohaliku 
ajakirjanduse kaudu. 

 

 
Kalepaat “Paula” Reisijad kalel 2006 juuni  
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Kas käesolevat mudelprojekti võib nimetada jätkusuutlikuks? 

Projekti jooksul toimunud tegevused on tihedalt seotud nii turismiarenduse kui ka 
keskkonnateadlikkuse tõstmise teemadel. Projekti läbiviimine aitas luua paremaid 
võimalusi kogu piirkonna arenguks. Piirkonna huvigruppide koostöövõrgustik 
jätkab edasiste tegevuste planeerimist ja elluviimist, mis aitaks veelgi täiustada ja 
parendada piirkonna puhkemajanduslikku mainet. 

Suur osa projektitegevustest on seotud loodushariduse ning järve ökoloogilise 
seisundi tutvustamisega. Elusorganismid, veekvaliteet ja õueõpe on teemad, mille 
vastu on jätkuvalt suur huvi. Võrtsjärve Sihtasutus koostöös Eesti Maaülikooli 
järveteadlastega loovad ideaalse baasi sarnaste tegevuste elluviimiseks 
kohapeal. 

Projekti jooksul kogetud õppetunnid 

Koolituskursuste ajal korraldati projektist osavõtjatele küsitlus. Küsitluse 
tulemustest selgus, et nähakse vajadust ja nõudlust kolmanda sektori algatuste 
järele. Olulise  elemendina turismistruktuuride toimimisel märgiti ka koostöö ja 
partnerluse tähtsust erinevate huvigruppide vahel.  

Eduka projekti elluviimise jaoks on oluline erinevate sidusgruppide kokku-
kutsumine.  Oluline on ka ettevõtjate julgustamine säästva äritegevuse järgimisel, 
ning loodushoiu ja äritegevuse koostoimel. Kohalikke elanikke ja külastajaid tuleb  
informeerida, tuues välja pikaajalised mõjud keskkonnasäästliku ja sotsiaalselt 
vastuvõetava turismi osas. Hea infrastruktuuri olemasolu, kaasa arvatud 
spetsiaalne turisminfrastruktuur, on turismi arengu alustalaks.  

Selleks, et otsustajad nõustuksid projekte toetama, tuleb neid  eelnevalt 
põhjalikult informeerida. Oluliseks osutus ka asjaolu, et tihtipeale hinnatakse üle 
turismi positiivsed mõjud, samal ajal kui on juba ette teada võimalikud negatiivsed 
aspektid. 

 

 
Külastajad akvaariumisaalis 

Võrtsjärvest püütud valge amuuri mudel, 
pärineb arvatavasti kalakasvandusest. 
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KAITSEALADE MAJANDAMINE  

Järvede ja märgalade piirkonnas kohaldatav looduskaitsealane EL 
seadusandlus 

Linnudirektiiv, mis pärineb aastast 1979 ja Looduslike Elupaikade direktiiv aastast 
1991 on looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse tähtsaimad 
alussambad. 

Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, mida tavaliselt 
nimetatakse Linnudirektiiviks, on EL vanim looduskaitsealane õigusakt ja üks 
olulisemaid, kuna see paneb aluse kõigi Euroopa Liidu territooriumil looduslikult 
esinevate linnuliikide terviklikule kaitsekavale. Direktiivis tunnistatakse, et 
elupaikade kadu ja hävimine kujutavad tõsist ohtu looduslikult esinevate 
linnuliikide säilimisele. Seetõttu rõhutatakse direktiivis nii ohustatud kui ka 
rändliikide (loetletud Lisas I) elukohtade kaitset, eriti erikaitsealade ühtse 
võrgustiku loomise kaudu, mis hõlmaks enamust neile liikidele sobivatest 
territooriumitest. Alates 1994. aastast on kõik erikaitsealad NATURA 2000 
ökoloogilise võrgustiku lahutamatuks osaks1. 

Elupaikade direktiiv on ühenduse looduskaitsealane õigusakt, mis sätestab ühtse 
raamistiku looduslikult esinevate looma- ja taimeliikide ja ühenduse tähtsusega 
looduslike elupaikade säilitamiseks; selles sätestatakse erikaitsealade võrgustiku 
Natura 2000 loomine „ühenduse tähtsusega looduslike elupaikade ning looduslike 
looma- ja taimeliikide soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks ja taastamiseks”. 
Tänaseks sisaldab I Lisa 231 Euroopa looduslikku elupaigatüüpi, sealhulgas 71 
esmatähtsat liiki (s.t. kadumisohus looduslikud elupaigatüübid, mis esinevad 
looduslikult peamiselt Euroopa Liidu territooriumil). Direktiivide ülevõtmise ja Natura 
2000 võrgustiku rakendamise osas ei ole üleminekuperioode kokku lepitud. 

Artikkel 6 on Elupaikade direktiivi võtmeosa. See paneb aluse alade säilitamise ja 
kaitse raamistikule ning sisaldab proaktiivseid, ennetavaid ja protseduurilisi nõudeid 
(nt. kaitsekorralduskavad). See on seotud nii direktiivis 79/409/EMÜ sätestatud 
erikaitsealade kui ka direktiivis 92/43/EMÜ sätestatud aladega. Raamistik on 
põhivahend keskkonnaalase integratsiooni põhimõtte ja sellest tulenevalt säästliku 
arengu saavutamiseks.2 
 
The Communication on Halting the Loss of Biodiversity to 2010 and Beyond3 on 
suunatud bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja säästliku kasutamise 
teadmistebaasi olulisele tugevdamisele nii EL kui ka globaalsel tasandil. 

  

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 

2
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 

3
 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm 
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Andmetabel: Kaitsealade haldamine 

 

Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Valgla / järve 
suurus km² 

3374 / 270 47 800 / 3555 5775 / 594 55 345 (Barycz’I jõgi) / 70 
(tiigid) 

11 487 / 536 

Kaitsealade 
nimi 

Võrtsjärve hoiuala (kogu 
järv) 

Raadnast Kalmakülani 
ulatuvad alad, Peipsi, 
Lahepera, Lahepera järv, 
Emajõe-Suursoo, Emajõe 
suudmeala ja Piirissaar, 
Räpina polder, Lüübnitsa, 
Smolnitsa, Järvevälja, 
Värska 

Balatoni kõrgustiku 
rahvuspark 

Rezerwat Przyrody “Stawy 
Milickie” (riiklik 
looduskaitseala, RAMSAR’I 
ala) 

Park Krajobrazowy Doliny 
Baryczy (maastikupark)  

Eriline kaitseala „Dolina 
Baryczy” 

Wollmatinger Ried-
Giehrenmoos-Gnadensee ja 
Mindelsee nimetati Ramsar’i 
alaks 1976.a ja Reini jõe 
delta 1983.a. 

Ermatingen’I vesikond ja 
Stein am Rhein Šveitsis on 
planeerimisstaadiumis, 
kindlat kuupäeva ei ole veel 
paika pandud. 

Kaitseala 
staatus 

Natura 2000 Erilise Kaitse 
Ala (SPA) ja Erilise 
looduskaitse ala (SAC) 

Natura 2000 – 7 Erilise 
Looduskaitse Ala, 4 Erilise 
Kaitse Ala 

2 Ramsar’i ala (Kis-Balaton 
ja Balaton). 1 rahvuspark, 3 
maastikukaitseala, 27 
looduskaitseala ning 4 SPA 
ala ja 48 pSCI ala  

RAMSAR’i ala, Natura 2000 
riiklikud looduskaitsealad, 
liikide kaitse alad, 
maastikupark, 
maastikukaitse tsoonid, 
ökoloogilise kasutuse alad, 
loodusmälestised, 
eravalduses olevad 
kaitsealad 

Natura 2000 alad, 
looduskaitsealad 

Kaitseala 
kogusuurus 
hektarites 

• SPAd: 29 410 (Natura 
kood EE0080571) 

• PSCI: 28 110 (Natura 
kood EE0080524) 

Umbes 104 165 • 1 004 464 
• 57 019 kaitseala, mis 

kuuluvad Balatoni 
kõrgustiku rahvusparki  

• RAMSAR’i ala = riiklikus 
looduskaitsealad 5325 

• SPA: 55 478 
• Maastikupark: 87 040 
• SAC (planeeritud): 85 

570 

Umbes 37 000 Saksamaal 
ja Austrias.  
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Kõige 
olulisemad 
liigid 

  

Tõugjas (Aspius aspius), 
võldas (Cottus gobio), hink 
(Cobitis taenia), vingerjas 
(Misgurnus fossilis), hüüp 
(Botaurus stellaris),  roo-
loorkull (Circus 
aeruginosus), täpikhuik 
(Porzana porzana), 
väikekoskel (Mergus 
albellus), mustviires 
(Chlidonias niger), rukkirääk 
(Crex crex), väikeluik 
(Cygnus bewickii), suur-
laukhani (Anser albifrons), 
luitsnokk-part (Anas 
clypeata), väikeluik (Cygnus 
columbianus)  

Tõugjas (Aspius aspius), 
hink (Cobitis taenia), võldas 
(Cottus gobio), vingerjas 
(Misgurnus fossilis),laululuik 
(Cygnus cygnus), 
väikekajakas (Larus 
minutus), suur-laukhani 
(Anser albifrons), 
merikotkas (Haliaeetus 
albicilla), rohe-kärnkonn 
(Bufo viridis), sinine emajuur 
(Gentiana pneumonanthe), 
Petasites spec. ja palju 
muud 

Pääsusilm (Primula 
farinosa), suvine 
märtsikelluke (Leucojum 
aestivum), Crambe tataria, 
Ophrys sphegodes,  
Himantoglossum adriaticum, 
merikotkas (Haliaeetus 
albicilla), valgetoonekurg 
(Ciconia ciconia), koldhaigur 
(Ardeola ralloides), Egretta 
alba, luitsnokk-iibis (Platalea 
leucorodia), kõrvukräts 
(Asio otus)  

Punapea-vart (Aythya 
ferina), roo-loorkull (Circus 
aeruginosus), mustviires 
(Chlidonias niger), rukkirääk 
(Crex crex), laululuik 
(Cygnus cygnus), hallhani 
(Anser anser), punakõht-
unk (Bombina bombina), 
merikotkas (Haliaeetus 
albicilla), hüüp (Botaurus 
stellaris), väikehüüp 
(Ixobrychus minutus), 
Cerambyx cerdo, Os-
moderma eremita, Salvinia 
natans, kilpjas järveõis 
(Nymphoides peltata), 
vesipähkel (Trapa natans), 
... 

More than 350 bird species, 
e.g. tuttpütt (Podiceps 
cristatus), rääkspart (Anas 
strepera), punanokk-vart 
(Netta rufina), punapea-vart 
(Aythya ferina,), tuttvart 
(Aythya fuligula,) ja lauk 
(Fulica atra,). 

Taimed nagu Myosotis 
rehsteineri (paikkondlik 
Bodensee järvele) 
Deschampsia littoralis, 
silmjärvikas (Littorella 
uniflora) ja kaartulikas 
(Ranunculus reptans).  

