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ÜLEVAADE 
Käesolevas ulukiuuringus antakse ülevaade Tallinna linna idaosas Lasnamäe ja Pirita linna-
osade piirile planeeritava Mustakivi tee pikenduse alal ja selle ümbruses esinevatest 
imetajatest (va nahkhiired), kahepaiksetest ja roomajatest. Kavandatav teelõik looks 
otseühenduse Lasnamäe ja Pirita vahele ja suurendab piirkonnas eeldatavasti oluliselt liiklus-
koormust. Looduslikult väärtuslikud elupaigad mõjutataval alal on Lasnamäe loopealsed, 
Lasnamäe panganõlv ja pangaalune mets, Katleri oja ja Varsaallika oja, Kose mets, Lillepi park 
ning kogu Pirita jõeoru maastikukaitseala. Oluline on tagada loomadele liikumisvõimalused 
erinevate elupaigalaikude vahel. Olemasolevate andmebaaside kohaselt asustab piirkonda 
vähemalt 27 liiki maas liikuvaid imetajaid, 2 liiki kahepaikseid ja 3 liiki roomajaid, kellest kohati 
välitööl uurimisalal ja selle läheduses 7 imetajaliigi tegevusjälgi ja roomajatest arusisalikke. 
Kahepaikseid välitööl ei kohatud. Piirkonda asustab arvukalt metskits ja üks olulisemaid 
liikumisradu kulgeb piki kavandatavat Mustakivi tee pikendust. Rohevõrgustiku toimimise 
tagamiseks tuleb säilitada vähemalt 50 m laiune rohekoridor piki Katleri oja, tagada 
teeületusvõimalused ulukitele panganõlva peal ja Kose teega ristumise piirkonnas ning rajada 
suured altpääsud Maarjamäe metsa. Eelistatud lahenduses on pikk viadukt klindiastangust 
kuni Kase tänavani. Väikeulukite ja kahepaiksete ohutuks teeületuseks soovitame lisaks rajada 
altpääsud koos suunavate tõketega Varsaallika oja kallastele ja Kose metsa. Klindinõlvale ja 
Kose metsa on soovitav rajada oravatele jt puudel liikuvatele loomadele võrasillad. 
Kavandataval Mustakivi tee pikendusel oleks oluline mõju ümbritsevale keskkonnale, sest 
tiheda liiklusega kaasnevad müra, saasteained ja oht loomade kokkupõrgeteks sõidukitega. 

 

 

Kaanefoto Arusisalik (Zootoca vivipara; III kaitsekategooria) asustab arvukalt Lasnamäe loopealseid. Sisalike 
meelispaikadeks on päikesele avatud vanad kivihunnikud ja paljandid. Foto: J. Remm, 27.08.2020.  
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1 SISSEJUHATUS 

1.1 Uurimisala 

Kavandatava Mustakivi tee pikenduse ulukiuuringu uurimisala paikneb Tallinna linnas 
Lasnamäe ja Pirita linnaosade piiril Maarjamäe asumis (joonis 1). Kavandatav tee ulatub Narva 
maanteest kuni Kose teeni, kusjuures teele jääb klindinõlv. Kavandatava uue teelõigu pikkus 
oleks ca 1130 m ning see ühendaks Lasnamäe ja Pirita linnaosad. Eeldatavasti suurendaks 
teelõigu rajamine oluliselt piirkonna liikluskoormust ja sellega seotud häiringuid, sh häiringuid 
piirkonna elusloodusele. 

Uurimisala algab klindinõlva peal Lasnamäe loopealsel. Klindinõlva on aastakümneid tagasi 
rajatud süvend tulevase tee tarvis. Edasi kulgeb tee järsust klindinõlvast alla praeguse Purde 
tänava läheduses ja sealt edasi paralleelselt Katleri ojaga üle Sisekaitse Akadeemia 
territooriumi, seejärel ületab Varsaallika oja ning jõuab Kose teeni Lükati tee ristmikust veidi 
lääne pool. 

 

 

Joonis 1. Uurimisalune Mustakivi tee pikendus (kollane joon) ja selle ümbrus. 
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1.2 Eesmärk  

Käesoleva ulukiuuringu eesmärk on selgitada Tallinnas kavandatava Mustakivi tee pikenduse 
ehitustööde mõjupiirkonnas loomastiku (kahepaiksed, roomajad ja imetajad, välja arvatud 
nahkhiired) liikumisteed, anda eksperthinnang projekti realiseerimise mõjude kohta 
loomastikule ning pakkuda välja toimivad loomaläbipääsud jm loomastikulahendused 
elupaikade sidususe tagamiseks. Lahenduste väljatöötamisel lähtutakse andmebaasides 
leiduvatest loomavaatlustest, välitöödel kogutud andmetest ja tehtud tähelepanekutest ning 
piirkonna planeeringutest. 

2 METOODIKA 

2.1 Andmebaaside põhine informatsioon 

Erinevates olemasolevates andmebaasides olevat informatsiooni kasutati järgmiste ala-
teemade ülevaadete koostamiseks. 

 

Uurimisala ja selle lähiümbrust kirjeldav loomaliikide nimekiri  

o EELIS – Eesti Eluslooduse Infosüsteem (seisuga 29.12.2019), Keskkonnaagentuur, 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis. 

o eElurikkus / plutoF, https://elurikkus.ee. 
o Loodusvaatlused Tallinnas, https://elurikkus.tallinn.ee. 
o Konnad teel kaardirakendus, Eestimaa Looduse Fond 

http://konnad.elfond.ee/vaatlused. 

Välja on toodud uurimisalal ning selle vahetus naabruses ja laiemas piirkonnas registreeritud 
imetajate, kahepaiksete ja roomajate liiginimekiri. 

 

Uurimisala ümbruse looduskaitselised piirangud  

o Kaardikihid EELISe andmebaasist (seisuga 29.12.2019). 

