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1. Sissejuhatus 

 
Tuulikuparkide mõju hindamisel lindudele saab Eestis tugineda eelkõige 
olulistele rakendusuuringutele globaalselt ja kaasaegsetele rahvusvahelistele 
juhend-materjalidele.    Tuuleparkide suhtes tundlike linnuliikide loendina 
Eestis (Tabel 1)   on kasutatud Euroopa Nõukogu tellimisel valminud 
aruannet (Langston et al. 2003). Toodud loend sisaldab eelkõige rändliike, 
kellele tuulepargid võivad olla oluliseks barjääriks ja kokkupõrke ohuks 
lindude koondumisperioodidel (massränne, mittepesitsusaegsed kogumid – 
n. talvitus-, rändeaegsed toitumis- ja sulgimiskogumid). Osa loendi liike on 
ohustatud kuna rändavad piiratud nähtavusega (nn öörändurid - värvulised , 
kurvitsalised, pardid jt) või on valdavalt öise eluviisiga (kakulised). Päevase 
aktiivsusega lindudest sisaldab loend tervet rida nn passiivseid lendajaid, 
kellele on iseloomulik tõusvate õhuvoolude valdav (kotkad jt kullilised) või 
sage kasutamine (toonekured, sookured, kormoranid ja haigrud), mille puhul 
on lindude manööverdusvõime kesine. Aktiivselt lendavatest lindudest on 
kokkupõrke oht suur kogukatel, piiratud manööverdamisvõimega lindudel – 
n. luikedel, hanedel, lagledel, sookurel, kauridel ja kanalistel.      

Terve rida tabelis toodud liigirühmadest on ohustatud eelkõige 
meretuulikuparkide poolt (liigigrupid 1-3, 6, 9) ja seetõttu antud aruandes ei 
käsitleta. Käesoleva planeeringu kontekstis ei analüüsita ka liigigruppe 4, 8, 
10-11,13, kelle mõjustatust tuulikuparkidest on otstarbekas hinnata juba 
konkreetse arendusprojekti osana.  
Aruandes käsitletakse põhjalikumalt Eestis rändel koonduvaid linnuliike, 
eelkõige hanelisi (haned, lagled, luiged) ja sookurgi, kes valdavalt või 
osaliselt toituvad haritavatel maadel (taksonid 5, 12).  
Hendrikson ja Ko algaruandes on piisava põhjalikkusega käsitletud tervet 
rida I (II) kaitsekategooria linnuliike – Tabelis 1 liigitaksonid 4 (must-
toonekurg), 5 (väike-laukhani), 7 (kotkad, kanakull), 10 (kassikakk).   
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Tabel 1. Tuuleparkide suhtes tundlikud linnutaksonid vastavalt tuulikute 
potentsiaalsetele mõjudele/ohtudele* 
 

Liigigrupp /Mõjud 
 

Häirimine/ 
väljatõrjumine 
 

Barjäär 
 

Kokkupõrge 
 

Elupaikade  
hävimine 

1. Gaviidae (kaurilised) x x x   

2. Podicipedidae (pütlased) x       
3. Phalacrocoracidae 
(kormoranlased)       x 
4. Ciconiiformes 
(toonekurelised)     x   
5. Anserini (luiged, haned, 
lagled) x   x   
6. Anatidae (eriti 
merepardid) x x x x 

7. Accipitridae (haukalised) x   x   
8. Charadriiformes 
(kurvitsalised) x x     

9. Sternidae (tiirud)     x   
10. Strigiformes owls 
(kakulised)     x   

11. Tetraonidae (kanalised) x   x x 

12. Gruidae (kurelised) x   x x 
13. Värvulised (eriti öised 
rändajad)     x   

 
* Langston, R.H.W. & Pullan, J.D. 2003. Tabelist on välja jäetud taksonid, 
milliseid Eestis ei esine - trapid Otididae ja suulad Sulidae  või esinevad 
lokaalselt  - alklased Alcidae. 
 
 
Käesoleva ülevaates käsitletakse tuuleparkide mõjusid/ohte lindudele 
vastavalt Tabelis 1 toodule. Negatiivsed mõjud linnuasurkondadele on 
lühidalt järgmised. 
 
I Elupaiga kadumine häirimise mõjul toimuva elupaikade hülgamise teel. 
Mõju seisneb takistuse  tekkimises pesa/ööbimispaiga ja toitumisalade vahel 
ning häiringu mõjul sobivate toitumisalade vältimises (hülgamises), mis 
suurendab energiakadu ja raskendab piisava koguse saagi leidmist. Mõju 
kutsub lõppkokkuvõttes esile asurkonna produktiivsuse languse 
pesitsusperioodil (pesitsusala hülgamine). 
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II Barjääriefekt. Mõju seisneb takistuse (liikumisbarjääri)  tekkimises: 
pesitsusperioodil pesa ja toitumisalade vahel; 
mittepesitsusaegsel koondumisel (rände-, talvituskogumid)  linnukogumi 
ruumiliste sõlmpunktide (toitumis- ja ööbimisalad) vahel. 
Mõju kutsub esile suurema energiakulu toidu hankimisel, mis kahandab 
asurkonna taastootmist ja vähendab ellujäämust. 
 
III Otsene elupaikade hävimine tuulikute ja tuulepargi infrastruktuuri 
rajamise läbi. Mõju seisneb sobiva elupaiga kadumises ja kahjustamises 
tuulepargi ehitiste ning infrastruktuuri (tuulikud, liinid, teenindavad teed jne) 
alla jääva maa arvelt. See võib kaasa tuua mõnede oluliste 
elupaigakomponentide täieliku hävimise ja pesitsusala kohese hülgamise. 
Enamasti suurendab selline mõju energiakadu ja raskendab piisava koguse 
saagi leidmist, mille tulemusel langeb produktiivsus ja pesitsusala hüljatakse 
hiljem. 
 
IV Hukkumine kokkupõrgete tagajärjel. Mõju seisneb hukkumises 
kokkupõrkel tuuliku või mõne muu tuulepargi rajatisega (elektriliinid), 
samuti hukkumises õhu turbulentsist saadud vigastuse tõttu. 
 

2. Rändel haritavatele maadele koonduvad linnuliigid 
 
Siia rühma kuulub terve rida Eesti nn vastutusliike (35-60% rändetee 
asurkonnast /RTA teeb rändepeatusi) – väikeluik, hallhani, valgepõsk-lagle 
ja olulisi rändliike (vähemalt 15% rändetee asurkonnast peatub Eestis) –
laululuik, rabahani, suur-laukhani ja sookurg (Tabel 2). Liigid moodustavad 
Eestis rändeperioodidel suuri rändekogumeid, kellest arvukamad on 
valgepõsk-lagle (<150 000 isendit), suur-laukhani (>200 000), rabahani 
(100 000) ja sookurg (>50 000). Osa liikidest on Eestis haudelinnud, kellest 
arvukaim ja üldlevinud on sookurg, Lääne-Eesti rannikuroostikes 
karakteerne hallhani. Laululuik ja valgepõsk-lagle  on suhteliselt hiljuti 
Eestisse levinud ja on üsna vähearvukad pesitsejad (Tabel 2).    
Liigid on Eestis II-III kaitsekategoorias (v.a. väike-laukhani), kuid paljud on 
EL piires ohustatud ja on nimetatud nn Linnudirektiivi I lisas (väikeluik, 
laululuik, väike-laukhani, valgepõsk-lagle, sookurg). Linnudirektiiv nõuab 
liikmesriikidelt ka väljaspool hoiualasid paiknevate elupaikade tõhusat 
kaitset ja Elupaigadirektiiv nõuab oluliste arendusprojektide mõjude 
hindamise läbiviimist hoiualade lähikonnas. 
Loetletud liikide rändepeatuspaikadest on Eestis kaitstud valdavalt ainult 
ööbimispaigad (kaitsealadel ja hoiualadel), seevastu toitumisalad asuvad 
enamasti haritavatel maadel, väljaspool kaitsealade võrgustikku. 
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Toitumisalade kaugus ööbimispaikadest on sõltuvalt liigist 5-15 km, sookurel 
isegi kuni 25 km. 
 