Olemasolevat
e elupaikade 
tüübid 
vastavalt 
Elupaikade 
direktiivile 

 

  

• 6450 Põhjamaised 
lamminiidud 

• 6430 Niiskuslembesed 
tasandikel asuvad ja 
mäestikes alpiinse 
vööndini ulatuvad serva-
kõrgrohustud 

• 7110 Looduslikus 
seisundis rabad 

• 8220 Silikaatsed 
paljandid koos nende 
lõhedes kasvava 
taimestikuga 

• 9010 Läänetaiga 
• 91D0 Rabametsad 

 

• 2120 Liikuvad 
rannikuluited (valged 
luited) rand-luidekaeraga 
(Ammophila arenaria) 

• 2130 Rohttaimedega 
kinnistunud rannikuluited 
(hallid luited) 

• 2180 Atlantilise, 
kontinentaalse ning 
boreaalse piirkonna 
metsastunud luited 

• 3130, 3140, 3150, 3160 
Seisuveekogud 

• 3260 Tasandikel ja 
mäestike jalameil 
voolavad jõed 
Ranunculion fluitantis'i ja 

• 3150 Penikeele- ja 
kilbukakooslustega 
(Magnopotamion ja 
Hydrocharition) 
looduslikult 
rohketoitelised järved 

• 6190 Pannoonia 
kaljurohumaad (Stipo-
Festucetalia pallentis) 

• 6240 Lähis-Pannoonia 
stepistunud rohumaad 

• 6510 Aas-rebasesaba 
(Alopecurus pratensis) ja 
ürt-punanupuga 
(Sanguisorba officinalis) 
madalikuniidud 

• 7140 Siirdesood ja 

• 3150  
• 3260, 3270 

Vooluveekogud 
• 6210 Festuco-

Brometalia kooslustega 
poollooduslikud kuivad 
rohumaad ja 
põõsastikud 
karbonaatsel mullal (* 
olulised käpaliste 
kasvukohad) 

• 6410 Sinihelmikaniidud 
(Molinion caerulea 
kooslused) karbonaatsel 
või turvastunud mullal 
või savikatel 
mudasetetel 

• 3130-3150 
Seisuveekogud  

• 3240, 3260, 3270 
Vooluveekogud  

• 6210 Festuco-
Brometalia kooslustega 
poollooduslikud kuivad 
rohumaad ja 
põõsastikud 
karbonaatsel mullal (* 
olulised käpaliste 
kasvukohad) 

• 6410, 6430 
• 6510 Aas-rebasesaba 

(Alopecurus pratensis) ja 
ürt-punanupuga 
(Sanguisorba officinalis) 
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 Callitricho Batrachion'i 
kooslustega 

• 6270 Fennoskandia 
madalike liigirikkad 
arurohumaad 

• 6450 
• 7110 Looduslikus 

seisundis rabad 
• 7140  
• 7230 Aluselised ja 

nõrgalt happelised 
liigirikkad madalsood 

• 9010 Läänetaiga 
• 9080 Fennoskandia 

soostunud ja 
soolehtmetsad 

• 91D0 Rabametsad 

õõtsiksood 
• 7230 Aluselised ja 

nõrgalt happelised 
liigirikkad madalsood 

• 91G0 Kivitamme 
(Quercus petraea) ja 
valgepöögiga (Carpinus 
betulus) Pannoonia 
metsad 

• 91M0 Pannonian-
Balkanic turkey 
tammemetsad 

• 6430 Niiskuslembesed 
tasandikel asuvad ja 
mäestikes alpiinse 
vööndini ulatuvad serva-
kõrgrohustud  

• 6440 Niit-kõrveköömne 
kooslustega (Cnidion 
dubii) lamminiidud 
jõeorgudes 

• 6510 Aas-rebasesaba 
(Alopecurus pratensis) ja 
ürt-punanupuga 
(Sanguisorba officinalis) 
madalikuniidud 

• 9170 Galio-Carpinetum 
– kooslustega tamme-
valgepöögi metsad 

• 91E0 Sanglepa (Alnus 
glutinosa) ja hariliku 
saarega (Fraxinus 
excelsior) lammimetsad 
(Alno-Padion –, Alnion 
incanae, Salicion albae 
kooslused). 

• 91F0 Hariliku tamme 
(Quercus robur), 
künnapuu (Ulmus laevis) 
ja põldjalaka (Ulmus 
minor), hariliku saare 
(Fraxinus excelsior) või 
ahtalehise saarega 
(Fraxinus angustifolia) 
lammi-segametsad 
suurte jõgede 
kaldavallidel (Ulmenion 

madalikuniidud   
• 7140 Siirdesood ja 

õõtsiksood 
• 7210 Lääne-mõõkrohu 

(Cladium mariscus) ja 
raudtarnakooslustega 
(Caricion davallianae) 
karbonaatsed 
madalsood 

• 7220 Nõrglubjalasundit 
moodustavad allikad 
(nöörsamblakooslused – 
Cratoneurion) 

• 7230 Aluselised ja 
nõrgalt happelised 
liigirikkad madalsood 

• 9110, 9130, 9150 
Pöögimetsad 9160, 9170 
Tamme-valgepöögi 
metsad 

• 9180 Tilio-Acerion – 
kooslustega nõlvade, 
rusukallete ja jäärakute 
metsad  

• 91E0 
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minoris'e kooslused) 
  

Haldamine 

Kaitseala 
kaitsekorraldu
skava 

Heakskiitmise staadiumis Mõned kavad on 
ettevalmistamisel ning 
mõned heakskiitmise 
staadiumis. Vaid kaks kava 
on juba heaks kiidetud. 

Mõned 
kaitsekorralduskavad on 
heaks kiidetud ning teised 
ettevalmistamisel. 

23-l kaitsealal 29-st Balatoni 
kõrgustiku rahvuspargis on 
kaitsekorralduskavad. 
Ülejäänud on 
ettevalmistamisel. 

Stawy Milickie 
looduskaitseala kava –
ettevalmistamisel 

Natura 2000 SPA Dolina 
Baryczy’I kava – peagi 
kuulutatakse välja 
kaitsekorralduskava 
ettevalmistamise pakkumine 

Kõigil kaitsealadel on 
olemas 
kaitsekorralduskavad, kuid 
mitmeid neist ei rakendata 
piisavalt. Natura 2000 alade 
kaitsekorralduskavad on 
ettevalmistamisel. 

Järelevalvesü
steem  

Järelevalvesüsteem on 
aastaringne; riigi poolt on 
rahastatud vaid 
hüdrokeemiliste ja 
hüdrobioloogiliste aspektide 
järelevalve. Külastajate 
seirel puudub järelevalve. 

Külastajate seirele puudub 
järelevalve. 

Kis-Balatoni alal on 
looduskaitse- ja 
järelevalvesüsteem 
vastavalt seaduslikele 
määrustele. Balatoni 
kõrgustiku rahvuspark 
kuulub rahvusliku 
biomonitooringu süsteemi 
alla. 

Lindude ja veekvaliteedi 
järelevalve; mõningad 
aastaringsed erinevate 
aspektide (nt kahepaiksete) 
uuringud. 

Kõik kaitsealad ei ole 
järelevalve all. 

Kaitseala 
korraldusasut
us 

Eesti 
Keskkonnaministeerium, 
Riiklik Looduskaitsekeskus 
and selle kontorid Viljandis, 
Tartu ja Valga maakonnad 

Eesti 
Keskkonnaministeerium, 
Riiklik Looduskaitsekeskus 
(LKK) and selle kontorid 
Valgas, Jõgeva ja Ida-Viru 
maakonnad. 

Balatoni Rahvuspargi 
Direktoraat on iseseisev 
juriidiline isik, mida 
rahastatakse riigi eelarvest, 
juhitakse iseseisvalt ning 
mis tegutseb 
Keskkonnakaitse 
Ministeeriumi ja Veeameti 
juhtimise all. 

• Ramsar’i alad: 
Keskkonnaministeerium   

• Looduskaitsealad ja 
maastikupargid: 
maavanem  

Piirkondlikud ametiasutused 
on vastutavad. Saksamaal 
ja Austrias allkirjastasid 
ametiasutused lepingud 
keskkonnaalaste 
valitusväliste 
organisatsioonidega kõige 
olulisemate kaitsealade 
haldamiseks. 

Huvirühmade Eesti Eesti On olemas Rahvuspargi On olemas Loodusalane Maastikukaitsealadel ja 
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osalus 
kaitseala 
korraldamisel 

Keskkonnaministeerium, 
Riiklik Looduskaitsekeskus 
ja selle kontorid Viljandis, 
Tartu ja Valga maakonnad 

Keskkonnaministeerium: 
Riiklik Looduskaitsekeskus 
and selle kontorid Valgas, 
Jõgeva ja Ida-Viru 
maakonnad, maakonna 
keskkonnaametid, 
Keskkonnainspektsioon. 

Nõukogu, mis kontrollib ja 
toetab Rahvuspargi 
Direktoraadi tegevusi. 
Selles nõukogus on 
eksperdid ja huvirühmad 
erinevatest sektoritest. 

Nõuandekogu, mis on 
maavanemat nõustav 
komisjon. Lisaks sellele on 
otsesed tegevused 
maaomanike, ettevõtete, 
kohalike asutuste ja 
valitsusväliste 
organisatsioonide poolt. 

 

Natura 2000 aladel on 
juhatused, kus on esindatud 
asjakohased huvirühmad. 

Külastajate seire 

Kaitseala 
väisavate 
külastajate 
tüüp  

Päevareisid, matkajad, 
hobikalurid, lastelaagrid ja 
erinevad kokkutulekud 

Päevareisid, matkajad, 
linnuvaatlejad, hobikalurid 

Turistid, kohalikud elanikud Kohalikud elanikud, 
töötajad, turistid, õngega 
kalastajad, seenekorjajad, 
jahimehed 

Peamiselt suvehooaja 
turistid ja lindudest huvitatud 
külastajad. Kasvav arv 
jalgrattaturiste. 

Kaitsealadel 
või nende 
läheduses 
leiduva 
majutuse tüüp 

Umbes 15 kämpingut  ja 
umbes 10 
motelli/turismifarmi 
 

Umbes 15 kämpingut 
kaitsealadel 

 

6 maja/suvilat kaitsealadel 
hariduslikel või teadustöö 
eesmärkidel. 17 kämpingut 
lähedalasuvatel 
kaitsealadel. 

Kokku 50 majutuskohta 
(hotellid, kämpingud 
peamiselt telkidele, 
agroturismitalud, jahimajad, 
noortehotellid, 
külalistemajad, motellid) 

Igat tüüpi majutus. Majutus 
puudub kaitsealadel, kuid 
on olemas lähedalasuvates 
linnades: Constance, 
Radolfzell, Friedrichshafen 
jm. 

Külastajatele 
loodud 
infrastruktuur 

Võrtsjärve Teabekeskus 
Limnoloogilises Keskuses, u 
5 avalikku puhkeala, 3 või 4 
matkarada. Osadel aladel 
on olemas märgid. 

Matkarajad, vaatetornid, 
teabekeskused 

10 loodusrada, 7 
näitusekeskust järve ääres 
kokku 268 000 külastajaga 
(2006). 

1 linnuvaatlustorn ja 3 
peidukohta, 10 loodusrada, 
14 kohalikku muuseumi, 
matkamine, kajakisõidu, 
jalgrattasõidu ja ratsutamise 
rajad koos vajaliku 
infrastruktuuriga 

Igat tüüpi infrastruktuurid 

Giidiga 
ekskursioonid 

Peamiselt korraldatud 
Võrtsjärve Teabekeskuse ja 
Eesti Maaülikooli  kaudu 
(traditsiooniline kalepurjeka 

Linnuvaatluseid ja teisi 
erinevaid giidiga 
loodusekskursioone saab 
tellida LKK abiga; 

467 giidiga rühma, millest 
43 oli 2006. Aastal 
metsakooli programmes 

Kokku u 17 000 osalejat 

Giidide arv on suhteliselt 
väike 

Keskkonnaorganisatsioonid 
NABU ja BUND pakuvad 
giidiga ekskursioone 
(http://www.birdinggermany.
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sõit, kalastuslaagrid jm) vanaaegseid lodjareise 
saab tellida Emajõe 
Lodjaseltsilt. 

de/wollriedenglish.htm). 
 

Külastajate 
arvu/voo 
kontrollimise 
meetmed: 

Puuduvad Vastavalt kaitsemäärustele 
peavad (või vähemalt 
peaksid) grupid, kus on 
enam kui 50 inimest 
kooskõlastama oma 
tegevused maaomanikega. 