 

Rohevõrgustik ja planeeritud maakasutus uurimisalal ning selle ümbruses 

o Pirita linnaosa üldplaanering: Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsus number 179; 
redaktsiooni kehtivus alates 28.01.2016; 
https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pirita-linnaosa-uldplaneering-Kehtestatud. 
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o Lasnamäe elamualade üldplaneering: Tallinna Linnavolikogu 21.10.2010 otsus 
number 238; redaktsiooni kehtivus alates 20.11.2019; 
https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Lasnamae-elamualade-uldplaneering. 

o Tallinna üldplaneering; https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-uldplaneering. 
o Piiritletud uurimisala sees ja vahetus naabruses olevad kehtestatud 

detailplaneeringud, nende põhjal täpsustati võimalusel, st detailse põhijoonise 
olemasolul, rohevõrgu piire: https://tpr.tallinn.ee/MapOfPlannings. 

o Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering (Kehtestatud). Joonis 
rohealad ja keskkonnariskid: https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Paljasaare-ja-
Russalka-vahelise-ranna-ala-uldplaneering-Kehtestatud. 

 

2.2 Välivaatlused 

Välitöö viidi läbi viiel vaatluskäigul: 15.04.2020, 29.04.2020, 28.05.2020, 13.07.2020 ja 
27.08.2020, mil registreeriti kokku 83 vaatlust uuritavate liigirühmade (imetajad, kahepaiksed, 
roomajad) isenditest ja nende tegevusjälgedest. Loomi ja nende tegevusjälgi otsiti kogu 
lähteülesandes piiritletud uuringualal ning lisaks sellele ümbritsevates elupaikades, et saada 
täpsem ülevaade sellest, mis loomaliigid piirkonda kasutavad ja kus paiknevad olulisemad 
ulukite liikumisteed. 

 

2.3 Ulukielupaikade profileerimine teetrassil 

Erinevate imetajate sobivad elu- ja liikumisalad kaardistati uuritaval teetrassil maastiku 
läbilõikena vastavalt elupaikade paiknemisele olemasolevate andmekogude ja välitööl 
kogutud vaatluste alusel. Elupaikade esinduslikkuse ruumiline jaotus määrati vastavalt 
uurimisala naabruses kuni 2,5 km ulatuses olevate keskkonnatingimuste sarnasusele liikide 
tegeliku elupaigakasutusega. Elupaiga kvaliteet määrati masinõppe põhimõttel mitme-
tasemelise üldistatud aditiivsete mudelite (GAM) meetodil (Hastie ja Tibshirani, 1986; Wood, 
2011; Li ja Wang, 2013; Remm jt, 2017). Analüüsi aluseks oli Eesti topograafia andmekogu 
(Maa-amet), Eesti mullastiku kaart (Maa-amet), Eesti looduse infosüsteem (Keskkonna-
agentuur) ning OÜ Rewild kogutud Eesti loomade elupaigakasutuse andmed aastatest 2008–
2020. Maastiku koosseisus arvestati inimmõju ja elupaigatüüpide paiknemist. 
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3 ROHEVÕRGUSTIK JA LOOMADE ELUPAIGAD 

3.1 Rohevõrgustk 

Planeeritav Mustakivi tee pikendus kattub peaaegu kogu ulatuses rohevõrgustikuga (joonis 2). 
Kuna planeeritav tee mõjutab oluliselt rohevõrgustiku toimimist, siis tuleb leida lahendus 
metsloomade vaba liikumise tagamiseks.  

 

 

Joonis 2. Rohevõrgustiku paiknemine ning kaitsealad Mustakivi tee pikenduse ümbruses. 

 

Piirkonna kõige olulisem roheala on Natura 2000 võrgustikku kuuluv Pirita loodusala (Natura 
2000 kood: EE0010120), mis hõlmab Pirita jõe hoiuala ja Pirita jõeoru MKA. Lähimas punktis 
ulatub Pirita loodusala piir umbes 150 m kauguseni lähteülesande uuringualast. Käesoleva 
uuringuga hõlmatud liikidest on Pirita loodusala kaitse-eesmärkide hulgas saarmas (Lutra 
lutra), kes kuulub III kaitsekategooriasse.  
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Piki klindinõlva kulgeb kesklinnast ida poole Tallinna rohevõrgustiku I roheline radiaan, mis 
hõlmab järgmisi alasid: Kadrioru park – Lauluväljak – Maarjamäe – Windecki park – Lillepi 
park – Kloostrimetsa – Iru. Selle lõunapiir kulgeb suures osas piki looduskaitsealust klindi-
astangut ning see peab hõlmama võimalikult laia riba klindi ülaservast sisemaa poole 
(kaitsetsoon 50 m). Lasnamäe linnaosa planeeringute kohaselt kulgeb I rohelise radiaaniga 
paralleelselt Lasnamäe haljasvöönd Kadriorust üle Tondiraba Iruni. Nimetatud suuri 
rohekoridore ja Pirita loodusala ühendavad lokaalsed põhja-lõuna suunalised väiksemad 
rohealad ja koridorid. Sealjuures Maarjamäe metsa ja Pirita loodusala vahel on vaid üks 
rohekoridor – piki Katleri oja ja Varsaallika oja, mida mõjutab oluliselt kavandatav Mustakivi 
tee pikendus. 

Pirita linnaosa üldplaneering näeb ette säilitada või rajada vähemalt 50 m laiused 
haljaskoridorid mh järgmistes piirkondades: 

o piki Lasnamäe klindi serva alates Maarjamäe memoriaalist kuni Vabaõhukooli tee 
pikenduseni; 

o Mustakivi tee allatuleku trassi ääres Narva maanteest kuni Kose teeni. 