Tabel. 2. Eestis rändel haritavatel maadel koonduvad linnuliigid  
 

Liik 
 

Linnu-
direktiivi 
I lisa 

Haude-
paare 

Peatuvaid isendeid 2000-
2010: k-kevad, s-sügis 

Eestis peatuvate 
lindude osakaal 
rändetee asur-
konnast % RTA%) 

Eesti Lääne-Eesti 
4 maakonda 

Väikeluik  
+  15 000 k 

10 000 s 
12 000 k 
5 000 s 

75 (60) 

Laululuik  
+ 70-100 20 000 k 

10 000 s 
15 000 k 
7 000 s 

34 (25) 

Rabahani  
  100 000 k 

<100 000 s 
20 000 k 17 (3) 

Suur-laukhani  
  200 000 k 

100 000 s 
50 000 k 20 (5) 

Väike-laukhani  +  <50 k <50 k  
Hallhani  + 600-700 12 000 s 12 000 s 49 (49) 
Valgepõsk-
lagle 

+ 100-160 150 000 k 
100 000 s 

150 000 k 
70 000 s 

36 (36) 

Sookurg +  55 000 s 45 000 18 (15) 

Kokku 
 6500-

7500 
550 000 300 000  

 
Nimetatud liikide kaitse eripäraks nii Eestis kui ka laiemalt kogu rändetee 
ulatuses on asjaolu, et tõhusat kaitset saab rakendada üksnes lindude 
puhke- ja ööbimispaikades (kaitse- ja hoiualade võrgustik), samas jääb 
enamus toitumisaladest (kõlvikud) nimetatud võrgustikust välja. Samas 
saab liigi rändeaegset koondumispaika käsitleda funktsionaalse tervikuna, 
mille tõhusa toimimise tagavad tingimused kogumi sõlmpunktides – 
ööbimisaladel ja toitumispaikades ning samaväärselt nende vahelistes 
liikumiskoridorides. Taolised sageli väga suured lindude kogumid võivad 
toimida mitmeid nädalaid ja isegi kuid. Koondunud lindudele on omane nn 
varahommikune siirdumine ööbimisalalt (märgalalt) toitumisaladele ja 
hilisõhtune lend ööbima. 
Taolise pendelliikumise põhiohud tuulikuparkide kontekstis on järgmised:  
- Asupaigavahetuse sage korduvus ja regulaarsus; 
- Lennud toimuvad madalalt (võrreldes samade liikide rändliikumistega 
kordades madalamalt); 
- Lennud toimuvad sageli piiratud nähtavusega (udu, hämaras); 
- Koonduvate liikide hulgas on mitmeid halva manööverdusvõimega suuri 
veelinde (luiged, haned, sookured). 
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Peamisteks ohtudeks lindude koondumisalale püstitavates tuulikuparkides 
nähakse toitumispaikade hülgamist, barjääriefekti lindude lennukoridorides, 
samuti otsest kokkupõrkeohtu. 
 

2.1. Algandmed ja mõjude hindamise metoodika 
 
Kasutatud materjal veelindude ja sookure rändepeatuspaikade kohta on 
valdavalt kogutud Eesti Maaülikooli ja Eesti Ornitoloogiaühingu pikaajaliste 
seire- ja uurimisprojektide vahendusel (Leito & Kuresoo 2000). Antud töös 
on kasutatud loendusandmeid ja hinnanguid lindude arvukuse kohta 
haneliste ja sookurgede koondumisaladel viimase 10 aasta jooksul, mõne 
liigi puhul on kasutatud ka andmeid alates 1991.a. Loendusi on läbi viidud 
lindude ööbimisaladel ja toitumispaikades, kasutades binokleid ja 
vaatlusteleskoope. Valgepõsk-lagle seire on toimunud  väikelennuki Cessna 
172 pardalt. Linnuparvede asupaikade kaardistamisel on viimasel kümnel 
aastal kasutatud GPS seadmeid. GIS-põhine andmeanalüüs viidi läbi kõigi 
teadaolevate rahvusvahelise või rahvusliku tähtsusega haneliste ja sookure 
koondumispaikade kohta 4 maakonnas. Alade selekteerimisel lähtuti 
üldtunnustatud linnuliikide arvukuskünnistest (Tabel 3). Rahvusvaheline 
arvukuskünnis (isendite arv) moodustab 1% rändetee asurkonna 
koguarvust, rahvuslik arvukuskünnis on sellest 3-6 korda, reeglina 5 korda 
madalam. 
 
Tabel 3. Haneliste ja sookure arvukuskünnised (isendite arv). 
 

LIIK 
Rahvusvaheline* 
 

Rahvuslik** 
 

Väikeluik, Cygnus columbianus  200 50 

Laululuik, Cygnus cygnus  590 100 

Rabahani, Anser fabalis  6000 1000 

Suur-laukhani, Anser albifrons  10000 2500 

Väike-laukhani, Anser erythropus  110 10 

Hallhani e. roohani, Anser anser anser  250 100 

Valgepõsk-lagle, Branta leucopsis  4200 1000 

Sookurg, Grus grus 3000 500 
*Wetland International 2006 järgi; ** Eesti Ornitoloogiaühingu 
linnukaitsekomisjon (avaldamata materjal). 
 
Lähtudes olemasolevast teabest liikide toitumispaikade ja ööbimisalade 
kohta konstrueeriti GIS-põhised liigi rändekogumite piirid. Joonisel 1 on 
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esitatud detailsemalt Hellamaa ja Käina (Hiiumaa) veelinnukogumid. 
Jooniselt nähtub, et erinevate liikide rändekogumid (sh toitumis- ja 
ööbimisalad) võivad märkimisväärselt kattuda. 
   

sookure ööbimispaigad

sookure kogumid

väikeluige kogumid

väikeluige ööbimispaigad

hallhane ööbimispaigad

hallhane kogumid

valgepõsk-lagle kogumid

arendusala

 
 
Joonis 1. Näide veelindude lähteandmestiku kasutamisest rändekogumite 
ruumilisel kujutamisel Hiiumaa idaosas. Maismaal paiknevad erivärvilised 
punktid tähistavad 4 linnuliigi toitumispaiku 2000-2010, ööbimisalad 
värviliste polügoonidena; vt ka joonis 2). 
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Konstrueeritud liigi rändekogumitest esitatakse käesolevas töös üksnes 
need, kus  isendite arv ületab regulaarselt rahvusvahelisi või rahvuslikke 
arvukuskünniseid (Tabel 3). Taolisi alasid on edaspidi töös nimetatud 
tundlikeks linnualadeks. See termin (ingl. bird sensitive area) leiab üha 
laialdasemat kasutamist just väljaspool kaitsealasid, valdavalt haritavatel 
maadel paiknevate oluliste linnualade eristamisel (Bright et al. 2009, Young 
&  Shackleton 2007).  
 