Puuduvad Looduskaitsealale 
minemiseks on vaja 
sissepääsuluba. 

 

On üksikud piiratud alad 
nagu Wollmatinger Ried. 
Teistel aladel on olemas 
külastajate seire, kuid 
puuduvad 
kontrollsüsteemid. 

Järelevalvesü
steem 

Puudub Puudub Järelevalvesüsteemi 
haldavad Rahvuspargi 
Direktoraat ja 
Veemajanduse 
direktoraadid. 

Peale looduskaitsealale 
sissepääsu kontrollimise 
puudub külastajate voo 
järelevalve 

On olemas keskkonnalaste 
valitsusväliste 
organisatsioonide poolt 
hallatavatel aladel 

Panus kohalikku majandusse 

Kaitsealal 
leiduvad 
majandusstru
ktuurid 
(sissepääsuta
sud, giidiga 
ekskursioonid 
jm) 

Sissepääsutasu 
külastuskeskuses asuvasse 
Võrtsjärve muuseumisse, 
giidiga ekskursioonid 
purjelaeval 

 

 

Puuduvad 

 

• Matkareisid gruppidele 
• Loodusrajad 
• Mitmed sündmused ja 

teenused (koobaste 
külastus, paadisõit) 
rahvuspargi alal, mis 
vajavad Rahvuspargi 
Direktoraadi heakskiitu  

• Näitusekeskustes olevad 
sissepääsutasud 

Puuduvad regulaarsed giid, 
on üksikult tegutsevad 
giidid. 

• Peamiselt loodusturismi 
ja jalgrattaturismi 
pakkumised 

• Giidiga ekskursioonid 
kõige olulisematel aladel 

• Sümboolne 
sissepääsutasu 

 

Kaitsealaga 
otseselt 
seotud 
töökohad 
(metsavahid, 
ametnikud 

Metsavahid, 
kalastusinspektorid ja 
limnoloogilise keskuse 
teadlased 

Metsavahid  64 töötajat (11 looduskaitse 
professionaali, 19 
metsavahti, ülejäänud on 
töölised ja administratiivne 
personal) Rahvuspargi 
Direktoraadis (ala > 11 

3 (metsavahti – 
Maastikupargi personal)  

On olemas, kuid puuduvad 
andmed 
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jne) miljonit ha). 

Probleemid 

 

Külastajate seire puudub Külastajate seire puudub Kaitseala külastamisel 
kehtivad ranged määrused. 
Need määrused takistavad 
asulate arengut. 

 

• Turism on arengu 
algstaadiumis, seega on 
arengusuundade korralik 
määratlemine väga 
vajalik 

• Ala muutub aina 
populaarsemaks ning 
maakasutusplaneerimise 
mehhanismid ei kontrolli 
kasvavat puhkemajade 
ehitamise survet 
piisavalt 

• Puudub piiriülene 
kontseptsioon 
(haldamisplaanid, 
järelevalve ning vee, 
spordi ja jahinduse 
reguleerimine) 

• Kaitsealad on liiga 
väikesed ja ei ole 
ühendatud (puuduvad 
puhvertsoonid ja 
elupaikade koridorid) 

• Kliimamuutused mõjud 
näha 
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Juhtumiuuring 4 –Looduskaitse ja turismi ühendamine 
tsoneerimisega 

Projekti eesmärgiks oli luua turismi selline ruumiline korraldus, mis ei ohustaks 
loodust. Taoline mõistlik lähenemine turismile toetab kohalikku majandust ja 
säilitab loodusressursse nagu jälgitav loodus, maastik ning rahu ja vaikus. 

Andmete kogumine ja töötlemine 

Esimeseks suureks sammuks olid ulatuslikud kohapealsed uuringud, mis 
moodustasid loodusinventuuri vundamendi ühel Poola suurimal Natura 2000 alal 
(Eriline kaitseala) - Dolina Baryczy. Koguti üksikasjalikku teavet lindude 
elupaikade  jagunemise kohta ning samuti kaardistati mõningate oluliste 
loomaliikide (kahepaiksed, liblikad, putukad ja nahkhiired) elupaigad. Ka koguti 
teavet taoliste aspektide kohta nagu elupaikade omadused, ohud ning 
olemasolevad ja potentsiaalsed probleemid. Kohapealseid uuringuid viis läbi 
lepinguliste spetsialistide meeskond, kes oli nii akadeemilistest, looduskaitse ja 
kohalikest asutustest kui ka vabakutselised. 

Kaardistatud lindude elupaigad ja potentsiaalsed probleemid muudeti 
digitaalseteks GIS ja MS Access andmebaasideks. See tarkvara loodi just taolisel 
eesmärgil. Andmebaas võimaldab andmete kerget uuendamist ja analüüsimist 
ning tulemusi saab vaadata kas raportite kujul või kanda andmed GIS-i, kus nad 
kuvatakse jaotuskaartidena. Temaatilistel kaartidel näidatavat teavet võib kasutaja 
ise selekteerida. Valik võib põhineda ühe kindla liigi valikus, liikide grupi valikus, 
geograafilise ala valikus või mistahes muu kriteeriumi eelistamises. Valitud 
andmetest võib kokkuvõte teha või neile hinnang anda (elupaikade hindamine 
erinevate kriteeriumite alusel). 

 

 

 

  
Vähemalt 14 vaenukäo paari pesitsevad siiani tiigi 
kallastel olevates vanades puudes 

Merikotkas toitub kalast ja veelindudest 



5 Kaitsealade majandamine     

Living Lakes Ida-Euroopa Koostöövõrgustik  62 

Loodud GIS ja Access andmebaasid tehti loodukaitseasutustele kättesaadavaks 
ning samuti anti neile ja PTPP „pro Natura” töötajatele antud vahendite 
kasutamiseks vajalik koolitus. Siiani on teabe uuendamine PTPP „pro Natura” 
ülesanne, misjärel saadetakse andmed edasi partneritele. 

Hindamine ja tsoneerimine 

Elupaikade hindamist tehti tsoneerimise eesmärgil ning otsuste langetamise 
alusena planeerimisprotsessides. Esimese sammuna loodi hindamiskriteeriumid 
ja –protseduurid. Hindamine põhineb mitmel kriteeriumil, nagu näiteks liikide ja 
alade looduskaitsestaatus, suhteline arvukus, elupaikade ja liikide tundlikkus 
erinevate häirivate tegurite suhtes ning samuti olemasolevad ja potentsiaalsed 
ohud. Kriteeriumitele anti erinevad astmed ning erinevaid arvutuskäike katsetati 
võrrelduna teaduslike ootustega tulemuste osas. Nende protseduuride kaudu 
saadud lõplik hindamissüsteem näib esmapilgul keeruline, kuid see loob lihtsaid ja 
kergesti tõlgendatavaid kategooriaid.  

Samamoodi määratleti ka turismiarendustsoonide kategooriad. 5-tsoonilised 
kategooriad ulatuvad rangetest piirangutest alale juurdepääsu osas kuni 
madalaima astme piiranguteni, mis annavad vaid üldiseid soovitusi. Elupaikade 
hindamise ja ruumiliste omaduste – näiteks olemasolevad transpordiliinid ja 
majutus ning muu turismiinfrastruktuur – põhjal märgiti tsoonid piirkonnakaardil 
ettepanekuna kohalike ja regionaalsete ametivõimudega konsulteerimiseks. 

Projekt viidi ellu Wrocław ülikooli ekspertide ja sõltumatute teadlaste, 
looduskaitseasutuste esindajate (looduskaitse, maastikupargid) ja partneriteks 
olevate valitsusväliste organisatsioonide abiga. Tehnilise töö teostasid 
vabakutselised ja ülikooli bioloogiaspetsialistid (andmete kogumine, tiikide 
hindamine ja keskkonnaandmete kogumine, GIS ja andmebaas ning GIS 
koolitused). 

Väljakutsed rakendamisel 

Väljakutsed puudutasid põhimõttelisi ja sotsiaalseid aspekte. Siiani pole Poolas ja 
isegi Euroopas tehtud palju tööd elupaikade süstemaatilisel hindamisel. Projekti 
meeskond osales EuMon konverentsil (Euroopa bioloogilise mitmekesisuse 
jälgimise konverents) Leipzigis, kus teiste osapoolte kogemused olid tõestuseks, 
et taoline projekt on siiani uudseks lähenemiseks. Hindamiskriteeriumite 
realiseerimine on keeruline. Loodud süsteem pidi arvestama mitmete muutujatega 
ning samal ajal andma lihtsaid ja kasutatavaid tulemusi. Sotsiaalpoliitilises 
valdkonnas oli puudus seaduslikust ja institutsionaalsest raamistikust, mille kaudu 
saaks tulemusi automaatselt rakendada. Rakendamine peaks põhinema 
tsoneerimise liitmisel erinevate otsuse langetamise protsessidega ning see 
hakkab teatud määrani sõltuma tema kasutajate heal tahtel. 
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Projekti hindamine ja jätkusuutlikkuse 

Projekti kavandatud eesmärgid on saavutatud. Elupaikade hindamine lõi aluse 
turismitegevuste tsoneerimiseks. Läbirääkimiste protsess, et muuta tulemused 
seaduslikuks raamistikuks, on osa kaitsekorralduskavast. Struktureeritud teave 
edastati looduskaitseasutustele ning see kaasatakse tulevasse 
kaitsekorralduskavasse sõltumata selle loojast. Projekti raames loodud GIS/ 
andmebaasi vahend jääb kestma püsiva mehhanismina. Samamoodi on juhatuse 
ja valitsusvälise organisatsiooni töötajate koolitusel pikaajaline mõju. 
Tulevikuülesanded, nagu kaitsekorralduskava loomine ja loodusväärtuste 
järelevalve, on valitsuse vastutusel. 

Elupaikade ja liikide kaitsel süstemaatilise häirimise ja lõhkumise vältimise kaudu 
tsoneeritud alal on hea tulevikuväljavaade. Projekt põhineb huvirühmade ja 
ühiskonna heal koostööl. Külastajatele avati mõned looduskaitseala osad, mis 
varem olid ligipääsematud. Kohalik elanikkond on mõistnud, et mõõdukad 
meetmed on võimalikud ja neile ehk kasulikudki. 
 
Projekti jooksul kogetud õppetunnid 

Olulisteks faktoriteks olid kaine mõistus ja teostatavus. Teaduslikke teadmisi 
tuleks kasutada oletuste ja meetodite tõestamisel, kuid sotsiaalses keskkonnas 
kasutatavad mõisted peaksid olema lihtsad ja arusaadavad. Näiteks peaks ala 
väärtuse, tundlikkuse ja ohtude liigitus hõlmama 5-7 kategooriat, millel on eristuv 
sisu ja piirid. 

Tavalistel inimestel ei ole kerge looduse väärtust mõista. Loodud 
kommunikatsioonistrateegia ei keskendunud inimeste veenmisele looduse 
väärtuse ja ilu osas (nagu seda kogevad näiteks linnuvaatlejad), vaid üritas pigem 
näidata loodusturistidest saadavat kohaliku majanduse potentsiaali. 
 

 

 

 
Üle 20% Poola hallhanedest pesitseb Barycz’i 
orus. 

Osavad kalurid – kormoranid põhjustavad 
konflikte kalakasvandustega 
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MAAKASUTUSE JA SÄÄSTLIKU MAJANDAMISEGA SEOTUD 
SEADUSANDLUS 

Maakasutuse ja säästliku majandamisega seotud seadusandlus 

EL – Keskkonnamõju hindamine (KMH) 

Keskkonnamõju hindamise direktiiv projektide keskkonnamõju hindamise kohta 
tagab projektide keskkonnakaalutluste määratlemise ja hindamise enne nende 
kinnitamist. Avalikkus saab avaldada oma arvamust ning projekti 
kinnitamismenetluses võetakse arvesse kõiki tulemusi. Avalikkust teavitatakse 
otsusest pärastpoole. Keskkonnamõju hindamise direktiivis sätestatakse 
projektide liigid, millele keskkonnamõju hindamist kohaldatakse, rakendatava 
menetluse ja hindamise sisu. 
KMH kohta on saadaval arvukalt suuniseid, uurimusi ja aruandeid. 