 

3.2 Loomade elupaigad 

Mustakivi tee pikenduse ümbruses leidub väga eriilmelisi loomade elupaiku (joonis 3). 
Lasnamäe klindinõlva peal domineerivad avatud ja poolavatud suhteliselt kuivad elupaigad, 
mis sobivad hästi väikeimetajatele ja roomajatele. Tondiraba piirkond on niiskem ja 
metsasem, seal asuvad tugeva inimmõjuga poolavatud elupaigad ja puistud. Lasnamäel on 
säilinud ka veel suhteliselt ulatuslikud hoonestamata alad, kus liigub sageli ka metskitsi 
(Capreolus capreolus) jt väiksemaid ulukeid. Klindinõlval ja selle all domineerivad niisked 
lehtmetsad, kus leidub ojasid, kraave, tiike ja ajutisi lompe, mis sobivad kahepaiksetele. Kohati 
on alusmets väga tihe, mis pakub ka suurematele loomadele häid varjevõimalusi. Kase tänava 
ja Kose tee vahel asub Katleri oja ääres kitsas poolavatud elupaigariba. Elupaigariba laius 
Sisekaitseakadeemia territooriumi piirava tara ning eramajade aedade vahel on ca 25–50 m. 
Tegemist on väga olulise põhja ja lõuna pool olevaid elupaigatuumikalasid (Maarjamäe mets 
ja Lasnamäe loopealne ning Kose mets ja Pirita jõe luhad) ühendava rohekoridoriga, mis 
sisaldab karbonaatsel mullal olevat lehtpuistut, liivasel pinnasel olevat poolavatud niitu ning 
oja kaldaelupaikasid. Rohekoridor sobib pea kõigile uuritud liikidele. Kose tee äärde jääv mets 
on kuiv okaspuistu, kus alusmetsa on vähem. Sealsed elupaigad sobivad hästi oravale (Sciurus 
vulgaris), metsnugisele (Martes martes), mutile (Talpa europaea), metskitsele jt. Pirita jõe 
orus on avatud luhaheinamaid ja lehtpuude salusid. Kose mõisa metsistunud ümbruses elavad 
metskitsed. Väga oluline elupaik eeskätt poolveelistele imetajatele (saarmas; mink, Neovison 
vison; kobras, Castor fiber; mügri, Arvicola amphibius jt) ja kahepaiksetele on ka Pirita jõgi ise. 
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Ei tohi alahinnata ka aedlinna olulisust loomade elupaigana. Aedades liigub rohkesti siile 
(Erinaceus europaeus), oravaid ja erinevaid pisiimetajaid. Ka kahepaiksetele ja roomajatele 
pakub aedlinn võimalusi sigimiseks ja toitumiseks.  

Mustakivi tee pikendus mõjutab oluliselt uurimisala loomastiku elupaiku. Tee rajamisega 
kaasneb elupaikade kadu, häiringutest ja reostusest tingitud ümbritsevate elupaikade 
kvaliteedi langus ning teest ja suurenenud liikluskoormusest tingitud elupaikade killustumine 
ja oht loomade elule. Põhilised ulukeid negatiivselt mõjutavad tegurid linnas on tihe teedevõrk 
ja järjest suurenev liikluskoormus ning kinnisvaraarendus, uued elamu-, äri- ja tootmisalad. 
Probleemiks on ka vabalt ringi liikuvad koerad ja kassid. Linna arengut silmas pidades on 
vältimatu teatav elupaikade kadu, kuid planeerimisel on oluline tagada ulukite vaba liikumine 
säilivate elupaigalaikude vahel nii suures mastaabis kui ka lokaalsel tasandil. Samuti on 
linnaruumi planeerides võimalik tõsta elupaikade kvaliteeti ja isegi luua uusi elupaiku nii, et 
see ei ole vastuolus linna eesmärkidega.  

 

Joonis 3. Loomastiku elupaigad kavandatava Mustakivi tee pikenduse ümbruses.  
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4 FAUNA 

4.1 Piirkonna liigid 

4.1.1 Imetajad 

Olemasolevate andmebaaside põhjal on kavandatava Mustakivi tee pikenduse piirkonnas 
varem registreeritud kokku 27 liiki maas liikuvaid imetajaid (käsitiivalisi antud uuring ei 
käsitle), neist 3 on suurulukid – põder (Alces alces), metskits ja metssiga (Sus scrofa; tabel 1). 
Välitööl leiti 7 ulukimetaja liiki (joonis 4).  

Lasnamäe klindiastangu peal, poolavatud loopealsel tuvastati metskitse, halljänese (Lepus 
europaeus), rebase (Vulpes vulpes) ja muti esinemine. Sealne biotoop on sobiv ka mitmetele 
teistele pisiimetajatele, kuid kindlaid leide pole registreeritud. Klindinõlva all uuringuala 
ümbritsevates metsades ja mujal esines sageli metskitse ja muti tegevusjälgi, Maarjamäe 
metsas olid ka põdra jäljed. Varasemad uuringud toovad välja, et põder oli Pirita loodusalal 
tavaline, kuid viimasel ajal on neid vähemaks jäänud ja suurenenud on metskitsede arvukus. 
Metssigu esineb Pirita loodusalal pigem harva. Suurulukid väldivad üldiselt aktiivselt inimeste 
kasutatavaid radu ning hoonete vahetut lähedust. Suurkiskjate esinemine on ebatõenäoline. 
Varasemate uuringute ja andmebaaside kohaselt esinevad piirkonnas väikekiskjatest rebane, 
kährikkoer (Nyctereutes procyonoides), mäger (Meles meles), metsnugis, tuhkur (Mustela 
putorius), kärp (Mustela erminea), nirk (Mustela nivalis), mink ja saarmas. Jänesed on 
piirkonnas suhteliselt tavalised ja välitööde käigus kohati ka üht halljänese isendit Purde 
tänava lähistel. Pirita jõe ääres olid kopra tegutsemisjäljed, ka varasemates uuringutes on 
mainitud kopra olemasolu. Mügrile tüüpilised elupaigad on ojade (sh Varsaallika oja ja Katleri 
oja) ja Pirita jõe kaldad, kus teda on varasemalt ka kohatud. Pisinäriliste kohta täpsemaid 
andmeid pole, kuid sagedamini esinevad liigid (leethiir, Myodes glareolus; uruhiired, Microtus 
spp.; kaelushiir, Apodemus flavicollis; juttselghiir, A. agrarius; koduhiir, Mus musculus; 
rändrott, Rattus norvegicus jt) on tõenäoliselt kõik uuringualal esindatud. Aedlinnadele on 
iseloomulik oravate ja siilide rohkus, seega võib eeldada nende liikide kõrget arvukust ka 
Mustakivi tee pikenduse ümbruses. Karihiirlastest esineb alal mets-karihiir (Sorex araneus) ja 
Pirita jõe ääres on registreeritud ka vesimuti (Neomys fodiens) esinemine (1987. aastal). 
(Kiristaja, 2006; Uustal, 2011) 