2.2. Tundlikud linnualad 
 
Joonistel 2-5 on esitatud tundlikud linnualad maakondade kaupa. Detailsed 
andmed arendusalal olulistest veelindude ja sookure rändekogumitest on 
esitatud liikide kaupa Tabelites 4-9. Kokku on rahvusvahelise/rahvusliku 
tähtsusega koondumispaiku  Lääne-Eesti  maakondades järgmiselt: - 
väikeluik – 19/2, hallhani -16/1, valgepõsk-lagle -12/12, laululuik – 6/ 7, 
sookurg 4/9, suur-laukhani – 2/1 ja rabahani – 1/2. 
 

sookure ööbimispaigad

sookure kogumid

väikeluige kogumid

väikeluige ööbimispaigad

hallhane ööbimispaigad

hallhane kogumid

valgepõsk-lagle kogumid

arendusala

 
 
Joonis 2. Tundlikud linnualad Hiiumaal. 
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Joonistel 2-5 pole esitatud kõiki Tabelis 3 toodud liike eraldi. Nii näiteks 
kattuvad laululuige ööbimis- ja toitumispaigad peaaegu täielikult ja seetõttu 
on kaardil kujutatud väikeluige kogumid tegelikult kahe rändelise luigeliigi 
liitkogumid. Enamus valgepõsk-laglede rändekogumitest paiknevad 
olemasoleva kaitse- ja hoiualade võrgustiku piirides, tulenevalt liigi 
eelistusest toituda rannaniitudel ja rannakarjamaadel. Erandliku käitumisega 
on Matsalu lahe lagle suurkogum, mille linnud sooritavad pikki toitumisretki 
piirkonna haritavatele maadele (Joonis 4). Hallhani toitub ka valdavalt 
rannikul, kuid sellest on ka erandeid (Käina, Hellamaa Hiiumaal;  Vilsandi 
Saaremaal). Ruumiliselt ulatuslikud koondumisalad on tüüpilised raba- ja 
suur-laukhanele, kuid nende liikide antud töö kontekstis olulisi kogumeid on 
üksnes Matsalu ja Silma LKA piirkonnas Läänemaal ja Audru poldril 
Pärnumaal. Lääne- ja Pärnumaa eripäraks on väikeluige (vähemal määral 
laululuige) rändetee asurkonnale  võtmetähtsusega ulatuslike 
koondumisalade esinemine. Sookurg moodustab kõigis maakondades suuri 
rändekogumeid. Seniste uuringute põhjal võib sookurge teiste siin 
käsitletavate liikide taustal pidada ilmselt enim ohustatuks maismaa 
tuuleparkide poolt (Youngs &  Shackleton 2007). 
 

sookure ööbimispaigad

sookure kogumid

väikeluige kogumid

väikeluige ööbimispaigad

hallhane ööbimispaigad

hallhane kogumid

valgepõsk-lagle kogumid

arendusala

 
Joonis 3. Tundlikud linnualad Saaremaal. 
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sookure ööbimispaigad

sookure kogumid

väikeluige kogumid

väikeluige ööbimispaigad

hallhane ööbimispaigad

valgepõsk-lagle kogumid

hallhane kogumid

arendusala

suur-laukhane ja rabahane kogumid

 
 
Joonis 4. Tundlikud linnualad Läänemaal. 
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sookure ööbimispaigad

sookure kogumid

väikeluige kogumid

väikeluige ööbimispaigad

hallhane ööbimispaigad

valgepõsk-lagle kogumid

hallhane kogumid

arendusala

suur-laukhane ja rabahane kogumid

 
 
Joonis 5. Tundlikud linnualad Pärnumaal. 
 
 
 
. 
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Tabel 4. Sookure rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega sügisrände 
kogumid arendusalal riikliku keskkonnaseire andmetel. 
 
 

Rändekogum 
 

Loendatud isendeid Maks.  
isendeid 

% 
RTA* 2000 2003 2006 2009 

LÄÄNEMAA 
Silma 2500 2800 7500 500 7500 2,5 
Matsalu 12800 6800 23000 15900 23000 7,7 

Nehatu     500 250 500 0,2 
HIIUMAA 

Hellamaa laht 1190 470 710 1830 1830 0,6 
Käina-Kassari-Õunaku 1060 580 2600 1580 2600 0,9 

SAAREMAA 

Rannaküla-Leisi 680 250 930 634 930 0,3 
Kahtla-Kübassaare 1040 790 1500 4560 4560 1,5 
Turja-Nässumaa 460 1100 2360 1500 2360 0,8 

Vätta-Tulped 750 450 1400 1280 1400 0,5 

Paadla-Mullutu 700 1700 2170 3640 3640 1,2 

Karujärv 310 410 1450 310 1450 0,5 
Küdema-Järise 650 330 1250 640 1250 0,4 

PÄRNUMAA 

Tootsi-Lavassaare       780 780 0,3 
 
*%RTA – osakaal kogu rändetee asurkonnast 
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Tabel 5. Hallhane rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega sügisrände 
kogumid arendusalal riikliku keskkonnaseire ja lisaloenduste andmetel. 
 
 
Rändekogum 
 

Loendatud isendeid Maks. 
isend. 

%RTA* 
 2000 2001 2002 2005 2006 2008 2009 

LÄÄNEMAA 
Silma 1100 313 2500 1100 900 1600 1700 2500 10,0 
Matsalu 8790 3726 7700 3470 8842 4600 6305 8842 35,4 
Nehatu-Virtsu 0 0 0 170 0 0 250 250 1,0 

HIIUMAA 
Hellamaa rahud 180 120 60 300 300 450 730 730 2,9 
Käina-Kassari-
Õunaku 190 180 160 360 200 370 240 370 1,5 

SAAREMAA 
Rannaküla-Triigi 370 120 60 370 0 0 70 370 1,5 
Väike väin 520 360 90 520 112 80 200 520 2,1 
Kahtla-Kübassaare 1010 354 960 1010 382 0 1167 1167 4,7 
Turja-Nässumaa 0 0 0 0 168 550 253 550 2,2 
Vätta-Tulped 280 177 244 80 10 70 185 280 1,1 
Kuressaare-
Sepamaa 680 450 260 280 58 80 0 680 2,7 
Paadla-Mullutu 0 320 195 50 309 220 104 320 1,3 
Karujärv 480 36 11 0 0 0 0 480 1,9 
Karala-Austla 0 2000 0 40 150 0 0 2000 8,0 
Vilsandi saared  
ja ps. 0 250 0 130 0 0 0 250 1,0 
Kõruse rand 0 0 150 0 0 0 0 150 0,6 
Laidu-Küdema 410 250 11 160 34 0 0 410 1,6 
 
*%RTA – osakaal kogu rändetee asurkonnast 
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Tabel 6. Valgepõsk-lagle rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega 
kevadrände kogumid arendusalal riikliku keskkonnaseire andmetel. 
 