KMH-ga seoses võeti 2003. aasta mais vastu direktiiv 2003/35/EÜ. Nimetatud 
direktiivi eesmärgiks on ühtlustada avalikkuse osalemise sätted Århusi 
konventsiooniga keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise kohta. 

Täiendav teave: http://www.ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm 

EL strateegilise keskkonnamõju hindamise direktiiv (SEA) 

SEA-direktiivi eesmärk on tagada teatud kavade ja programmide 
keskkonnakaalutluste määratlemine ja hindamine nende koostamise ajal ja enne 
nende vastuvõtmist. Avalikkus ja keskkonnaalaste tööülesannetega asutused 
saavad avaldada oma arvamuse ning planeerimisprotsessi käigus koondatakse ja 
võetakse arvesse kõiki tulemusi. Pärast kava või programmi vastuvõtmist 
teavitatakse avalikkust otsusest ning otsuse tegemise viisist. Juhul kui on 
tegemist tõenäolise märkimisväärse piiriülese mõjuga, teavitatakse asjaomast 
liikmesriiki ja selle avalikkust ning võimaldatakse neil esitada kommentaare, mis 
lisatakse samuti riiklikku otsustamisprotsessi. 

SEA aitab avalikkuse kaasamise ja keskkonnakaalutluste integreerimise kaudu 
kaasa läbipaistvamale planeerimisele. See aitab edendada säästvat arengut. 
SEA-d tuleb kohaldada „kavadele ja programmidele”, kaasa arvatud need, mida 
kaasrahastab Euroopa Ühendus, ja nende mistahes muudatused: 

• mille koostab ja/või võtab vastu riigi, piirkondliku või kohaliku tasandi 
asutus (nt. maakorralduskavad, linnaplaneerimiskavad) 

• mille koostab asutus vastuvõtmiseks parlamendi või valitsuse 
õigusloomemenetluse kaudu, ja 

• mida nõutakse siseriiklike õigus- või haldusnormidega. 

 

Hea tava kohaselt peaks kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine 
mõjutama ka kavade ja programmide koostamise viisi. Hindamine viiakse läbi 
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kava või programmi koostamise ajal ja enne selle vastuvõtmist või menetlusse 
andmist. 

Keskkonnamõju hindamise aruanne on direktiivis sätestatud keskkonnamõju 
hindamise keskne osa. See on ka kava või programmi rakendamise olulise mõju 
seire põhialuseks. Aruande ülesandeks on piiritleda, kirjeldada ja hinnata kava või 
programmi rakendamisega kaasnevat tõenäolist olulist keskkonnamõju ning 
esitada mõistlikud alternatiivid. Alternatiivide uurimine on hindamise oluline 
element ning direktiiv juhib tähelepanu nende põhjalikule hindamisele üles 
rohkem kui seda nõuab EIA direktiiv. 

SEA direktiiv nõuab kava või programmi eelnõu konsulteerimist ja avaliku debati 
korraldamist. Kava või programmi eelnõu ja keskkonnamõju aruanne tuleb teha 
kättesaadavaks avalikkusele (mis on defineeritud artikli 2 punktis d ja lõikes 4). 
SEA mainib selgesõnaliselt asjakohaseid valitsusväliseid organisatsioone kui 
osa avalikkusest, keda teatud hinnatava kava või programmi kohta tehtavad 
otsused tõenäoliselt mõjutavad või kellel on huvi nende otsuste vastu. 

Valitsusvälised organisatsioonid võivad erineda oma huvivaldkonna poolest. 
Mõned on näiteks aktiivsemad riiklikul tasandil ning mõned on aktiivsemad  
piirkondlikul või kohalikul tasandil või teatud küsimustes, näiteks loodus või 
jäätmemajandus. Artikli 6 lõike 4 kohaselt vastavate valitsusväliste 
organisatsioonide kindlaks määramine võimaldab liikmesriikidel kohandada 
määramist vastavalt asjakohase kava või programmi olemusele ja sisule ning 
valitsusväliste organisatsioonide huvidele. Üksnes kohalikke huve esindavad 
valitsusvälised organisatsioonid tuleb määratleda ka kaugemate kohtadega 
seotud kavade või programmide korral, kui on selge, et nimetatud kavad või 
programmid nende huve mõjutavad.  

Täiendav teave: 
http://www.ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 
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Andmetabel: Säästev maakorraldus ja säästev haldamine regionaalsel ja kohalikul tasandil 

 

Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Valgla / järve 
suurus km² 

3374 / 270 47 800 / 3,555 5775 / 594 55 345 (Barycz jõgi) / 70 (tiigid) 11 487 / 536 

Kehtiva 
maakorralduspla
ani kinnitamine 
regionaalsel 
tasandil 

7 järvega piirnevat 
kohalikku omavalitsust 
on loonud vahepealse 
planeerimise, mis on 
ühendatud üheks 
planeerimise 
dokumendiks, mis katab 
piirkondliku ja kohaliku 
tasandi. See kiideti 
heaks 2001.a 
detsembris. Dokumendil 
puudub kehtivusaeg, 
kuid on soovituslik plaan 
iga 3-5 aasta jooksul üle 
vaadata. 

Heaks kiidetud 
maakonnaplaanid: Tartus 
(1997), Jõgevas (1998), 
Ida-Virus (1998) ja Põlvas 
(2002). 

Puudub kehtivusaeg, kuid 
on soovituslik plaan iga 3-
5 aasta jooksul üle 
vaadata. 

Heaks kiidetud: Ungari 
parlament lõi „Balatoni 
Seaduse”, mis on Balatoni 
järve puhkeala 
regionaalse arengu plaan 
ning mis on hetkel 
ülevaatamisel 

Barycz’i oru ala piirneb kahe 
provintsiga ning on kaasatud 
kahte regionaalse 
maakorralduse dokumenti. 
Dolnośląskie provintsi 
maakasutuse plaan võeti vastu 
2002.a ja vaadati üle 2006.a 
ning Wielkopolskie provintsi 
maakasutuse plaan võeti vastu 
2000.a 20-ks aastaks. Vastavalt 
Poola seadustele on 
ülevaatamine kohustuslik kuskil 
iga 4 aasta tagant. 

Regionaalsed maakasutuse 
plaanid igas Bodensee järve 
piirkonna kaheksas Saksa 
maakonnas ja ka 
Vorarlberg’is (Austria). 

Kehtiva 
maakorralduspla
ani kinnitamine 
kohalikult 
tasandil 

Üks maakasutuse plaan 
kõigile 7-le järveäärsele 
omavalitsusele; Rõngu, 
Tarvastu ja Viiratsi 
omavalitsustel on 
lisaplaanid, mis kehtivad 
2012. aastani. 

Heaks kiidetud: Illuka ja 
Iisaku (1999), Pala ja 
Räpina (2006, kehtiv kuni 
2015). 

Enamik kohalikke 
maakasutuse plaane 
kiideti heaks aastatel 
2002-2006. On kohustuslik 
maakasutuse plaan iga 5 
aasta tagant üle vaadata 

Ei ole kohustust tervet 
kogukonda hõlmavat 
maakasutusplaani luua, kuid 
tuleb teha “Ruumilise arengu 
eelduste ja suundade uuring”. 
Maakorraldus toimub vaid 
aladel/maatükkidel, kuhu 
soovitakse investeeringuid või 
muid muutusi ning see 
peegeldab uuringu seisukohti. 

21-s kogukonnas 40-st on 
vähem kui 1% selle pindalast 
kaetud kehtivate 
maakastuskavadega. 

Igal omavalitsusel 
Saksamaal ja Austrias on 
oma maakasutusplaan ja 
kohaliku tasandi 
linnastumisplaan, mille on 
heaks kiitnud kohalik 
omavalitsus või 
linnavalitsus. Piirkoondlikud 
ametiasutused (maakonnad) 
peavad kontrollima, et 
kohalikud plaanid oleksid 
kooskõlas piirkondlike 
maakastuusplaanidega. 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Vastukaaluks on sama protsent 
mõnes kogukonnas lausa 100%. 

Vastutav 
ametkond 

Maavalitsused (Tartu, 
Viljandi, Valga) 

Maavalitsused (Tartu, 
Jõgeva, Põlva, Ida-Viru) ja 
kohalikud omavalitsused 

Piirkondlik 
maakorraldusamet ja 
kohalikud omavalitsused 

 

Provintsi juht ja provintsi 
regionaalne assamblee ning 
kohalikul tasandil vastutab 
linnapea, juhtivad ametnikud ja 
vallavolikogud  

Regionaalsed 
planeerimisasutused ja 
kohalikud omavalitsused 

Kas  kehtiv 
maakasutusplaa
n võtab 
säästvuse 
aspekte 
arvesse? 

Keskkonnamõjude 
hindamine leidis aset 
plaani koostamisega 
samal ajal. 
• Olemasolevate 

keskkonnatingimuste 
hindamine ja 
piirangute 
dokumenteerimine 

• Ökoloogiliste, 
sotsiaalsete ja 
majanduslike mõjude 
kompleksanalüüs 

• Alternatiivse 
planeerimise võimalus 
konfliktsetes 
piirkondades 

• Loodusvarade 
vastutustundlik 
kasutamine ja 
keskkonna kaitsmine 

• Keskkonnaprobleemide 
ennetamine reovee 
hulga ja selle ohtlikkuse 
kontrolli läbi ning läbi 
energiatarbimise 
vähendamise 
teadlikkuse tõstmise 
kaudu 

• Rohelise võrgustiku 
loomine 

• Väärtuslike maastike 
määratlemine 

Plaan hõlmab meetmeid ja 
investeeringuid, mis 
puudutavad 
looduskaitseala 
ökoloogiliste olude 
säilitamist, veekvaliteedi 
tõstmist ja turismi säästvat 
arengut. 

Provintside maakasutusplaanid 
on üsna üldised dokumendid 
ning sageli on raske hinnata 
teatavate aspektide säästvust 
või eesmärki. Säästev areng on 
ära märgitud peaeesmärgina kui 
„kogu provintsi harmooniline ja 
säästev areng” ja 
„loodusväärtuste aktiivne kaitse 
ja looduskeskkonna 
kujundamine, mis viib säästva 
arenguni”. 

• Maakasutuse 
vähendamine 
(kompaktsed linnad) 

• Taastuvenergia kasutuse 
suurendamine 

• Energia säästmine ja 
energiatõhususe 
parandamine 

• Veekogude kaitse 
• Loodusväärtuste kaitse 
• (Liiklus)müra 

vähendamine  
• Õhukvaliteedi 

parandamine 

Kas 
maakasutusplaa
nis sisaldub 
konkreetne viide 
järve ja 
järvekalda 
kaitsmisele? 

Mitmed konkreetsed 
lahendused negatiivsete 
keskkonnamõjudega 
võitlemiseks on ära 
märgitud järgnevates 
valdkondades: 

1. Turismi 
infrastruktuuri 
ülesehitamine (11 

Vaid kaitsealade kaudu.  

Pala alevis: Peipsi järve 
äärsete matkaradade 
projekti loomine, 
kaldanõlva kaitse ning 
kaitsva eesmärgiga 
istutatud metsad. 

Järvekalda taastamise 
plaanid loodi 2002-2005 
aastatel. Need plaanid 
loodi järvekalda 43 asula 
jaoks kooskõlas Balatoni 
Seadusega ja teiste 
seadustega. 