Kaitsealustest imetajatest on andmebaasides registreeritud III kaitsekategooriasse kuuluva 
saarma esinemine Pirita tee ääres. Saarmale on sobilik kogu Pirita jõe äärne. Saarmas on Pirita 
loodusala kaitse sihtliik. 1987. aastal püüti uuringu käigus Pirita jõeoru MKA-l kasetriibik 
(Sicista betulina; III kat; Uustal, 2011). Samuti on kasetriibikut kohatud Pirita jõeoru MKA-l 
2012 aastal (Triin Edovald, isiklik suhtlus). Seega on kasetriibiku esinemine uuringualal üsna 
tõenäoline, kuna tiheda alusmetsaga puistud ja erinevad niidud on liigile sobivad elupaigad. 
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Tabel 1. Mustakivi tee pikenduse ümbruse imetajate liiginimekiri. 
 

Selts  Liigirühm Vaatluste ulatus uurimisalast ** 
Liik (kaitsestaatus)*  1 km 2 km 5 km 
Sõralised, Artiodactyla     
Põder, Alces alces  Suurimetaja 1, 4 1 1 
Metssiga, Sus scrofa Suurimetaja  1 1 
Metskits, Capreolus capreolus Suurimetaja 1, 2, 4 1, 2 1 
Kiskjalised, Carnivora     
Rebane, Vulpes Vulpes Väikeimetaja  1, 2, 4 1, 2 
Kährikkoer, Nyctereutes procyonoides Väikeimetaja   1 
Mäger, Meles meles Väikeimetaja   1 
Metsnugis, Martes martes Väikeimetaja   1 
Tuhkur, Mustela putorius Väikeimetaja   1 
Kärp, Mustela erminea Väikeimetaja   1 
Nirk, Mustela nivalis Väikeimetaja   1 
Mink, Neovison vison Väikeimetaja  2 1 
Saarmas, Lutra lutra (II, IV, 3) Väikeimetaja  2 1 
Jäneselised, Lagomorpha      
Halljänes, Lepus europaeus Väikeimetaja 2, 4 2 1, 2 
Valgejänes, Lepus timidus Väikeimetaja   1 
Närilised, Rodentia     
Orav, Sciurus vulgaris Väikeimetaja 1, 4  1, 2 
Kobras, Castor fiber Väikeimetaja 2, 4  1 
Kasetriibik, Sicista betulina (IV, 3) Pisiimetaja   5 
Juttselg-hiir, Apodemus agrarius Pisiimetaja   1 
Kaelushiir, Apodemus flavicollis Pisiimetaja   1 
Koduhiir, Mus musculus Pisiimetaja   1 
Rändrott, Rattus norvegicus Pisiimetaja   1 
Leethiir, Myodes glareolus  Pisiimetaja   1 
Niidu-uruhiir, Microtus agrestis Pisiimetaja   1 
Põlduruhiir, Microtus arvalis Pisiimetaja   1 
Putuktoidulised,  Insectivora     
Harilik siil, Erinaceus europaeus  Väikeimetaja 2  1, 2 
Mutt, Talpa europaea Pisiimetaja 4  1 
Vesimutt, Neomys fodiens Pisiimetaja   1 
Mets-karihiir, Sorex araneus  Pisiimetaja   1 

 
* Sulgudes esitatud rooma number tähistab Euroopa Elupaigadirektiivi lisa ning araabia number tähistab Eesti 
looduskaitseseadusandlusega määratud kaitsekategooriat. 
** Allikad: 1 – eElurikkus; 2 – Tallinna loodusvaatluste andmebaas; 3 – EELIS; 4 – käesoleva uuringu välivaatlus; 
5 – isiklik suhtlus. 
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Joonis 4. Mustakivi tee pikenduse ümbruses registreeritud imetajate, kahepaiksete ja roomajate ning nende 
tegevusjälgede vaatluskohad. 
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4.1.2 Kahepaiksed ja roomajad 

Eestimaa Looduse Fondi “Konnad Teel” kaardil uuritud piirkonnas kahepaiksete ulatuslikku 
rännet märgitud ei ole (http://konnad.elfond.ee/vaatlused/#/id/1090). Kahepaikseid ei 
kohatud ka välivaatluste käigus hoolimata sellest, et vaatlusi tehti kevadisel sigimisperioodil 
kui kahepaiksed ja nende kudu on suhteliselt kergesti leitavad ning suvel, kui noored ja 
täiskasvanud isendid liiguvad laiemalt ringi. Vaatluste käigus kontrolliti Mustakivi tee 
pikenduse läheduses kõiki veekogusid, kus kahepaikseid võiks esineda. Maarjamäe metsas on 
mitmeid tiike, kuid need on võsastunud ja prügi täis. Varasemate uuringute kohaselt esineb 
rohukonn kõikides Pirita linnaosa suuremates loodusmassiivides. Planeeritava tee Pirita 
poolsest otsast 1,9 km kaugusele jäävad EELIS-s registreeritud Tallinna botaanikaaias asuvad 
rohukonna (Rana temporaria) sigimistiigid ning suure tõenäosusega sigivad kahepaiksed Pirita 
jõe luhaaladel laialdasemalt. Kose metsas ja Pirita jõe ääres on varasemates uuringutes 
registreeritud hariliku kärnkonna (Bufo bufo) vähearvukas esinemine, kuid andmebaasides 
ühtki kirjet piirkonnas ei ole. Pirita jõe piirkonnast on viiteid ka roheliste konnade (tõenäoliselt 
tiigikonn, Pelophylax lessonae) esinemise kohta, kuid ühtki tõestatud leidu ei ole. Lähim 
registreeritud tähnikvesiliku (Lissotriton vulgaris) leiukoht asub Lasnamäel ca 1,7 km kaugusel: 
Punasest tänava ja Peterburi tee ning Mustakivi tee ja Plasti tn vahele jääval alal. 