 

 Rändekogum 
 

Loendatud isendeid Maks. 
isendeid % RTA* 2002 2005 2008 

HIIUMAA 
Kõrgessaare-Reigi 5000 5460 5600 5600 1,3 
Hellamaa rahud 1300 722 900 1300 0,3 
Kaevatsi-Sarve 1800 1870 2950 2950 0,7 
Käina-Kassari 1285 1200 5600 5600 1,3 
Vanamõisa laht 3700 2280 1540 3700 0,9 

LÄÄNEMAA 
Matsalu 31710 23540 45100 45100 10,7 
Virtsu-Puhtu 1384 34 400 1384 0,3 
Paatsalu 900 313 60 900 0,2 

PÄRNUMAA 
Varbla laiud 810 840 620 840 0,2 
Saulepi-Kastna 750 965 150 965 0,2 
Värati-Tõstamaa  3800 2090 500 3800 0,9 
Audru polder 800 8000 840 8000 1,9 

SAAREMAA 
Võilaid-Viirelaid 9000 7300 19300 19300 4,6 
Väike väin 500 500 7100 7100 1,7 
Kõinastu 1900 150 5500 5500 1,3 
Kahtla-Kübassaare 12010 6300 12900 12900 3,1 
Turja-Nässumaa 4230 4100 3840 4230 1,0 
Vätta-Tulped 1470 330 470 1470 0,4 
Abruka 2590 0 1680 2590 0,6 
Rahuste 2040 4250 5500 5500 1,3 
Tiirimetsa 2560 1800 330 2560 0,6 
Riksu-Toomalõuka 1780 3340 1800 3340 0,8 
Pilguse 40 90 1550 1550 0,4 
Karala-Austla 4560 1500 6900 6900 1,6 
Vilsandi RP 8575 3920 4000 8575 2,0 

 
*%RTA – osakaal kogu rändetee asurkonnast 
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Tabel 7. Väikeluige rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega kevad- ja 
sügisrände kogumid arendusalal riikliku keskkonnaseire ja lisavaatluste 
andmetel. 
 
 
Rändekogum  Loendatud 

Isendeid 
2010  
kevad/sügis 

Maks. 
isendeid 
(kevad) 

Maks. 
isendeid 
(sügis)   % RTA* 

  
SAAREMAA 

Vilsandi Rahvuspark - 800  4,0 
Küdema laht - 400  2,0 
Väike-Väin 78/130 3200 3000 16,0 
Tagamoisa ps. - 240  1,2 
Kahtla-Kübassaare - 500  2,5 
Laidevahe  - 100 180 0,9 
Kasti laht - 100  0,5 
Kura kurk   1000 5,0 

HIIUMAA 
Käina laht 51/65 230 230 1,2 
Hiiumaa laiud - 300  1,5 

LÄÄNEMAA 
Hullo ja Sviby lahed - 400  2,0 
Haapsalu-Noarootsi 
lahed 

2202/1838 4300 2500 
 21,5 

Matsalu laht 3649/1307 13500 6000 67,5 
Lihula 
maastikukaitseala 

- 250 
 1,3 

Virtsu - Laelatu - Puhtu  - 300  1,5 
Suur Väin  - 1000 400 5,0 

PÄRNUMAA 
Nätsi-Võlla - 600  3,0 
Pärnu laht 650/427 12000 2000 60,0 
Audru polder 853/12 17500 400 87,5 
Häädemeeste-Võiste 
rannik 

22 700 
 3,5 

Vakalepa 1500/? 1500 2500 11,9 
Soomaa Rahvuspark - 2000  10,0 
 
*%RTA – osakaal kogu rändetee asurkonnast 
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Tabel 8. Laululuige rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega kevad- ja 
sügisrände kogumid arendusalal riikliku keskkonnaseire ja lisavaatluste 
andmetel. 
 
 
Rändekogum 

Loendatud 
isendeid 

2010 

Maks. 
isendeid 
(kevad) 

Maks. 
isendeid 
(sügis) % RTA* 

SAAREMAA 

Vilsandi Rahvuspark - 200 200 0,3 
Väike-Väin 70/98 3000 500 5,1 
Kuressaare laht   100 0,2 
Pilguse /15  100 0,2 

HIIUMAA 

Käina laht 58/ 300  0,5 
Hiiumaa laiud - 400 100 0,7 

LÄÄNEMAA 

Haapsalu-Noarootsi lahed 130/183 3900 3900 6,6 
Matsalu laht 1265/200 5700 1200 9,7 
Lihula maastikukaitseala,  - 480  0,8 
Suur-Väin - 1000 100 1,7 

PÄRNUMAA 

Pärnu laht  96/200 500 200 0,8 
Audru polder 195/ 600  1,0 
Häädemeeste-Võiste rannik 23/ 1500  2,5 
Vakalepa 23/ 100 200 0,3 
*%RTA – osakaal kogu rändetee asurkonnast 
 
Tabel 9. Rabahane ja suur-laukhane rahvusvahelise ja rahvusliku 
tähtsusega kevad- ja sügisrände kogumid arendusalal riikliku 
keskkonnaseire andmetel. 
 

 Rändekogum 
 
 

Rabahani Suur-laukhani 
Loetud isendeid 

2001-2010 
% 

RTA 
Loetud isendeid 

2001-2010 % RTA* 
Min Maks  Min Maks.  

LÄÄNEMAA 
Matsalu 1400 3900 0,7 1500 12200 1,2 
Silma 1200 6000 1,0  9000 0,9 

PÄRNUMAA 
Audru polder 900 4600 0,8 3050 22800 2,3 
*%RTA – osakaal kogu rändetee asurkonnast 
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3. Lindude ränne Lääne-Eestis ja võimalikud ohud 

3.1. Rände üldine iseloomustus 
 
Planeeringualal on oluline arvestada asjaoluga, et piirkonda läbib globaalse 
tähtsusega lindude rändekoridor – Ida-Atlandi rändetee üks massilisemaid 
harusid. Ida-Atlandi rändetee ühendab 75 maailma riiki ja seda kasutab 
kokku 297 linnuliiki, Eestit läbival juhtharul on liike >200. Läbirändavate 
arktiliste ja lähisarktiliste vee- ja rannikulindude rände kulgemist üle Lääne-
Eesti mõjutab oluliselt ka sobivate rändepeatuspaikade rohkus (vt eelmine 
peatükk). Antud kokkuvõttes on enam tähelepanu pööratud just selle 
liigigrupi rände käsitlemisele, lühiülevaade antakse ka värvuliste ja teiste 
maismaalindude (n toonekurelised, haukalised) rändest ja võimalikest 
ohtudest seoses tuulepargiarendustega. 
 