Järvekalda asulad peavad 
looma rohelised jalgrajad 

• Dolnośląskie’s on „BV 
loodusvarade kaitse” 
prioriteetide hulgas ning 
eriliste eesmärkide hulgas on 
ka „BV maastikupargi 
laiendamine”. 

• Kohalikult tasandil on see 
erandiks, nt śmigród’is on 
regulatsioon, mille kohaselt ei 

• Regionaalne Baden-
Württemberg’i Järvekalda 
Kaitse: Et kaitsta tundlikke 
madalikke, mis 
moodustavad järve 
kogupinnast u 17%, on 
Bodeni järve kalda 
plaanidesse lisatud kaitstud 
alad. Seadustega on 
kaitstud vaid olemasolev 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

lahendust) 

2. Teede, hoonete, 
parkimisplatside jm 
ehitamine (12 
lahendust) 

3. Turismi arendamine 
(4 lahendust) 

4. Ettevõtluse 
tegevuste suurendamine 
(kalanduses, 
põllumajanduses, 
metsanduses) (9 
lahendust) 

 

järvekaldale (et 
suurendada järve kalda 
ääres olevat rohelist ala). 

ole infrastruktuuri lubatud luua 
tiikidest 100 m raadiusesse. 

loomulik kaldajoon. Enam 
kui 60% kaldajoonest on 
linnastunud, tugevalt 
muundatud või vabaaja 
infrastruktuuri kasutuses 
(kämpingud jm). 
• Šveitsi ja Austrias on 
sarnane seadusandlus. 
• Bodensee järv on 
rahvusvaheline veekogu 
(Comdominium) ning ei ole 
kaitse all, kuid 
Rahvusvaheline Bodensee 
järve komisjon kiitis heaks 
järve kaitse meetmed, mis 
puudutavad paadisõitu, 
kalastamist ja vee kvaliteeti. 
Lisaks selle on Bodensee 
järv joogivee reservuaar, 
kus on veekvaliteedile 
kõrged standardid. 

Kas 
maakasutusplaa
nis leidub 
konkreetseid ja 
mõõdetavaid 
eesmärke?  

 

Kohaliku arendamise 
eelduste tugevdamine, 
soodsate tingimuste 
loomine piirkonda 
investeerimiseks, uute 
töökohtade loomine, 
Võrtsjärve piirkonna 
kuvandi parandamine 
ning piirkonna muutmine 
atraktiivseks elumaaks 
ja puhkealaks. 

Jah (nt rohelise võrgustiku 
loomine, et määrata 
kindlaks väärtuslikud 
maastikud) 

• 80% reoveest viiakse 
reoveepuhastitesse 
alates 2005.a 
detsembrist. 

• Järvekalda taastamise 
plaanide loomine 
asulatele 2002.a 
detsembriks 

• Iga asula uute 
maakorraldusplaanide 
loomine ja 
heakskiitmine 

Ei. Kohalikul tasandil on mõnes 
kogukonnas konkreetsed 
eesmärgid. 

Standardid põhinevad 
riiklikel ja Euroopa seadustel 
(ehitustihedus, asustatud 
alade ja liikluse 
infrastruktuuri vahelised 
suhted, soojusisolatsioon 
jne), kuid säästva 
maakasutuse juures 
puuduvad mõõdetavad 
eesmärgid. 

Kas 
maakasutusplaa

Riiklikud ja Euroopa 
seadused; mitmed 

Riiklikes seadustes on 
mõned standardid ja 

Riiklikud ja Euroopa 
seadused, kuid juhised on 

Ei Standardid põhinevad 
riiklikel ja Euroopa seadustel 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

nis leidub 
konkreetseid 
kriteeriume ja 
standardeid? 

ranged 
regulatsioonid/piirangud 
uute hoonete 
ehitamisele järvekaldale 
ja puhkealade 
erinevatesse 
tsoonidesse. 

kriteeriumid (nt on olemas 
fikseeritud välismüra 
lubatud tasemed parkides, 
tööstusaladel jne; 
Muinsuskaitseseaduses 
on mälestiste kaitsealaks 
50 m) 

rangemad, nt mis 
puudutavad uute hoonete 
ehitamise regulatsioone/ 
piiranguid. 

ehitustiheduse, 
energiatarbimise ja 
majapidamise 
energiatõhususe, liiklusmüra 
ja õhukvaliteedi kohta. 

Kas 
maakasutusplaa
nis leidub 
konkreetseid 
kontrollandmeid/ 
indikaatoreid? 

Ei, kuid asjakohastes 
regulatsioonides on 
kirjas eesmärkide 
saavutamise tähtajad 
(2015). 

Aluseks võetakse riiklikud 
seadused. 

Ei, kuid asjakohastes 
regulatsioonides on kirjas 
eesmärkide saavutamise 
tähtajad ja vastutavad 
organisatsioonid.  

Puuduvad regionaalsel tasandil. 
Kohalikud viited puudutavad 
tavaliselt arengukriteeriumeid 
(asustuse suurus ja kvaliteet), 
vee ja reovee hulk ja 
kvaliteedistandardid, 
metsastamise protsent jm. 

Seadusega nõutud viited ja 
indikaatorid, mis puudutavad 
asutustuse  tihedus, ehitud 
(eriti energia), liikluse 
infrastruktuur, müra jm. 

Kas leidub 
kontrollinstrume
nt kriteeriumite 
ja standardite 
täitmise 
kontrollimiseks?  

Ei Ei Kontroll toimub selle 
kaudu, et ministeeriumid 
peavad nõustuma Balatoni 
Seaduse rakendamisega. 

Ei  Kohalikud ametivõimud 
valmistavad ette oma 
asustamise  
tsoneerimisplaanid, kus on 
konkreetsed kriteeriumid 
ehitamiseks. Kohalikud 
võimud on vastutavad nende 
nõudmiste täitmise kontrolli 
üle, kuid töötajate nappuse 
tõttu ei kontrollita sageli 
plaanide täitmist. 

Kas leidub 
järelevalvesüste
em 
maakasutuse 
mõjude 
kontrollimiseks? 

Ei Ei (kaudselt 
keskkonnaseire maakonna 
tasandil) 

Ei Ei. Vaid 10% kogukondadest 
teostab järelevalvet ja 1/3 
plaanib seda teha tulevikus. 

Ei  



6 Säästlik maakasutus       

Living Lakes Ida-Euroopa Koostöövõrgustik  70 

Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

Huvirühmade 
osalus 
maakorralduses 

Erinevad spetsialistid 
kohalikust 
omavalitsusest, 
vallavolikogust ja selle 
komisjonidest ning 
kohalik kogukond. 

Erinevad spetsialistid 
kohalikust omavalitsusest, 
vallavolikogust ja selle 
komisjonidest ning kohalik 
kogukond. 

Balatoni Seaduse 
täiustamise ja 
ülevaatamise jaoks 
korraldati mitmeid 
foorumeid, kus osalesid 
arenguorganisatsioonid, 
regionaalsed asutused, 
omavalitsused ja 
tsiviilorganisatsioonid, 
vallavalitsused, ettevõtjad, 
elanikud jt. Vastavalt 
seadustele korraldati üks 
kuni kaks avalikku 
foorumit igas asulas, et 
esitleda plaani ülaltoodud 
huvirühmadele. 

Regionaalne plaan loodi peale 
valitsusasutustega, kohalike 
omavalitsustega ja 
naaberprovintsidega 
konsulteerimist ning peale selle 
andmist avalikule vaatlemisele, 
millest anti teada kohalike 
omavalitsuste ja meedia kaudu. 
Korraldatud on ka konverents 
ametkondadele, asutustele ja 
valitsusvälistele 
organisatsioonidele. 

Kohalike plaanide puhul võisid 
kodanikud lisada märkuseid ja 
palveid, mida 
maakorraldusplaanide projektid 
arvesse peaksid võtma. 
Vaatamata selle kasutavad 
valitsusvälised organisatsioonid 
ja üksikisikud harva seda 
võimalust. 

Vastavalt seadusele on 
kohustus teavitada 
huvirühmasid ning pakkuda 
neile võimalust 
kommenteerida 
maakorraldusplaani 
kavandit. Lisaks sellele 
rakendavad peaaegu kõik 
kohalikud ametiasutused   
vabatahtlike meetmeid 
huvirühmade kaasamiseks. 

Kas kasutusel 
on keskkonna- 
või säästvuse 
korralduse 
süsteem? 

 

Ei Ei Ei. Siófok’i kohalik 
omavalitsus ja LBDCA 
rakendasid EMAS’i, hetkel 
on ametlik protseduur 
loomise käigus. 

Ei Ei. EL-i Strateegilise 
Keskkonnamõju Hindamise 
direktiiv nõuab teatavate 
juhtimiselementide 
olemasolu (alguspunkti 
ülevaade, eesmärkide 
määratlemine, järelevalve). 
SEA on vajalik kõigile 
kohaliku ja regionaalse 
tasandi plaanidele ja 
programmidele. Vaid 
üksikud kohalikud 
omavalitsused rakendasid 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

planeerimisel 
keskkonnajuhtimissüsteemi 
(EMAS). 

Tagasiside/ Aru 
andmine 
piirkondlikele 
ametivõimudele 

Ei Ei Ei  Statistikaametile on kohustuslik 
teada anda veega seonduvad 
asjaolud. 

Kohalikud 
maakorraldusplaanid ja 
asulate plaanid peab 
allkirjastama regionaalne 
Maakorraldusamet.  

Probleemid 

 

Probleemid saavad 
enamasti lahendatud 
üksikasjalike 
planeerimisdokumentide 
läbi. 

Mitmed Peipsi järve 
äärsed omavalitsused on 
majanduslikult üsna 
nõrgad; rohkem 
tähelepanu võiks pöörata 
planeerimisprobleemidele.  

Balatoni järve piirkonna 
maakorralduskava 
(Balatoni Seaduse) ja 
kohalike asulate 
maakorralduskavade 
vastuvõtmise pikk 
protseduur. 

 

Üks suurimaid puudusi on see, 
et maakorraldus eo võta arvesse 
looduslikke väärtusi. Suurem 
osa plaane valmistavad ette 
ettevõtted, kellel puudub 
kogemus loodusteadustes. On 
olemas plaanile öko-
füsiograafilise uurimuse 
tegemise nõue, kuid puudub 
kindel kohustus kaasata 
spetsialiste. 

Probleemiks on ka alatine 
kodanikuaktiivsuse puudus ning 
ka valitsusvälised 
organisatsioonid ei ole 
tegevustesse piisavalt kaasatud. 
Samas on teabevool valdadest 
kodanikeni ja huvirühmadeni 
tavaliselt ebapiisav ning seetõttu 
tekivad investeerimistega 
seoses konfliktid. 

• Maakasutus kasvab siiani 
ning on – koos liikluse 
infrastruktuuridest 
põhjustatud linnastumise 
laienemisega –üheks 
suurimaks 
keskkonnaprobleemiks 
Bodensee järve ääres.  

• Bodensee järve piirkonnal 
puudub piiriülene 
maakorraldusplaan, millel 
oleksid mõõdetavad 
eesmärgid ja konkreetsed 
säästva arengu 
parandamise meetmed.  

• Puuduvad seadusega 
nõutud kriteeriumid ja 
standardid, mis oleksid 
siduvad kõigile järvega 
piirnevatele riikidele. 

Lisamärkused Järvepiirkonna arengu 
eest vastutavad paljud 
organisatsioonid. 
Võrtsjärve piirkond on 

19 kohalikul omavalitsusel 
puudub veel taoline plaan 
(on heakskiitmise 
staadiumis), 2 alevis on 

Piirkonna arengu eest 
vastutavad paljud 
organisatsioonid. Balatoni 
järv on jagatud 3 

Regionaalsel tasandil jagatud 
teave hõlmab kogu Barycz’i orgu 
samas kui kohaliku tasandi 
teave hõlmab peamiselt Milicz’i 

Strateegiliste 
keskkonnaaspektide, nagu 
näiteks maakorralduse, 
liikluskorralduse, 
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Järv Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz’i tiigid Bodensee järv 

jagatud kolme 
maakonna ja seitsme 
kohaliku omavalitsuse 
vahel. 

maakorraldusplaan 
vananenud ning vaid 2 
alevis on see uus. 

statistilise piirkonna 
(NUTS 2) ja 3 maakonna 
(NUTS 3) vahel. 

tiikide piirkonda. 