Roomajatest kohati välivaatluste käigus arusisalikke (Zootoca vivipara) Lasnamäe loopealsel 
ning ka andmebaasides on registreeritud arusisaliku esinemine Lasnamäel Katleri piirkonnas 
(joonis 4) ja eelpool mainitud tähnikvesiliku elupaigas. Pirita piirkonnas on arusisalik 
varasematele uuringutele tuginedes suhteliselt sage. Nastikuid (Natrix natrix) on kohatud 
Pirita jõe ja Varsaallika oja kallastel. Vähemarvukalt on piirkonnas kohatud rästikut (Vipera 
berus; registreeritud vaatlused Maarjamäe lossi kandis ja Teletornist lõunas). Pirita linnaossa 
jäävad liivasel mullal olevad metsad võivad olla sobivad ka vaskussile (Angius fragilis). 

 

Tabel 2. Mustakivi tee pikenduse ümbruse roomajate ja kahepaiksete liiginimekiri. 
 

Selts Vaatluste ulatus uurimisalast ** 
Liik (kaitsestaatus)* 1 km 2 km 5 km 
Roomajad, Reptilia    
Arusisalik, Zootoca vivipara (3) 1, 4 3 1 
Harilik rästik, Vipera berus (3)  2 1 
Harilik nastik, Anguis fragilis (3)  3 1 
Kahepaiksed, Amphibia    
Tähnikvesilik, Lissotriton vulgaris (3)  3  
Rohukonn, Rana temporaria (V, 3)  3 1 

* Sulgudes esitatud rooma number tähistab Euroopa Elupaigadirektiivi lisa ning araabia number tähistab Eesti 
looduskaitseseadusandlusega määratud kaitsekategooriat. 
** Allikad: 1 – eElurikkus; 2 – Tallinna loodusvaatluste andmebaas; 3 – EELIS; 4 – käesoleva uuringu välivaatlus. 
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4.2 Elupaikade jaotus planeeritaval teetrassil  

Enimlevinud imetajate sobivad elu- ja liikumisalad kaardistati eeldataval teetrassil maastiku 
läbilõikena olemasolevate andmekogude, liikide elupaigakasutuse teabe ja teostatud 
välivaatluste alusel (joonised 5 ja 6). Elupaigaprofiilid koostati viiele liigile, kes on piirkonnale 
iseloomulikud ning kelle kohta oli mudeli koostamiseks piisavalt vaatlusandmeid. Piirkonnale 
tüüpiliseks suurulukiks on metskits, kellele sobivaid elupaiku leidub nii Lasnamäe panga peal, 
klindinõlvaga seotud metsas kui ka Pirita jõe orus. Keskmise kehasuurusuga imetajate 
tüüpiliseks liigiks on halljänes, kelle elupaigad on samuti levinud kogu uurimisala ulatuses. 
Pisiimetajate näiteks on mutt, kelle tegevusjäljed (mullahunnikud) on kergesti leitavad ja kes 
selgrootutest toituva loomana peegeldab mõningal määral ka piirkonnas laialt levinud siilile 
sobivaid elupaiku ja üldist elurikkuse taset. Puude võradega seotud oravale sobivad 
ootuspäraselt kõrghaljastusega alad klindinõlva all ja nõlvapealsed poolavatud kooslused 
sellele liigile ei sobi. Väikekiskjatest on piirkonnast leitud metsnugis, kes samuti liigub sageli 
puuvõrades, kuid ka maapinnal. 
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Joonis 5. Kolme tavalisema maasliikuva imetajaliigi, muti (Talpa europaea), halljänese (Lepus europaeus) ja 
metskitse (Capreolus capreolus) modelleeritud elupaiga kvaliteedi profiil (püstteljel: 0% all ning 100% üleval) 
kavandataval Mustakivi tee pikendusel. Tumehalli ala kõrgus näitab elupaiga kvaliteeti teetrassi vahetus 
naabruses, kollane joon näitab koha olulisust elupaikade sidususele kahel pool teetrassi ca 200 m ulatuses. 
Püstised mustad jooned märgivad loomaläbipääsude vajadust: tihedalt viirutatud ala – suurulukite altpääs 
postidele tõstetud teelõiguna (viadukt), mis on sobiv kõigile uuritud liikidele; jäme pidevjoon – viadukti 
alternatiivina võimalik suurulukite altpääs (tunnel, mis on sobiv kõigile uuritud liikidele); peenike pidevjoon – 
väikeulukite altpääs; hõredalt viirutatud ala – ulukite samatasandiline teeületusala. Horisontaaljoon rõhttelje 
kohal näitab piirkonda, kus on vajalik väikeimetajate ja kahepaiksete teele jõudmise tõkestamine ja 
läbipääsudesse suunamine. Meetmete asupaikade määramisel on lisaks elupaigamudelile arvestatud 
kohtvaatluse tulemusi ning eksperdi interpretatsiooni. 
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Joonis 6. Kahe tavalisema puuvõrades liikuva imetajaliigi, orava (Sciurus vulgaris) ja metsnugise (Martes martes) 
modelleeritud elupaiga kvaliteedi profiil (püstteljel: 0% all ning 100% üleval) kavandataval Mustakivi tee 
pikendusel. Tumehalli ala kõrgus näitab elupaiga kvaliteeti teetrassi vahetus naabruses, kollane joon näitab koha 
olulisust elupaikade sidususele kahel pool teetrassi ca 200 m ulatuses. Püstised mustad jooned märgivad 
loomaläbipääsude vajadust: katkendjoon – võrasild; viirutatud ala – suurulukite altpääs postidele tõstetud 
teelõiguna (viadukt), mis on sobiv kõigile uuritud liikidele; jäme pidevjoon – viadukti alternatiivina võimalik 
suurulukite altpääs (tunnel, mis on sobiv kõigile uuritud liikidele). Meetmete asupaikade määramisel on lisaks 
elupaigamudelile arvestatud kohtvaatluse tulemusi ning eksperdi interpretatsiooni. 
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5 ULUKILAHENDUS 