Rände käsitlemisel on oluline eristada lindude kevad- ja sügisrännet, samuti 
mõnedel liikidel esinevat sulgimisrännet (suvirännet).   
Vee- ja rannikuliikide kevadränne algab veebruari lõpus ja lõpeb juuni 
alguses. Massränne toimub tsükliliselt aprilli keskpaigast kuni juuni alguseni. 
Primaarne rändesuund on NE, tegelik lennusuund varieerub vahemikus 
NW…N…NE…E, sõltuvalt maastikust. Rände suund kujuneb  ranniku kui 
ökoloogilise barjääri (rändetakistuse) ning rände juhtjoone toimel. 
Veelindude sügisränne algab augusti keskel ja vältab kuni talveni 
(detsember). Ujupartide ja vartide rändemaksimum on augusti keskpaigast 
kuni oktoobri alguseni, auli ja kauride maksimum aga oktoobri lõpust 
novembri lõpuni. Primaarne rändesuund on SW, tegelik lennusuund 
varieerub W…SW…SSW…S suundades. Valdav osa liike rändab päeval, kuid 
arvukalt on ka öörändureid ja liike, kes rändavad nii päeval kui öösel. Päeval 
on ränne kõige intensiivsem hommikul, järgneb õhtu ning kõige nõrgem on 
see keskpäeval. Öine ränne on päevase (õhtuse) rände pikendus pimedale 
ajale ja lõpeb enamasti pärast südaööd. Öisele rändele on omane maastiku 
kui ökoloogilise takistuse ning kui juhtjoone mõju nõrgenemine ning linnud 
lendavad valdavalt kõrgel ning primaarses rändesuunas. 
  
Rändekõrguste mõõdistamisel Virtsus 2009.a. mais seoses Suure Väina 
püsiühenduse KMH selgus, et päevane ränne toimub oluliselt madalamal kui 
öine ränne. Kui hommikul oli rändlindude silla konstruktsioonide kõrguse 
suhtes riskitsooni sattumise tõenäosus >80%, langes see õhtuse rände 
perioodidel 50%-ni ja öisel rändel 20%-ni (Kahlert et al. 2011, in prep). 
  
Öise suvirände osas on täpsemaid andmeid mustvaeraste radarivaatlustest 
23.07.-04.08.1968.a. Pärnus (Jacoby & Jõgi 1972). Selle uuringu põhjal 
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toimub meil vaeraste öine ränne SW suunas kolme rändevoona, neist kaks 
üle mandri ja üks üle Soome lahe suudme avamere kohal (Joonis 6). Sellel 
rändeteel jälgiti radariga vaeraste massrännet SW suunas valdavalt kõrgusel 
> 500 m. Päevasel ajal vaerad üle maismaa praktiliselt ei lenda vaid 
rändavad meritsi, kopeerides rannajoont ning koondudes väljaulatuvatel 
neemedel.  
 
 
 

 
 
 
Joonis 6. Vaeraste öise suvirände jaotumine 23.07.-04.08.1968a. 
radarvaatluste alusel (Jacoby & Jõgi 1972 järgi). 
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3.2. Rände ruumiline jaotumus ja rände mahud Lääne-Eesti 
maakondades 
 
Veelindude  rände jaotumusest ja hinnangulistest mahtudest Lääne-Eestis 
annavad ülevaate joonised 7-8. Joonise koostamisel on kasutatud Eesti 
Maaülikooli andmebaase, rändevaatluste kokkuvõtteid ja kirjandusallikaid. 
Parem teave on nn rände pudelikaela aladelt – Suurest Väinast (Rusanen 
1995), Põõsaspea neemelt (Kontkanen 1995, Ellermaa & Pettay 2006, 
Ellermaa et al. 2010), Kihnust, Ristnast, Sõrvest  ja  Kihnust (Jõgi 1970). 
Joonisel  7  on kujutatud kevadrände peamised suunad, jaotumus ja 
hinnangulised rändemahud (lai nool >0,5 miljonit ja kitsas nool >0,1 miljonit 
veelindu). Eraldi on tähistatud nn rände „pudelikaelaalad“ (joonisel täidetud 
nooled) - alad, kus linnud kontsentreeruvad väga kitsale alale. 
Pudelikaelaalad tekivad eelkõige kitsastes väinades,  ja rändesuunaga 
ristuvatel poolsaarte ja neemede tippudes ja saartel (n Kihnu, Ruhnu). 
 

 
Joonis 7. Veelindude kevadrände jaotumus Lääne-Eestis. Suured nooled: 
>0,5 milj. veelindu, väikesed nooled: >0,1 milj. veelindu, täidetud nooled – 
rände pudelikaelaalad. 
Kevadrändel Lääne-Eestit läbirändavate vee- ja rannikulindude koguarvukus 
on 5…7 miljonit isendit. Arvukamatest liikidest esineb rändel aul, 
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tõmmuvaeras, mustvaeras, merivart,  valgepõsk-lagle, mustlagle, suur-
laukhani, rabahani, punakurk- ja järvekaur, sõtkas, viupart jpt.  
 
Joonisel  8  on kujutatud sügisrände (sh suvirände) peamised suunad, 
jaotumus, hinnangulised rändemahud (lai nool >0,5 miljonit ja kitsas nool 
>0,1 miljonit veelindu). Eraldi on tähistatud nn rände pudelikaelaalad 
(joonisel täidetud nooled) - alad, kus linnud kontsentreeruvad väga kitsale 
alale. Sügisrändel Lääne-Eestit läbirändavate veelindude koguarvukust võib 
hinnata kuni 5 miljoni isendini. Üksnes Põõsaspeal on visuaalsete 
vaatlustega rändel registreeritud üle 2 miljoni veel- ja rannikulindu. 
Põõsaspeal vaadeldud liikidest on massilisemad mustvaeras , aul, valgepõsk-
lagle, viupart ja mustlagle. 
 

 
Joonis 8. Veelindude sügisrände jaotumus Lääne-Eestis. Suured nooled: 
>0,5 milj. veelindu, väiksed nooled: >0,1 milj. veelindu, täidetud nooled – 
rände pudelikaelaalad. 
 

Esitatud rändekaartide puhul on oluline asjaolu, et veelindude ränne ei 
kulge üksnes rannikul ja avamerel. Paljudele liikidele on omane ka ränne 
maismaa kohal, valdavalt küll öösel, kuid massrände perioodidel ka valgel 
ajal. Ränne maismaa kohal toimub valdavalt laial rindel ja seetõttu on selle 
visuaalne jälgimine palju komplitseeritum kui rannikul, kus linnud on enam 
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kontsentreerunud. Rändekoridorid võivad esineda ka maismaa kohal n. 
luiged järgivad nii kevadel kui ka sügisel sageli Pärnu jõge. Maismaa kohal 
toimuva rände jaotumuse selgitamiseks on Lääne-Eestis lisaks visuaalsetele 
vaatlustele vaja läbi viia rände radaruuringuid. 
 