PTPP „pro Natura” korraldas 
tööseminari Barycz’i oru 
piirkonna 
maakorraldusprotsessidesse 
kaasatud inimestele. 
Tööseminari tulemusel loodi 
töörühm ning käimas on 
loodussõbraliku LUP juhendi 
avaldamine. 

energiakorralduse jm, 
keskkonnajuhtimine (EMAS, 
ISO 14.001) peaks olema 
kohustuslik kõigile 
omavalitsustele ja 
piirkondlikele 
ametiasutustele. 
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Juhtumiuuring 5 – EMAS (Environmental Management and Auditing 
System – Keskkonnakorralduse ja Auditeerimise süsteem) kasutuselevõtt 
Balatoni järve piirkonnas 

Projekti eesmärgiks oli tõsta teadlikkust säästva arengu küsimustes ning võtta 
kasutusele EMAS’i sertifitseerimine Balatoni järve piirkonna regionaalsetes ja 
kohalikes asutustes, kus eriline rõhk on kõigil strateegilistel aspektidel, mis on 
olulised piirkonna regionaalseks arenguks. Balatoni järve struktureeritud säästev 
keskkonnakorraldus, mis toimub keskkonna-/ säästva juhtimise sisseseadmise 
ning ühise jälgimise ja informatsioonisüsteemi sisseseadmise ja kasutamise 
kaudu, saab olema oluliseks vahendiks piirkonna looduslike väärtuste kaitsmisel 
ja loodusvarade säästval kasutamisel. 

Peamisteks väljakutseteks olid teadlikkuse tõstmine, kohalike huvirühmade 
kaasamine ning seaduseloojate, poliitikute ja otsuste langetajate seisukohtade 
muutmine. 

Partnerid 

Eesmärkide saavutamiseks olid kõik kohalikud huvirühmad kaasatud Balatoni 
Järve Strateegilise Arenguprogrammi ja selle Plaani loomise ettevalmistavates 
tegevustes. EMAS’i kasutuselevõtuks kaasati tegevusse Balatoni Järve 
Arengunõukogu, Balatoni Järve Arengu Kooskõlastamise Agentuur (LBDCA) ja 
Siófok’i omavalitsus. 

Kuigi esialgseks eesmärgiks oli saavutada EMAS’i sertifitseerimine kogu 
halduspiirkonnas, peeti reaalsemaks olukorda, kus piirkondlik sekretariaat, 
LBDCA, ja üks suur piirkonna omavalitsus, Siófok, näitavad initsiatiivi piirkonna 
pilootaladena. 

Projekti kirjeldus 

Projekt on välja töötatud Euroopa algatuse Managing Urban Europe 25 raamistikus. 
Eesmärgiks on rakendada ühendatud EMAS-i ja ISO 14.001-l põhinev 
keskkonnakorralduse süsteem, mida on võimalik laiendada geograafiliselt (kogu 
linnapiirkonnale) ja sisu osas (kõik säästmise aspektid). 

Protsess algas ülevaatega hetkeolukorrast, et mõista Balatoni järve piirkonna 
hetkeolusid. Ülevaade põhines säästva arengu indikaatoritel. 
Keskkonnaindikaatorid võtsid arvesse kliima, õhukvaliteedi, veekvaliteedi, 
maakasutuse, ökoloogia ja loodushoiu, ühiskondliku infrastruktuuri, transpordi 
infrastruktuuri ja ehituse. Inimressursside indikaatorid hõlmasid rahvastikku, 
haridust, tööhõivet ja tervist. Ning institutsionaalse raamistiku ja 
majandusressursside ala indikaatoriteks olid tööstus, põllumajandus, teenused ja 
turism. Kuigi projekti põhieesmärgiks oli EMAS sertifitseerimise kasutuselevõtt, on 
pikaajaliseks sihiks siiski piirkonna säästva juhtimise saavutamine, mis nõuab 
põhjalikke teadmisi praegustest säästva arengu tingimustest. 
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Strateegilise Arengu ja Tegevuse Plaanid loodi seejärel lähtuvalt Balatoni Järve 
Regionaalsest Strateegia- ja Arenguplaanist aastateks 2007-2013. Oli väga 
oluline tagada projekti tegevuste kooskõlastatus regionaalsete plaanidega, et 
saada kohalike seaduseloojate, otsuste langetajate ja poliitikute tuge. Viimased 
on äärmiselt olulised tõhusa ja säästva juhtimise plaani rakendamisel mistahes 
tasandil. Antud suhe tagab ka projekti pikaajalise jätkusuutlikkuse ning selle 
võimaliku laiendamise piirkonnas. Peale kahe nimetatud dokumendi loomist 
algasid EMAS’i sertifitseerimise ettevalmistused. 

EMAS sertifitseerimine on kasulik vahend igat tüüpi organisatsioonide 
juhtimissüsteemide tõhustamiseks ja süstematiseerimiseks. Lisaks sellele on 
EMAS abiks seadusest tulenevate nõuete täitmisel seoses maakasutuse 
planeerimisega (nt Strateegiline Keskkonnahinnang) ja õiguslikult nõutava 
juhtimisega (nt Õhukvaliteedi raamdirektiiv, EL-i Vee raamdirektiiv, 
Keskkonnamüra direktiiv, Natura 2000). Alustades protsessi vabatahtlikult näitab 
Balatoni järve piirkond teed protsessi nii kohalikul kui riiklikul tasandil 
rakendamisel. 

Esimene samm EMAS sertifitseerimise suunas on arusaamine sellest, kuidas 
riiklike ja Euroopa Liidu regulatsioone rakendatakse ning kuidas nad protsessi 
mõjutavad. Järgmisena arendatakse välja kohalik raamistik, et hõlmata 
hetkeolukorra ülevaade ja Strateegiline Programmi ja Tegevuse Plaan ning 
samuti, et määrata kindlaks EMAS’i poolt kaetav geograafiline ja 
organisatsiooniline ala. Käesoleva projekti jaoks võtsid kohaliku omavalitsuse 
sekretariaat LBDCA ja Siófok, üks suurimad omavalitsusi, enda peale initsiatiivi, 
et juhtida protsessi piirkonnas. 

Meetodiks valiti EMAS Easy meetod, kuna see on lihtsustatud ja tulus meetod 
ning ideaalne väikestes asutustes. Easy meetod kasutab ressursside ühiskasutust 
– andes samas ruumi muudatustele – ning samuti suutlikkuse tõstmist. Üks selle 
meetodi olulisemaid omadusi on see, et ta teeb mitteametlikud juhtimiskultuurid 
sertifitseeritavateks juhtimissüsteemideks. 

 

 
Kaks probleemi, mida tulevikus tänu EMASele saab vältida : järvekalda lagunemine (vasakul) ja 

kahjustatud rooalad (paremal) 
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EMAS Easy põhineb lihtsal PDCA („Plan-Do-Check-Act” – „Planeeri-Tee-Kontrolli-
Tegutse”) ringlähenemisel: 

• Planeerimine (keskkonnapoliitika, keskkonna aspektid, seadusest 
tulenevad nõuded, sihid ja eesmärgid) 

• Arendamine & rakendamine (ressursid & vastutused, teadlikkus & koolitus, 
suhtlemine, EMS dokumentatsioon, dokumentidega tegelemine) 

• Kontrollimine & audit (sooritada tähelepanu ja täpsusega, 
sobivuse/adekvaatsuse hindamine, ennetamine ja korrigeerimine, EMS 
siseaudit) 

• Kohandamine (juhtimise audit, välisaudit ja aruanded, sertifitseerimine ja 
registreerimine) 

Täpsem teave: http://www.mue25.net 

Esialgsed tulemused 

Kohalikul tasandil oleme näinud energiakasutuse ja loodusvarade kasutuse 
vähenemist. Süsteemi suuremal integreerumisel ja tuttavaks muutmisel on oodata 
nende tendentside jätkumist. Ka teadlikkus on kogu piirkonnas suurenenud ning 
kohalikud huvirühmad ja ettevõtted on hakanud samuti eelistama 
keskkonnasõbralikke tegevusi. Teadlikkuse tase kohalike osalejate hulgas 
suurenes. Projekti tulemusel on mitmed kohalikud omavalitsused näidanud üles 
huvi antud tegevuse suhtes ning palunud LBDCA abi oma rakendusprotsessis. 
Kohalike ettevõtete suutlikkus EMAS-t rakendada on suurenenud. Living Lakes 
Ida-Euroopa Võrgustiku ning teiste projektide ja levitustegevuste kaudu on loodud 
edasisi kontakte rahvusvaheliste partneritega. 

Jätkusuutlikkus 

Koordineeritud tegevus on äärmiselt oluline, kui tegemist on nii tundlikku alaga, 
nagu seda on Balatoni järv. EMAS on tõhus vahend selle arengu jätkamiseks, 
tagades tegevuste jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse. Käesoleva projekti 
pikaajaline jätkusuutlikkus ja EMAS sertifitseerimine on tagatud, kuna projekt 
töötati välja kooskõlas kohalike seaduste, poliitika ja strateegiliste 
arenguplaanidega. Need plaanid aitavad kaasa ka jätkusuutliku juhtimise 
edendamisele, ergutades kohalikke omavalitsusi ja asutusi sarnaseid süsteeme 
kasutusele võtma. 

Projekti jooksul kogetud õppetunnid 

Nagu juba ülal mainitud, on taolise projekti eluvõime sõltuv sellest, kui 
kohaldatavad tema tegevused on kohaliku piirkonna pikaajaliste plaanidega. 
Praegusel juhul sobitati projekt olemasolevatesse strateegiaplaanidesse. Üldmulje 
on, et poliitiliste otsuste langetajaid on keeruline veenda rakendama vabatahtlikke 
vahendeid nagu EMAS ning seda eriti rahaliste piirangute tingimustes. Otsene 
kulude säästmine ei ole argumendina piisav ning mõistliku keskkonnakorralduse 
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positiivsed mõjud, nagu näiteks keskkonnakvaliteedi ja inimeste elukvaliteedi 
paranemine, on nähtavad alles mitme aasta pärast, mitte koheselt, ja neile on 
raske rahalist väärtust anda. Oleks väga kasulik pakkuda EMAS sertifikaadiga 
ametiasutustele konkreetsemaid stiimuleid ja eeliseid, eriti neile asutustele, kes 
võtsid EMAS’i kasutusele kõigi keskkonnale oluliste strateegiliste aspektide 
paremaks korralduseks (nt maakasutuse planeerimine). Regionaalse Arengu 
Fondid peaksid kaasama EMAS’i oma miinimumnõuete hulka või vähemalt 
andma EMAS’ga ametiasutustele privileege rahade eraldamisel. 
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TULEVIKUPERSPEKTIIV: LIVING LAKES IDA-EUROOPA 2008-
2011 

Tänu Saksamaa Keskkonnafondile (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) on olnud 
võimalik luua Living Lakes Ida-Euroopa võrgustik ning viia ellu mitmeid esmaseid 
konkreetseid tegevusi ja mudelprojekte, mis on väga oluline. 