5.1 Lahenduste paigutus ja miinimumnõuded 

Kavandatav Mustakivi tee pikendus ristub Tallinna rohevõrgustiku I rohelise radiaaniga ja 
kattub põhja-lõuna suunalise rohekoridoriga, mis ühendab omavahel Lasnamäe nõlvaga 
seotud looduslikud elupaigad Pirita loodusalaga. Pirita loodusala on piirkondlikult kõige 
olulisem rohevõrgustiku tuumala. On oluline tagada hea elupaikade sidusus erinevatele 
liigirühmadele. Et eeldatavasti kujuneb Mustakivi teest tiheda liiklusega peatänav, siis on 
eelistatud eritasandilised läbipääsud. Ulukilahenduse loomisel tuleb kindlasti ära kasutada 
maapinna reljeefist (klindiastang, ojade sängid, teetrassi süvend) tulenevaid võimalusi. 

 

Suurulukid. Kuna piirkonnas on metskits tavaline ning Maarjamäe metsas ja Pirita loodusalal 
liigub ka põtru, siis on vajadus suurulukite läbipääsudeks. Eelistatud lahenduse (variant A; 
joonis 7) korral on kogu teelõik klindiastangust kuni Kase tänavani (umbes 300 m) 
tugisammastel, mis võimaldab loomade (ja ka inimeste) vaba liikumist kogu klindialuse 
roheala ulatuses. Mustakivi tee pikenduse viaduktil on reljeefist tulenevalt klindi poolne ots 
tunduvalt kõrgem kui Kase tänava poolne ots. Minimaalne vaba ruumi kõrgus viadukti all peab 
kagu pool olema 5 m (soovitatavalt 10 m) ja loodes on miinimumkõrguseks 4 m (metskitsedele 
soovitatav ulukitunneli kõrgus). Oluline on, et viadukti all ja selle naabruses kujundataks 
haljastusega spetsiaalsed alad loomadele, kuhu inimeste ja sõidukite ligipääs on piiratud. 
Alternatiivse lahenduse (variant B; joonis 8) kohaselt on kaks eraldi suurulukite tunnelit. 
Vahetult klindinõlva alla tuleb kavandada minimaalselt 5 m kõrge (eelistatult kõrgem) ja 50 m 
lai tunnel, mis tagab piki klindinõlva kulgeva loomade liikumistee jätkuva toimimise. See 
vastab ka Pirita linnaosa üldplaneeringule, mis näeb ette vähemalt 50 m laiuse roheriba piki 
klindinõlva. Katleri ojaga ristumiskohale tuleb kavandada minimaalselt 4 m kõrge ja 40 m lai 
tunnel, mis tagab põhja-lõuna suunalise ühendustee säilimise. Hetkel on piki Katleri oja 
kulgeva roheühenduse (piirdeaedade vahe) väiksemaiks laiuseks Purde tn 28 ja 
Sisekaitseakadeemia hooviaedade vahel ca 25 m, Varsaallika oja ääres Kose tee 62 ja 
Sisekaitseakadeemia hooviaedade vahel ca 20 m ning Kose tee 62 ja Purde tn 6 hooviaedade 
vahel ca 15 m. Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt peaks seal olema vähemalt 50 m laiune 
rohekoridor. Inimeste liikumiseks tuleb kavandada eraldi läbipääsud loomaläbipääsudest 
võimalikult kaugele. Piki Katleri ja Varsaallika oja kulgeb hetkel aktiivselt kasutatav loomarada, 
kergliiklus on suunatud Purde tänavale ja sarnast skeemi tuleks säilitada ka tulevikus. 
Loodesuunalise ühenduse suurulukitele peavad tagama samatasandilised teeületuskohad 
Mustakivi tee ja Kose tee ristmiku ümbruses. See tähendab seda, et teepiirdeid ületuskohtadel 
ei või kasutada ja teed tuleb rajada võimalikult kitsa ja madalana. Tuleb paigaldada 
hoiatusmärgid „Metsloomad“ mõlemale poole rohekoridori ning konkreetsetes 
teeületuskohtades kasutada teekattele joonistatud hoiatust. Kiirust piirata 40 km/h või 
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vähem. Samatasandiline loomade teeületuskoht on vajalik ka kavandatava teelõigu kaguotsas 
Lasnamäe loopealsel. 

Väikeulukid ja kahepaiksed vajavad teeületusvõimalusi lisaks klindialusele metsale ka 
Varsaallika oja mõlemal kaldal. Sinna tuleb rajada kuivad kallasrajad minimaalse kõrgusega 
1,5 m ja laiusega 2,0 m mõlemal kaldal. Ideaalvariandis pääsevad Varsaallika oja kaldaid pidi 
läbi ka metskitsed, sellisel juhul peaks läbipääsu kõrguseks olema vähemalt 2,5 m. Eelkõige 
siile jt pisiimetajaid silmas pidades tuleb rajada väiksemate loomade tunnelid 
(miinimummõõtmed 0,5 × 0,5 m) Kose metsa nii Mustakivi tee pikenduse kui ka Kose tee alla. 
Tallinna loodusvaatluste andmebaasis on Kose teel registreeritud mitmeid hukkunud siile, mis 
näitab et ohutud läbipääsud on vajalikud. Sellised altpääsud sobivad ka teistele väike- ja 
pisiimetajatele ja kahepaiksetele. Et väikeulukite altpääsud oleks efektiivsemad, tuleb 
teeservadesse rajada madalad tõkked (vähemalt 20 cm kõrged), mis takistavad nende pääsu 
sõiduteele ja suunavad pisiimetajad ja kahepaiksed tunnelitesse.  