3.3. Rände „pudelikaelaalad“ ja potentsiaalsed kaitset väärivad 
alad Lääne-Eestis 
 
Linnuhoiualade moodustamisel Euroopa Liidus on välja töötatud spetsiifilised 
valikukriteeriumid, mis on kohaldatavad rändetee „pudelikaelaaladel“ või 
rände kuumades punktides (ingl. k. migration hotspot). Vastavalt 
rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International poolt 
väljatöötatud kriteeriumile (C5) soovitatakse linnuhoiualasid moodustada 
mitmesuguste tehisrajatiste suhtes rändel barjääritundlikele liigirühmadele, 
kelle arvukus „pudelikaelast“ läbirändel küünib 5000 isendini (toonekured) 
või 3000 isendini (haukalised, pistrikulised, sookurg). Vastav globaalse 
tähtsusega „pudelikaela“ tähtsa linnuala kriteerium (A4) on suurem – kokku 
20 000 isendit (Kuus & Kalamees 2003).  Seoses buumiga tuuleparkide 
arenduses on välja töötatud ka esialgsed arvkriteeriumid teiste tundlike 
linnurühmade tarbeks. Veelindude puhul soovitatakse BirdLife International 
poolt  linnuhoiualade loomisel kasutada samuti 20 tuhande isendi künnist, 
kuid lindude rände ekspertide arvamuse kohaselt peaks künnise väärtuseks 
pigem olema 50-100 tuhat regulaarselt „pudelikaelast“ läbirändavat 
veelindu. Sellega on põhjust nõustuda ka Eesti vastava ala ekspertidel. 
Jooniste 7-8 alusel nähtub, et kui künniseks võtta 100 tuhat isendit, siis on 
Lääne-Eestis võimalik eristada üle tosina tähtsa rände pudelikaela ala, 
millest siis 6-7 liigituks ilmselt nn globaalse tähtsusega „pudelikaelaalade“ 
hulka (>0,5 milj. isendit läbirändel). Tuntumad ja olulisemad rände 
pudelikaelaalad Eestis on Suur Väin (Virtsu) ja Põõsaspea neem, kus 
läbirändajate hulk ulatub minimaalselt 2-3 miljoni isendini. Kui Virtsus on 
läbi viidud korduvalt ka radarivaatlusi - 1974. ja 2009.a (Jacoby 1983, Leito 
2009), siis Põõsaspeal on piirdutud visuaalsete vaatlustega. Lindude suvi- ja 
sügisrändest  Põõsaspeal aastail 2004. ja 2009 on ilmunud põhjalikud  
avaldatud ülevaated (Ellermaa & Pettay 2006, Ellermaa et al. 2010).  
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4.Konfliktanalüüs tuuleparkide teemaplaneeringus 
määratletud arenduspiirkondade ning tundlike linnualade 
ja rändekoridoride  vahel 

 
Analüüs hõlmas teemaplaneeringus määratletud arenduspiirkondade ja 
arendajate ettepanekul käsitletavate alade sobivust, lähtudes lindude 
läbirände iseloomust  ja rände koondumispaikade maastikulisest 
paiknemisest. Analüüsi tulemused on esitatud Tabelites 10-12.  
 
 
 
 
Tabel 10. Tuuleparkide arenduspiirkondadele antud hinnangud: Hiiu- ja 
Saaremaa 
 
Arendus-
piirkond 

Tundlike linnualade võtmeliigid ja lindude  
arvukus (sulgudes % RTA*) 

Rände-
koridor 
(isendeid) 

Hinnang 

Linnuliik Isendeid 
kogumis 

Isendeid 
arendusalal 

HIIUMAA 

H1       Konflikt puudub (0) 

H2 Sookurg 2600 (0,9) 750 (0,3)   
 
Otsene konflikt (3) 

Väikeluik 230 (1,2)   

Laululuik 300 (0,5)   

Hallhani 370 (1,5) 370 (1,5)  

H3      Konflikt puudub (0) 

H4      Konflikt puudub (0) 

SAAREMAA 

S1 Sookurg 5200 (1,7)   Võimalik suur konflikt (2) 

Hallhani 480 (1,9)   

S2      Konflikt puudub (0) 

S3      Konflikt puudub (0) 

S4 Sookurg 5200 (1,7) 224 (0,1)  Võimalik konflikt (1) 

S5 Sookurg 4560 (1,5)   Otsene konflikt (3) 

S6 Sookurg 4560 (1,5)   Võimalik suur konflikt (2) 

 
*% RTA – osakaal rändetee asurkonnast, rahvusvahelise tähtsusega 
kogumid (punasega) 
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Konfliktianalüüsis on kasutatud 5-astmelist hinnangute skaalat: 
0 – konflikt puudub, 
? – arendusala linnustiku kohta andmeid ebapiisavalt,        
1 – võimalik konflikt (tundlik linnuala/rändekoridor asub arenduspiirkonna 
vahetus läheduses),  
2 – võimalik suur konflikt (tundlik linnuala/rändekoridor) piirneb või kattub 
osaliselt arenduspiirkonnaga), 
3 – otsene konflikt (oluline rahvusvahelise tähtsusega linnuala/rändekoridor) 
kattub osaliselt või täielikult arenduspiirkonnaga).  
 
 
Tabel 11. Tuuleparkide arenduspiirkondadele antud hinnangud: Läänemaa  
 
Arendus-
piirkond 

Tundlike linnualade võtmeliigid ja lindude 
arvukus (sulgudes % RTA) 

Rände-
koridor 
(isendeid) 

Hinnang 

Linnuliik Isendeid 
kogumis 

Isendeid 
arendusalal 

L1 Veelinnud, 
sookurg 

  x Võimalik suur konflikt (2) 

L2 Veelinnud, 
sookurg 

  x Võimalik konflikt (1) 

L3 Veelinnud, 
sookurg 

  x Võimalik konflikt (1) 

L5     Konflikt puudub (0) 

L6 Sookurg 23000 (7,7)    
 
Võimalik suur konflikt (2) 

Väikeluik 13500(67,5) 121 (0,6)  

Laululuik 5700 (9,7)   

Suur-laukhani 12200 (1,2)   

Rabahani 3900 (0,7)   

L7 Väikeluik 13500 67,5) 176 (0,9)  Võimalik konflikt (1) 

Sookurg 23000 (7,7) 310 (0,1)  

L8      Konflikt puudub (0) 

L9-L10 Sookurg 23000 (7,7)  31 000  Otsene konflikt (3) 

Valgepõsk-lagle 45100(10,7)  200 000 

L11 Arktilised 
veelinnud 

  >300 000 Otsene konflikt (3) 
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Tabel 12. Tuuleparkide arenduspiirkondadele antud hinnangud: Pärnumaa  
  
Arendus-
piirkond 

Tundlike linnualade võtmeliigid ja lindude 
arvukus (sulgudes % RTA) 

Rände-
koridor 
(isendeid) 

Hinnang 

Linnuliik Isendeid 
kogumis 

Isendeid 
arendusalal 

P1 Veelinnud, 
sookurg 

  x Võimalik konflikt (1) 

P2     x Konflikt puudub (0) 

P3 Sookurg 650 (0,2)   Võimalik suur konflikt (2) 

Väikeluik 600 (3,0)   

P4 Sookurg 650 (0,2)   Võimalik konflikt (1) 

Väikeluik 600 (3,0)   

P5 Väikeluik    Võimalik konflikt (1) 

P6 Väikeluik 2500(11,9) 2500(11,9)  Otsene konflikt (3) 

Laululuik 200 (0,3) 200 (0,3)  

P7 Väikeluik 2500(11,9)   Võimalik konflikt (1) 

Laululuik 200 (0,3)   

P8 Sookurg 780 (0,3)   Võimalik konflikt (1) 

P9 Väikeluik 1200 (6,0)   Võimalik suur konflikt (2) 

P10 Väikeluik 1200 (6,0)   Võimalik suur konflikt (2) 

P11      Pole teada (?) 