Euroopa Liidu laienemine on üheks suurimaks keskkonnaalaseks väljakutseks 
ning hõlmab endas Euroopa, ning võimalik et kogu maailma, suurimat 
keskkonnaprogrammi. Uutes liikmesriikides EL-i keskkonnastandardite 
saavutamiseks ei ole vajalikud vaid investeeringud vaid ka koostöö arendamine ja 
teadmiste pidev vahetamine. Veel üheks suureks EL-i uute liikmesriikide ja 
kandidaatriikide väljakutseks on dialoogi ja koostöövõrkude loomise kultuuri 
arendamine, mis ei olnud aastakümnetepikkuse sotsialistliku ja kommunistliku 
režiimi ajal võimalik. Vaja on pikaajalist strateegiat ja pühendumust ning sama 
kehtib ka Living Lakes Ida-Euroopa projekti puhul. 

Viimase kolme aasta jooksul on Võrgustik enamjaolt keskendunud maakorralduse 
aspektidele, kaitsealade haldamisele, turismi arendamisele ja kalandusele. 
Arendamine on pidev protsess: planeerimisele järgneb rakendamine, järelevalve 
ja vahel ka muudatuste tegemine. Meie partnerite ja teiste valitsusväliste 
organisatsioonide jaoks on äärmiselt oluline olla nendes valdkondades aktiivne ka 
tulevikus. 
 
Võrtsjärve sihtasutuse töö tulevikus keskendub peamiselt järveäärse säästva 
turismi edasiarendamisele, sealhulgas: turismi infrastruktuuri parandamine, 
loodushariduse programmid, keskkonnaalase suutlikkuse tõstmine kohalike 
ettevõtjate seas, järelevalvesüsteemi rakendamine ning kõrge 
keskkonnaväärtusega turismipakkumiste parem reklaamimine. 
 
Peipsi Koostöö Keskus keskendub kogukonna arendamisele Peipsi järve 
piirkonnas, mille aluseks on Peipsi regionaalne arenguprogramm. See programm  
luuakse koostöös avaliku, era- ja kolmanda sektoriga ning selle loomist toetab 
Eesti Vabariigi valitsus. Peipsi Koostöö Keskuse prioriteediks on aidata kaasa 
programmi väljatöötamisele ja osaleda selle rakendamises. Lisaks erinevate 
sektorite koostöö edendamisele Eestis on oluline soodustada koostööd ka 
Venemaaga. Seetõttu on üheks oluliseks eesmärgiks ka piiriülese Peipsi Järve 
Nõukogu loomine. Keskkonnaalase teadlikkuse valdkonnas on planeeritud 
piiriüleseid loodushariduse projekte märgalade kohta ning erinevaid 
väiksemamahulisi keskkonnaprojekte noortele ja õpetajatele. Koostöös 
kaitsealasid haldavate partnerorganisatsioonidega viiakse läbi mitmeid 
ühistegevusi (nt Peipsi järve puudutavad näitused ja õppeprogrammid). 
 
Iga-aastase suvekooli eesmärgiks on jagada piiriülese koostöö alaseid kogemusi 
ja teadmisi noortele spetsialistidele ja luua platvorm uute piiriüleste algatuste 
väljatöötamiseks. Viimaste aastate jooksul on arengukoostöö muutunud järjest 
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tähtsamaks töösuunaks. Peipsi Koostöö Keskusel on palju kogemusi 
veemajanduse ja avalikkuse kaasamise valdkondades. Seda kogemust on 
jagatud ka teistesse riikidesse nagu Kasahstan, Kõrgõstan, Moldova ning 
tulevikus nähakse ette jätkuvat koostööd nende riikidega. 
 
Balatoni Järve Arengu Kooskõlastamise Agentuur vastutab Balatoni 
Regionaalse Arengu Strateegia kooskõlastamise ja rakendamise eest. 2013 
aastaks on Balatoni järve piirkonna eesmärgiks saada eeskujuks Kesk-Euroopa 
kõrge ökoloogilise ja elatustasemega kultuurimaastike hulgas. Selle 
saavutamiseks peab piirkond ümber kujundama iganenud arengustrateegia, mis 
keskendus ainult turismi arendamisele. Elukvaliteet ja keskkond peavad olema 
regionaalse arengu valdkondade hulgas. Konkreetsed eesmärgid on järgnevad: 
 

• Tõsta ettevõtete konkurentsivõimet, et suurendada tööhõivet ning muuta 
hooajalised töökohad aastaringseteks. 

• Parandada ettevõtete kaasajastamist ning tõsta turismisektori sissetulekuid 
turismi ruumilise ja ajalise „jaotamise” kaudu piirkonnas. 

• Parandada turismipakkumiste kvaliteeti ja tõsta piirkonna profiili looduse 
suunitlusega turismisihtkohana (nt ratsa- ja veiniturism, matkamine ja 
jalgrattasõit jm). 

• Parandada keskkonna kvaliteeti looduslike väärtuste taastamise, järvele 
parema ligipääsu tagamise, järveäärse loodusliku taimekasvu (nt metsad) 
taastamise, reovee käitlemise parandamise (eriti järve lõunapoolses osas), 
veemajanduse parandamise ning ökoturismipakkumiste toetamise ja 
reklaamimise läbi.  

• Suurendada territoriaalset ja sotsiaalset sidusust tööhõive tõstmise ja 
majanduse, eriti turismi, arendamise läbi kaugemates piirkondades. 

 
Kis-Balatoni ökoturismi pakkumisi arendatakse ja reklaamitakse nn Flag-Ship 
programmi raames. 
 
Pro Natura jätkab koostööd riiklike kalakasvandustega, et rakendada 
loodussõbralikku kalakasvatust ning et töötada välja korralduslik valem 
looduskaitse eesmärkide ja majandusliku tegevuse ühendamiseks (kalakasvatus, 
turismijuhtimine) kõikehõlmavaks süsteemiks, mis toob kasu mõlemale poolele. 
Esimesteks sammudeks on: 

• palve korraldada ümber riiklikud kalakasvandused stabiilseteks ja 
usaldusväärseteks asutusteks, mille ühiseks eesmärgiks on looduskaitse 
(üheks võimaluseks on Milicz’i Tiikide Rahvuspark) ja avaliku arutelu 
tekitamine; 

• kalurite töötasude rakendamise üldine teavitustöö; 
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• kalakasvanduste majandusliku positsiooni, mille kaotas 
aastakümnetepikkune alarahastamine ja ebastabiilsus, taaselustamine 
abiga rahastamise leidmisel; 

• Riiklike kalakasvanduste turismi- ja piirkondlike toodete pakkumiste 
arendamine ja rakendamine; 

• peale arendamist (tehtud) ja rahastamise leidmist (käimas) rakendatakse 
otsesed looduskaitse tegevused kalatiikides, et parandada mitmete 
kohaliku tähtsusega linnuliikide elupaikade olukorda (hüüp, roo-loorkull, 
jõgitiir, valgesilm-vart, hallpõsk-pütt, mustkael-pütt jt). 

Jätkatakse Natura 2000 looduskaitse plaani arendamist Barycz’i orule. Andmed ja 
elupaikade hindamised anti üle looduskaitseasutustele ning Pro Natura ekspertide 
meeskond konsulteerib ametivõimudega ja kaitsekorralduskava autoritega. 

Teiseks sihtgrupiks on kohalik elanikkond. Talupidajad saavad lisatuge, kus neile 
antakse nõu põllumajanduslike-keskkonnaalaste skeemide osas ja kohalike 
toodete reklaamimise osas. Turismiteenuste osutajatele luuakse internetis 
reklaamisüsteem, mis kohandatakse vastavalt klientide tagasisidele. 

2006. aastal iga-aastaste sündmuste sarjana alustanud edukate Karpkala 
Päevade korraldamist, jätkatakse ning arendatakse edasi. Samuti korraldatakse ja 
reklaamitakse teisi tegevusi nagu jalgrattasõidud ja ratsutamine. 

Üldiste keskkonnaalaste küsimustega tegeletakse nõu andmise ja ekspertidega 
kontaktide loomise kaudu, samuti õppekülastuste kaudu Pro Natura orgaanilisse 
farmi Barycz’i oru alampiirkonnas. Vabatahtlikele korraldatakse looduse 
töölaagreid koostöös Briti organisatsioonidele, mis on avatud huvitatud inimestele 
teistelt Living Lakes aladelt. Neid tegevusi viiakse läbi koostöös teiste kohalike 
valitusväliste organisatsioonide. 

Koostöö tulevikus 

Living Lakes Ida-Euroopa võrgustikul saab järgneva kolme aasta jooksul olema 
kaks põhieesmärki: 

• Võrgustiku geograafiline laienemine, et kaasata ka Bulgaaria, Rumeenia, 
Albaania, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja teiste riikide järved; 

• Uued tööväljad ja pilootprojektid, mis tegelevad oluliste keskkonnaalaste 
teemadega nagu põllumajandus, taastuvenergia ja kliimamuutused ning 
samuti keskkonnaalane haridus ja suhtlus. 

 

Kliimamuutus Living Lakes vaatepunktist – kuidas kliimamuutus 
mõjutab järvesid ja märgalasid 

Ajalooliselt on järved tekkinud ja kadunud. Jääajal olid temperatuurid palju 
madalamad ning jääaegade vahel praegusest tunduvalt kõrgemad. Kuid need 
kliimamuutused olid oma olemuselt loomulikud. Olukord tänapäeval on erinev. 
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„Tõendid näitavad, et kliimamuutus leiab aset ning me ei saa enam tegudega 
oodata,” teavitas ÜRO peasekretär Kofi Annan 2001. aastal. Peale Stern Review 
avaldamist 2006. aastal ning Al Gore’le ja IPCC’le antud  Nobeli rahupreemiat 
aastal 2007 peame me olema teadlikud sellest, et kliimamuutus on inimese poolt 
loodud nähtus, mis mõjutab oluliselt meie elusid. 

Järvede ja märgalade ökosüsteemidel on olulised ökoloogilised funktsioonid, 
muuhulgas teenuste loomine inimestele, vee reguleerimine ning loomadele ja 
taimestikule elupaikade pakkumine. Lisaks sellele on nad tähtsad süsiniku 
ammutajad ning mängivad olulist rolli kliimamuutuse mõju vähendamise 
strateegiates, nagu näiteks kasvuhoonegaaside väljalaske vähendamine. Kuigi 
järved, märgalad ja turbarabad moodustavad vaid 6% Maa pinnast, sisaldub neis 
35% meie planeedi maismaa biomassis talletatud süsinikust. Kuid kliimamuutus 
ähvardab järvesid ja märgalasid, mis on kõigist ökosüsteemidest kõige 
haavatavamad.  IPCC rapordi kohaselt  saab kliimamuutustel olema drastiline 
mõju piirkondlikele veeressurssidele, näiteks muutused sademetehulgas ja 
kõrgemad veetemperatuurid. Suviti oodatakse oluliselt madalamaid veetasemeid, 
millel on tõsised tagajärjed veekvaliteedile, kalda taimestikule, faunale ja samuti 
sellistele majanduslikele harudele nagu turism ja kalandus. Veekogude kuivamine 
mõjutab kõige tõsisemalt halvemas olukorras inimesi vaestes riikides. Seetõttu on 
järvede ja märgalade kaitsmine ja taastamine olulisem kui kunagi varem. 

Me oleme probleemist teadlikud ja teame, mida ette võtta. Tegevuse kulud on 
arusaadavalt palju väiksemad kui kliimamuutuse kahjude kulud. Seetõttu on 
märgalade ja järvede piirkondade tark kasutus, kaitsmine, taastamine ja loomine 
kliimamuutuste mõjude vähendamiseks ning nendega kohandumiseks äärmiselt 
oluline. Veemajandajad ja otsusetegijad peavad keskenduma veemajandamise 
terviklikule lähenemisele, et õigesti reageerida  muutuvale majanduslikule, 
keskkondlikule, ühiskondlikule ja poliitilisele olukorrale. Praegused riskide 
maandamise lähenemised jõgede ja järvede haldamises on puudulikud ja ei 
tegele kliimamuutusest põhjustatud faktoritega. On äärmiselt vajalik luua järvedele 
ja märgaladele turupõhised kliimamuutuse mõjude vähendamise käsitlused, st 
Puhta Arengu Mehhanismi (Clean Development Mechanism, CDM) ja 
Vabatahtliku Heitkoguste Vähendamise (Voluntary Emission Reduction, VER) 
sertifikaatide integreerimine. 