Oravate jt puuvõrades liikuvate loomade ohutuks teeületuseks paigaldada rippkeerdkaablid 
või funktsioonilt analoogilised lahendused (võrasillad; joonistel 7 ja 8 märgitud kollasega). 
Klindinõlval kasvav mets on oluline erinevaid piirkondi ühendav koridor ja sinna on 
kavandatud kaks võrasilda – ülemise klindiastangu serva ja vaheastangule Jussikalda tänava 
kõrvale. Nõlvaaluses metsas pole oravatele spetsiaalseid lahendusi tarvis, sest suurulukite 
altpääsudest saavad läbi ka oravad ning eeldatavasti oleks teetamm (või viadukt) ülepääsu 
rajamiseks liiga kõrge. Teine oravatele oluline piirkond on Varsaalika ojast põhja poole jääv 
Kose mets. Lisaks Mustakivi tee pikendusele tuleb tagada ohutud teeületusvõimalused ka 
Kose teel. Võrasildade täpsed asukohad sõltuvad Mustakivi tee pikenduse ehituse käigus 
säilivatest puudest ja rajatavast haljastuslahendusest.  

Kahepaiksetele on soovitatav klindinõlva aluses metsas liigniisketel aladel korrastada ja/või 
rajada mõned tiigid: puhastada ala prügist ja raiuda tiikide ümbert võsa, et päike vett piisavalt 
soojendaks. 
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Joonis 7. Mustakivi tee pikenduse ulukilahenduse skeem: variant A. 
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Joonis 8. Mustakivi tee pikenduse ulukilahenduse skeem: variant B. 
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5.2 Leevendusmeetmete kirjeldused 

Soovitame järgnevaid lahendusi: 

à viadukt; 
à suurulukitunnelid (alternatiiv viaduktile); 
à samatasandilised teeületuskohad suurulukitele; 
à kallasrajad Varsaallika oja ääres; 
à väikeulukitunnelid; 
à madalad tõkked; 
à võrasillad; 

Järgnevalt on käsiraamatute ja teiste erialaste allikate põhjal kirjeldatud soovitatud 
ulukilahendusi (van der Ree jt, 2015; Clevenger ja Huijser, 2011). Täpsemad juhised leiab Eesti 
olude jaoks kohaldatud käsiraamatust “Loomad ja liiklus Eestis” (Klein, 2010). 

Viadukt (ehk maastikusild) on üks kõige tõhusamaid võimalusi looduslike elupaikade sidususe 
säilitamiseks sobides läbipääsuks sisuliselt kõikidele loomadele. Ökoloogilisest aspektist on 
alati õigem eelistada viadukti kõrge muldega teele. Viaduktide korral säilib enamasti 
ökosüsteemide sidusus, mis kõrge teemulde korral katkeb. Viaduktid soodustavad taimestiku 
säilimist ja on seetõttu väga olulised selgrootute ja pisiimetajate ning kahepaiksete ja 
roomajate elualade sidususe säilitajad. Viadukti minimaalne kõrgus peab olema 5 m, et selle 
alune ala saaks taimede kasvuks piisavalt valgust. Metsapiirkondades on soovitatavaks 
kõrguseks 10 m. Tugisammaste vahe piki tee telge peaks olema vähemalt 25 m. 

Suurulukitunnel sobib läbipääsuks enamus maismaaloomadele. Kuna tunnelis on taimkatte 
püsimiseks valgust enamasti liiga vähe, siis on see lahendus ökosüsteemide sidumisel vähem 
tõhus. Pisiimetajad ja selgrootud ületavad väga harva taimestikuta alasid ja tunnelitesse tuleb 
paigutada risuvallid, puutüvesid vm, mis pakuvad väikeloomadele varjevõimalusi. Mida 
avaram tunnel, seda parem. Põtradele soovitatakse minimaalseks tunneli kõrguseks 5 m ja 
metskitsedele 4 m. Tunneli laius peaks olema minimaalselt 40 m, eelistatult rohkem.  

Samatasandilised hoiatusmärkidega teeületuskohad sobivad suurulukitele teeületuseks 
kitsamatele teedele, kus sõidukite kiirused on väiksed. Kombineerida hoiatusmärke 
“Metsloomad” (nii metallmärgid kui ka teekattemärgistus) kiiruse piiramisega loomade 
teeületuskohtades. Maksimaalne lubatud sõidukiirus samatasandilistel teeületuskohtadel on 
40 km/h. 

Kallasradadega madal sild või suurem truup sobib pisi- ja väikeimetajatele ning 
kahepaiksetele, ka erinevatele selgrootutele (joonis 9). Kallasrajad vooluveekogude ääres on 
eelistatud läbipääsuks kahepaiksetele, kuna püsivad hästi niisked. Kahepaiksete nahk peab 
olema pidevalt niiske ja neile ei sobi pikad kuiva pinnasega tunnelid ja tunnelites pinnase 
niisutamine on keeruline. Katmata betoonpinnad (tunneli põrand) võivad konnadele lausa 
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eluohtlikud olla. Vooluveekogude risted tuleb kavandada selliselt, et veesängi kõrvale jääb 
mõlemale poole aastaringselt kuiv vöönd, mis toimib loomade läbipääsuna. Ainult erakordselt 
kõrge veeseisu korral (kevadine suurvesi, paduvihmad) võivad kallasrajad jääda vee alla. 
Varsaallika oja juures peaks kuivade kallasradade laius olema vähemalt 2 m (mõlemal kaldal), 
ja läbipääsuava kõrgus loomade käiguraja kohal vähemalt 1,5 m. Kallasrajad tuleb kujundada 
väikse kaldega nii, et ka kõrge veeseisuga jääks osa rajast kuivaks. Veekogu põhi (ka truubi 
sisemus) ja kallasrajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega (kohalikku päritolu). Oluline 
on jälgida, et läbipääsu otstest jätkuks loomade liikumist soodustav rada. Vältida tuleb ümara 
ristlõikega torusid (truupe), kuna kahepaiksed hakkavad mööda kaldpinda üles ronima ja 
kulutavad asjatult energiat. Sobivad poolkaarekujulised ja nelinurkse ristlõikega tunnelid, 
mille seinad on vertikaalsed.  