P12 Väikeluik 1000 (5,0) 1000 (5,0)  Võimalik suur konflikt (2) 

Laululuik    

P14-16      Pole teada (?) 

P17 Sookurg 240 (0,1) 240 (0,1)  Konflikt puudub (0) 

P18 Väikeluik 500 (2,4)   Võimalik konflikt (1) 

P19 Sookurg 240 (0,1)   Konflikt puudub (0) 

P 20 Sookurg 240 (0,1)   Konflikt puudub (0) 

P 24 Väikeluik 17500(87,5)  x  
Otsene konflikt (3) Laululuik 600 (1,0)   

Valgepõsk-lagle 8000 (1,9)   

Suur-laukhani 22800(2,3)   
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Konfliktanalüüs tuuleparkide teemaplaneeringus määratletud arendus-
piirkondade ning tundlike linnualade ja rändekoridoride  vahel näitas, et 
otsesed vastuolud on kõige väiksemad Hiiumaal ja Saaremaal. Otsene 
konflikt on arendusalaga H2 (Käina vald), eriti ala läänepoolse osaga 
(kaaluda selle väljajätmist). Saare maakonnas tuleks kaaluda 
arenduspiirkonna S5 (Pöide vald) välja jätmist, sest see asub Eesti 
tähtsuselt 3. sookure sügisrände koondumisalal. Arendusala S5 kattub ka 
rohevõrgustiku riikliku taseme tuumalaga ja selle väljajätmist on soovitatud 
ka vastavas konfliktanalüüsis (Sepp jt. 2011).   

Lääne maakonnas tuleks loobuda arengupiirkondadest L9, L10 ja L11 
(Hanila vald), sest lisaks konfliktile valgepõsk-lagle ja sookure 
rändepeatusalaga on piirkonnas kujunemas ohtlik barjäär paljude linnuliikide 
rändeteele (kumulatiivne efekt seoses tuulikuparkide pidevale lisandumisele 
Hanila valla rannaaladele). Lähtudes joonisest 7 kvalifitseerub Suure Väina 
piirkond rahvusvahelise tähtsusega rände pudelikaela alana, kus eriti 
kevadrände perioodidel lendab läbi miljoneid linde. Nimetatutest kaks (L9-
L10) kattuvad ka rohevõrgustiku rahvusvahelise taseme tuumaladega ja 
nende väljajätmist on soovitatud vastavas konfliktanalüüsis (Sepp jt. 2011).   
 Pärnumaal on suurim konflikt arenduspiirkonnaga P6 (Halinga valla 
piiridesse jäävas osas), millest soovitame loobuda, kuna sellel paikneb 
väikeluige üks rändetee tähtsamaid peatuslasid (Vakalepa uudismaa põllud).  
Selle ala tähtsust suurendab ka asjaolu, et on üks vähestest peatuspaikadest 
Eestis, mida väikeluik kasutab arvukalt nii kevad- kui ka sügisrändeperioodil 
ning tema arvukus (kuni 2500 isendit, 12% rändetee asurkonnast) pole 
viimase 5 aasta jooksul kahanenud. Tuleks kaaluda arenduspiirkonna P24  
(Audru vald) välja jätmist, seoses vähemalt 4 linnuliigi rahvusvahelise 
tähtsusega koondumisalade esinemisele alal.  
 Lisaks nimetatud konfliktsetele aladele tuleb arendamisel 
ettevaatusprintsiipi rakendada   järgmistes arenduspiirkondades (võimalik 
suur konflikt): 

• Saaremaal -  S1 (Kaarma vald) ja S6 (Laimjala vald); 
• Läänemaal – L1 (Nõva vald) ja L6 (Lihula vald); 
• Pärnumaal – P3 (Koonga vald) P9-P10 (Tori ja Vändra vallad), P12 

(Audru vald). 
Nimetatud  aladel peaks arendaja tellima põhjaliku linnustiku uuringu 
selgitamaks konfliktsituatsioonide tõenäosust koonduvatele ja läbirändavate 
lindudele ja vajadusel kaaluma osalist arendusalade piiride muutmist.  

Arendusalade hulgas on neli ala Pärnumaal (P11, P14-16), mille osas 
puudub teave lindude rändekogumitest ja kus arendustegevusega peaks 
kaasnema täiendavate linnustiku uuringute läbiviimine. 
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5. Kokkuvõte ja järeldused 
 
Kuna Eestis spetsiaalseid uuringud tuuleparkide mõjust linnustikule 
praktiliselt puuduvad, siis kasutatakse mõjude hindamisel enamasti Lääne-
Euroopas ja USAs läbiviidud uuringute tulemusi. Käesolevas töös juhime 
tähelepanu mõnedele olulistele linnustiku eripäradele Lääne-Eestis, millega 
peaksid tuulikuparkide arendajad arvestama. 
 
Rändlinnud. Planeeringualal on oluline arvestada globaalse tähtsusega 
lindude rändekoridori – Ida-Atlandi rändetee kulgemisega üle Eesti. Selle 
rändetee juhtharule on iseloomulikud nii dünaamilised koondumisalad  
rannikul (rände „pudelikaelad“) kui ka ajutised koondumispaigad nii rannikul 
kui ka sisemaal rändel „tankimiseks“. Põhja-Euroopas on teada Lääne-Eestile 
analoogse mastaabiga rände koondumist üksnes Taani väinades, ka rände 
peatuspaikade osas on Lääne-Eestiga võrreldavaid alasid vähe teada, kui 
kõrvale jätta vee- ja rannikulindude talvitusalad (Hollandis, Suurbritannias).  

Antud töös esitatud üldistatud rände kaardid Lääne-Eesti kohta 
baseeruvad eelkõige päevaste visuaalsete vaatluste kokkuvõtetele ja 
vajavad täpsustamist, eriti üle maismaa kulgevate rändeteede, öise rände 
osas. Lähtudes ettevaatusprintsiibist võimaldavad praegused rändekaardid 
siiski hinnata potentsiaalseid lindude rändega kaasnevaid riske maakondade 
kaupa ja kavandada täpsustavaid uuringuid konkreetsetel arendusaladel. 

Nagu rändekaartidel näha on paljudele liikidele omane ka ränne 
maismaa kohal, valdavalt küll öösel, kuid massrände perioodidel ka valgel 
ajal.  Oluline on silmas pidada, et rändekoridorid võivad esineda ka maismaa 
kohal, paraku pole viimaseid Eestis detailsemalt uuritud.  