Koostöö keskkonnahariduse valdkonnas 

Lääne- ja Ida-Euroopa valitsusväliste organisatsioonide üks põhitegevusi on 
keskkonnahariduse andmine lastele ja noortele inimestele, kuid ka 
täiskasvanutele ning järjest enam vanuritele. Ajad muutuvad ning praegu peavad 
meie keskkonnahariduse pakkumised konkureerima lõputute teabe ja suhtluse 
võimalustega. Kuidas püüda noorte inimeste tähelepanu ja kuidas motiveerida 
neid osalema reaalsetes tegevustes „pärismaailmas”? Ning kuidas tegeleda 
vanemate inimestega ning millised viisid nende kaasamiseks on õiged ja edukad? 
Tarbijad mängivad olulist rolli ning nad suudavad mõjutada turge. Ent kuidas 
muuta neid teadlikuks ja veenda neid selles, et keskkonnategurid on oluliseks 
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tootekvaliteedi osaks ning et keskkonnasõbralik käitumine on meie keskkonna 
kvaliteedi võtmeks ning selle kaudu ka meie elukvaliteedi võtmeks? Millist tüüpi 
kvaliteedistandardeid on vaja ning kuidas korraldada keskkonnahariduse 
kvaliteedikontrolli? 

Koostöö säästva turismi valdkonnas 

Euroopa turismiturg on maailma kõige konkureerivam ning peaaegu kõik 
piirkonnad üritavad sellele turule pääseda. Ning igal piirkonnal on tõesti 
mõningaid ligitõmbavaid külgi, mida välja pakkuda ja reklaamida. Valitusväliste 
organisatsioonide keskseks eesmärgiks ei tohiks olla turismipakkumiste 
arendamine või rakendamine, vaid oluliseks on nende osalus planeerimise ja 
arendamise protsessis ning nende toetus keskkonnasõbralikele pakkumistele. 
Valitsusvälistel organisatsioonidel on ligipääs keskkonnakvaliteedist huvitatud 
inimestele ning nad saavad kasutada oma kommunikatsioonivahendeid säästva 
turismi pakkumiste reklaamimiseks Living Lakes piirkondades. Living Lakes 
võrgustikku kaasatud valitsusvälised organisatsioonid jätkavad turismipakkujatele 
suunatud suutlikkuse tõstmise tegevuste pakkumist, turismi infrastruktuuride ja –
tegevuste keskkonnamõjude hindamist ning kaitsealade haldamist, mis on sageli 
turismisihtkoha peamiseks huviväärsuseks. 

Koostöö säästva põllumajanduse valdkonnas 

Orgaanilise põllumajandus on suurepärane võimalus nii ökoloogilisest kui ka 
majanduslikust vaatenurgast järvede piirkondadele, kuid see nõuab jõulist ja 
pidevat arendamist. Vaid Eestil on ette näidata arvestatav protsent orgaanilises 
tootmises olevat põllumajanduslikku maad (4,6%). Vastupidiselt Eestile on 
Ungaris ja Poolas orgaanilisel viisil kultiveeritavat põllumaad väga vähe (Ungaris 
1,94% ja Poolas 0,3%; kõik andmed pärit IFOAM 2005). 9% haritud maaga on 
rahvusvahelisel Bodensee järve piirkonnal kõrge orgaanilise põllumajanduse 
protsent ning sealt võib leida mitmeid edukaid kuid ka problemaatilisi näiteid 
orgaanilise põlluharimise edendamise ja orgaaniliste toodete turustamise kohta. 
Järgnevate aastate jooksul keskenduvad osapooled eratarbijate teavitamisele 
ning suuremastaabiliste tarbijate, nagu näiteks haiglate köögid, sööklad, 
kooliköögid jm, tuvastamisele ja teavitamisele. Teisteks prioriteetideks on 
orgaaniliste toodete logistik parandamine ja kvaliteedistandardite rakendamine.  

Gurmaanlus on turismi tooteketi oluliseks osaks ning turismitegevustes tuleks 
reklaamida piirkondlike orgaanilisi tooteid, millest saavad kasu mõlemad 
osapooled. Living Lakes Ida-Euroopa võrgustiku raames rakendatakse 
mudelprojekte selle eesmärgi saavutamiseks. 

Koostöö järvede piirkonnas järelevalve teostamise valdkonnas 

Valitsusvälised organisatsioonid võivad mängida olulist rolli järvepiirkondade 
arengu järelevalves, sh turismi arengus. Järelevalve on pidev protsess, mis vajab 
selgeid ja tähenduslikke näitajaid, konkreetseid ja, kus võimalik, mõõdetavaid 
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eesmärke, andmete regulaarset uuesti kokkupanemist ning järelevalvetulemuste 
eesmärgianalüüsi koos soovitustega kriitiliste tendentside parandamiseks. 

Siiani ei ole ühelgi piirkonnal ega järvepiirkonnal korralikke järelevalvesüsteeme 
kõigi oluliste säästva arengu aspektide jaoks. Järgnevate aastate jooksul viiakse 
läbi olemasolevate järelevalveprotsesside ja struktuuride SWOT-analüüs. SWOT 
tulemuste põhjal arendame me korraliku järvepiirkondade säästva arengu 
järelevalvesüsteemi raamistiku ja aitame kaasa selle rakendamisele. 
Järelevalvetulemusi on vaja regulaarselt kõigile piirkonna huvirühmade õigel viisil 
teada anda, mis tähendab ka soovitusi konkreetseteks tegevusteks. Oluline on 
mitte ainult probleemidele viidata, vaid anda teada ka edulugudest, mis 
puudutavad „meie” järve ja „meie” piirkonda. Kliimamuutuse mõjude ja ka 
kliimakaitse tegevuste tulemuste jälgimine on erilise tähtsusega. 

Võrgustike loomine ida ja lääne vahel 

Bodensee Järve Sihtasutuse roll võrgustikus on anda oma panus ja edastada 
oma teadmisi partneritele, kuna sihtasutusel on juba pikad kogemused 
looduskaitse ja järvepiirkondade säästva arengu asjakohaste tegevuste 
rakendamisel. Ühises võrgustikus on Bodensee Järve Sihtasutus vastutav saadud 
õppetundide edasiandmise eest, mis puudutavad teatud mudelprojektide 
rakendamist ökomatkamise, keskkonnahariduse programmide ja ökoloogilise 
maakorralduse valdkondades ning samuti keskkonnasõbralikku põllumajandust, 
mis keskendub orgaaniliste ja piirkondlike toodete kasutust toitlustamises. 
Bodensee Järve Sihtasutuse poolt korraldatud koolitused on mõeldud 
keskkonnakaitsjatele, ametiasutustele, turismiettevõtjatele ning järvede ja 
märgalade haldamisega seotud asutustele. Kursused ühendavad teooria 
praktiliste projektikäsitlustega, kus osalejatel on võimalus projekti 
koordinaatoritega üksikasjalikult arutada kõiki rakendamise aspekte. 

Bodensee Järve Sihtasutus võimaldab taolist praktilist suutlikkuse tõstmist ka 
järgnevate aastate jooksul. Võrgustike loomine Ida ja lääne vahel ei ole vaid 
ühesuunaline tegevus vaid pigem dialoog. Saksamaa ja Lääne-Euroopa 
valitsusvälised organisatsioonid saavad kasu strateegiate, projektide ja tulemuste 
konstruktiivsest kriitilisest analüüsist ning nad õpivad oma Ida-Euroopa kolleegide 
loovatest ideedest ja strateegiatest. 
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Tel   + 48 - 71 343 09 58  
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UNGARI, Balatoni järv 
Lake Balaton Development Coordination Agency 
Batthyány u. 1 
H-8600 Siófok, Hungary 
Tel   + 36 - 84 - 317 – 002 
E-post:  info@balatonregion.hu 
Web   www.balatonregion.hu 

EESTI, Võrtsjärv 

Võrtsjärve Sihtasutus (Lake Võrtsjärv Foundation) 
Rannu 61101, Tartumaa, Eesti 
Tel  + 372 - 7 - 356 084 
E-post:  jaanika@vortsjarv.ee 
Web:   www.vortsjarv.ee 

EESTI, Peipsi järv 

Peipsi Koostöö Keskus  

Lai 30 
51005 Tartu, Eesti 
Tel.  + 372 - 7 - 302 302 
E-post   tartu@ctc.ee 
Web:   www.ctc.ee 

SAKSAMAA, Bodensee (Konstanzi) järv 

Bodensee-Stiftung - Lake Constance Foundation 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell, Germany 
Tel.  + 49 - 77 32 - 99 95 – 40 
E-post:  marion.hammerl@bodensee-stiftung.org 
Web:  www.bodensee-stiftung.org 

LEEDU, Labanoras 

Labanoro regioninio parko direkcija 
Labanoro mstl. 
18235 Švenčionių raj., Luthuania 
Tel.  + 370 - 8 - 387 47142 
E-post:  info@labanoroparkas.lt 
Web:  www.labanoroparkas.lt 
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• Kesk-Euroopa keskkonnapartnerlus 
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• Global Environment Facility  

• Global Nature Fund (D) 
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• Madalmaade saatkond Poolas 

• Stiftung Naturschutzfond Baden-
Württemberg (D) 
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• Balatoni järve 
tsiviilorganisatsioonide liit 

• Balatoni rahvuspargi direktoraat 

• Ungari Teaduste Akadeemia 
Balaton Limnoloogilise uurimistöö 
instituut 

• Balatoni järve Arengunõukogu 

Peipsi järv - Eesti 

• SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus 

• EL-i Läänemerepiirkonna 
INTEREG III B NP programm 

 



 
 
   

 

Global Nature Fund (GNF) / Maailma Loodusfond (MLF) 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell, Germany 
Tel   + 49 - 77 32 - 99 95 – 0 
Faks   + 49 - 77 32 - 99 95 – 88 
E-post  info@globalnature.org 
Koduleht  www.globalnature.org  

 

© GNF 02/2008, Kõik õigused kaitstud 

 

Toimetuskolleegium Uwe Friedel, Udo Gattenlöhner, Marion Hammerl 

Kaastoimetajad Zita Egerszegi, Julia Frenzel, Roman Guziak, Jaanika Kaljuvee, Eeva 
Kirsipuu, Cynthia Lau, Sabina Lubaczewska 

Kujundus ja 
küljendus 

Uwe Friedel, Didem Sentürk 

Illustratsioonid Didem Sentürk 

Fotod Arne Ader (7, l.) 
Balaton National Park Directorate (10, 13,l.) 
Magdalena Berezowska-Niedzwiedz (16,l.) 
Edward Dubicki (17,l.) 
Saturnina and Artur Homan, (17,r., 34,l., 36,r., 38)  
Krzysztof Konieczny (15,r., 16,r.) 
Kazimierz Laskowicz (15,l., 34,r., 36,l,) 
 
Teised fotod: MLF ja Living Lakes projekti partnerite arhiiv 

 

Projekti toetab Saksa Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU). DBU on 
Euroopa üks suurimaid fonde ning ta toetab uuenduslikke keskkonnaalaseid mudelprojekte. Alates 
1991. aastast on peaaegu 6400 projekti saanud rahalust toetust kogusummas umbes 1,2 miljardit 
eurot. DBU toetamise juhised hõlmavad üheksat teemat, mille hulgas on keskkonnatehnoloogia, 
keskkonnauuringud, looduskaitse ja kommunikatsioon. Saksa Keskkonnafond on toetanud 
erinevaid Living Lakes tegevusi alates 1998. aastast. 
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