Seoses soodsate toitumistingimustega paljudele linnuliikidele nii merel, 
rannikumärgaladel ja haritavatel maadel on Lääne-Eesti maakondades 
arvukalt olulisi rändepeatuspaiku – tundlikke linnualasid. Töös põhjalikumalt 
käsitletud nn Eesti vastutusliikidest on rahvusvahelise/rahvusliku tähtsusega 
rände koondumispaiku Lääne-Eesti maakondades kokku järgmiselt: - 
väikeluik – 19/2, hallhani -16/1, valgepõsk-lagle -12/12, laululuik – 6/ 7, 
sookurg 4/9, suur-laukhani – 2/1 ja rabahani – 1/2. Tuulikuparkide 
arendamine maismaal kätkeb ilmselt suurt ohtu sookure, mõõdukat ohtu 
väikeluige, laululuige, suur-laukhane ja rabahane rändekogumitele. Hallhane 
ja valgepõsk-lagle rändekogumid on minimaalselt ohustatud, kuna need 
jäävad reeglina olemasoleva kaitsealade võrgustiku piiridesse.  
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Konfliktanalüüs tuuleparkide teemaplaneeringus määratletud arendus-
piirkondade ning tundlike linnualade ja rändekoridoride  vahel näitas, et 
vastuolud on kõige väiksemad Hiiumaal ja Saaremaal. Nendes maakondades 
soovitatakse arendusalade H2 ja S5 väljajätmist. Lääne maakonnas 
soovitame loobuda arengupiirkondadest L9, L10 ja L11 (Hanila vald), seda 
eriti kumulatiivse iseloomuga rändebarjääri tekitamise tõttu rahvusvahelises 
mastaabis olulisele lindude rändetee „pudelikaelaalale“. Pärnumaal on otsene 
konflikt arenduspiirkonnaga P6, millest soovitame loobuda, kuna sellel 
paikneb väikeluige üks rändetee tähtsamaid peatuslasid. Samas on 
Pärnumaal terve rida arendusalasid, kus on võimalik suur konflikt (P3, P9-
P10, P12) või andmeid lindude rändekogumite kohta pole koondatud (P11, 
P14-P16). Võimalik suur konflikt on ka Saaremaa (S1, S6) ja Läänemaa 
tuulikuparkide arenduspiirkondades (L1, L6). Võimalikel suure konfliktiga  
aladel peaks arendaja tellima põhjaliku linnustiku uuringu selgitamaks 
konfliktsituatsioonide tõenäosust koonduvatele ja läbirändavate lindudele ja 
vajadusel kaaluma osalist arendusalade piiride muutmist.  
 
Haudelinnud. Kuigi antud ülevaates detailsemalt ei käsitleta on oluline 
rõhutada asjaolu, et Eestis on mitmete tuuleparkide suhtes tundlike 
linnuliikide – kotkaste, sookure, valge- ja must-toonekure asustustihedus 
märkimisväärselt kõrgem kui Lääne-Euroopa riikides, kus mõjuhinnanguid 
on arvukalt läbi viidud (Taani, Saksamaa, Ühendkuningriigid jt). Näiteks 
väike- ja suur-konnakotka asurkonna levik piirdubki valdavalt Ida-Euroopa 
riikidega ja Eestil on nende ohustatud liikide kaitses oluline vastutus. Väike-
konnakotka uuringutega seoses rajatavate tuuleparkidega on nüüd ka Eestis 
algust tehtud (MTÜ Kotkaklubi 2009). 

Käesoleva teemaplaneeringu raamides ei käsitletud detailse teabe 
vähesuse tõttu eraldi haritavatel maadel pesitsevaid või toituvaid liike, kes 
on kantud EL Linnudirektiivi I lisasse. Konkreetsetest liikidest on enim 
ohustatud eelkõige kullilised – herilaseviu, roo-loorkull, soo-loorkull, välja-
loorkull ja kakulised – sooräts ning teistest liikidest valge-toonekurg, 
sookurg ja teder. Kaitsealustest arvukamatest kullilistest kuulub siia rühma 
veel hiireviu, tuuletallaja, lõopistrik, raudkull jt. Kulliliste, valge-toonekure, 
sookure ohustatus tuleneb pesitsusaegsest käitumist (iseloomulikud 
mängulennud, tõusvate õhuvoolude sage kasutamine, ulatuslik 
kodupiirkond), mistõttu soovitatakse luua nende liikide pesapaikade ja 
mängupaikade ümber kokkupõrke ohu vähendamiseks 1-2 km puhvreid 
(Youngs et al. 2007). Eesti kontekstis on taoliste puhvrite rakendamine 
kaalumist vajav eelkõige vähearvukate ja ohustatud liikide nagu loorkullide, 
ja soorätsu puhul.  
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6. Vajalikud uuringud ja leevendusmeetmed 
 
Konkreetse tuulikupargi arendusprojekti uuring peab hõlmama kõikide 
tundlike linnuliikide esinemist alal nii pesitsus- ja rändeperioodil (Tabel 1). 
Haudelindude puhul on vaja täpsustada pesitsusterritooriumide ja pesade 
paiknemist ja viia läbi elupaigakasutuse uuringud.  Ohustatud, I 
kaitsekategooria linnuliikide (kotkad, must-toonekurg) puhul on soovitav läbi 
viia täiendavaid lindude  kodupiirkonna suuruse uuringuid. Hilisema 
võimaliku arenduse puhul on leevendusmeetmeks täiendavate puhveralade 
loomine ohustatud linnuliikide pesapaikade ümber. 

Nagu töös korduvalt rõhutatud, tuleb Lääne-Eesti tuulepargiarenduste 
puhul kõrgendatud tähelepanu pöörata lindude massrändega kaasnevatele 
ohtudele. Kuigi lindude rändepeatuspaigad on üsna püsivad, on haritavatel 
maadel toituvad linnud sõltuvad otseselt kõlvikutest, mis lindudele antud 
aastal toitumisvõimalusi pakuvad. Seega on oluline täpse maakasutuse, 
sealhulgas kõlvikulise struktuuri täpsustamine tuulepargi arendusalal ja 
lähikonnas.  

Tuulepargi ehitamise korral lindude jaoks olulisele toitumisalale, on 
leevendusmeetmeteks:  

• väljaspool tuuleparki asuvate toitumisalade kvaliteedi tõstmine; 
•  vajadusel nn söödapõldude loomine (hanedele, luikedele ja 

sookurele); 
• tuulepargi aluste maade sobivuse vähendamine lindudele.  

Lindude läbirände selgitamiseks Lääne-Eestis on esmatähtsaks 
komplekssete baasuuringute läbiviimine, mille käigus täpsustatakse rände 
mahud ja ruumiline jaotumus olulistes võtmeliikide rändekoridorides. 
Taoliste uuringute puhul viiakse läbi lisaks visuaalsetele vaatlustele ka 
radaruuringuid koos lindude lennukõrguste lasermõõdistamisega. 
Radaruuringute vajadus tuleneb asjaolust, et see meetod võimaldab lisaks 
lindude päevasele rändele hinnata ka öise rände mahtusid ja jaotumist 
ruumis (rände massi horisontaalne ja vertikaalne e. kõrgusmõõdistamine). 
Konkreetse tuulikuarenduse puhul sõltub täiendavate uuringute täpne 
iseloom, ulatus ja kestus arenduse asukohast - eriti paiknemisest 
olemasolevate linnukaitsealade ja tundlike linnualade piirkonnas ning lindude 
rändeteedel. 

Kuna lindude rändeteed võivad olla väga püsivad, siis saavad 
tuulepargiarendajad kaasnevaid ohte lindudele vähendada, püstitades 
võimalikult kaasaegsed ja võimsaid tuulikud (minimaalne tuulikute arv), 
kavandada tuulikute paigutust maastikul viisil, mis rändavaid linde 
võimalikult vähe häiriks. 
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