Väikeulukite/kahepaiksete tunnelid rajada kohtadesse, kus puuduvad vooluveekogud, aga 
on oluline tagada kahepaiksete ja väikeulukite elupaikade sidusus (nagu kujutatud joonisel 9, 
kuid ilma veekoguta). Need tunnelid võivad funktsioneerida ka erakordse suurvee juhtimiseks. 
On oluline, et tunnelisse ja selle otste ette ei tohi koguneda vett. Oluline on jälgida, et 
läbipääsu otstest jätkuks loomade liikumist soodustav rada. Vältida tuleb ümara ristlõikega 
torusid (truupe), kuna kahepaiksed ja pisiimetajad hakkavad mööda kaldpinda üles ronima ja 
kulutavad asjatult energiat. Tunnelite seinad peavad olema vertikaalsed ja põhi kaetud niiske 
loodusliku pinnasega (liiv, kõdu vms). Optimaalse niiskuse saavutamiseks on kõige lihtsam 
kasutada alt avatud tunneleid. Minimaalsed mõõtmed: laius 0,5 m ja kõrgus 0,5 m; 
soovitatavad mõõtmed: laius 1,0–1,5 m ja kõrgus mitte vähem kui 0,7 m. Väiksema läbi-
mõõduga tunneleid on keeruline hooldada. 

Madalad tõkked on vajalikud väikeulukite ja kahepaiksetele läbipääsude juures selleks, et 
juhtida neid läbipääsudeni (joonis 10) ning mujal takistada loomade liikumist teele, et ära 
hoida hukkumist autorataste all. Juba 20 cm kõrgune serv suunab suure osa loomadest teest 
eemale, spetsiaalsed kõiki kahepaikseid takistavad seinad on ≥ 40 cm kõrgused. Kuna 
kavandatava Mustakivi tee pikenduse piirkonnas kahepaiksete massrännet ei esine, siis ei ole 
tingimata vajalik ka nii kõrgete tõkete paigaldamine. Tõkked peavad olema allosas maapinna 
suhtes täisnurga (või teravnurga) all. Suunavate tõkete materjal peab olema ilmastikukindel 
(betoon, metall, komposiitmaterjal, plastik vms). Võrk ei sobi, sest kahepaiksed, roomajad ja 
pisiimetajad ronivad võrgust üle. Oluline on tõkete hoolduse käigus jälgida, et teest eemale 
jääval poolel ei kasvaks liigselt taimi, mida mööda on võimalik üle tõkke ronida. Suunavate 
tõkete ääres kasvavad taimed tuleb regulaarselt niita. 
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Joonis 9. Vooluveekogu kallastel oleva ulukitunneli (kallasradade) lahenduse skeem. Oluline on tagada, et tunneli 
külgsein oleks maapinna lähedal võimalikult vertikaalne nii, et kahepaiksed jt väikesed loomad ei saaks seda pidi 
üles ronida. Kahepaikseid suunavad tõkked peavad olema tihedalt omavahel ja tunneli suuga ühendatud nii, et 
loomad ei pääse neist mööda. Kallasrajad peavad olema loodusliku pinnaga ning püsivalt kuivad, st veepinnast 
kõrgemal ja ilma loikudeta. 
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Joonis 10. Kahepaikseid teealusesse tunnelisse suunavad tõkked ja tunnelisuue. Näidatud läbipääs asub 
Harjumaal, Kiisal Keila jõe lõunakaldal. 

 

 

Võrasillad. Oravate jt puuvõrades liikuvate loomade (arboreaalsete imetajate) ülepääsudena 
on kõige lihtsam lahendus kasutada olemasolevate puude tüvede või postide vahele 
kinnitatud kolmekordset rippkeerdkaablit, mis ulatub puude võradeni. Oluline on paigaldada 
ühendusköied tugipostist lähimate puudeni. Keerdkaabli sobiv läbimõõt on 4–10 cm ja 
postivahe maksimaalseks pikkuseks on 50 m (sellist vahemaad läbivad oravad edukalt mööda 
elektri õhukaableid). Puude võrade ühendamiseks võib kasutada ka kahe trossi vahele 
kinnitatud ilmastikukindlat võrku, lauajuppe vms (laius 20–30 cm; sarnanevad seiklusparkides 
kasutatavatele sildadele). Üheks võimalikuks variandiks on oravate ülepääsuks kohaldada üle 
tee ulatuvad raamid, mida kasutatakse liiklusmärkide, valgusfooride jm kinnitamiseks, lisades 
neile puidust käigurajad ja ühenduskaablid lähimate puude võradesse. On olemas ka 
spetsiaalselt võrasillaks loodud tooteid (joonis 11). 

 



 

 Mustakivi tee pikenduse ulukiuuring | 25  

 

Joonis 11. Näide puuvõradega seotud imetajate eritasandilise ülepääsu lahendusest – võrasild.  

 

 

 

à Toimivate loomaläbipääsude lahenduste puhul on palju olulisi üksikasju, seetõttu 
tuleb tehnilise projekteerimise töösse ja ehituse järelevalvesse kaasata pädev 
loomastiku ökoloogia ja teelahenduste ekspert ning juhinduda tema antavatest 
soovitustest. Samuti on eksperdi kaasamine vajalik hoolduskavade koostamisel ja 
rajatud lahenduste hilisemal seiramisel. 
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5 KOKKUVÕTE 
à Planeeritav Mustakivi tee pikendus ristub ülelinnalise tähtsusega rohevõrgustiku 

koridoriga (I roheline radiaan) ning kattub Maarjamäe metsa ja Pirita loodusala 
ühendava rohekoridoriga.  

à Klindinõlva all peab olema tagatud läbipääs suurulukitele (ennekõike metskitsele). 
Selleks rajada viadukt, mille alla jääb loomade läbipääs või kaks suurulukitunnelit. 
Lisaks tuleb tähistada hoiatusmärkidega samatasandilised ulukite ülekäigukohad 
kavandataval Mustakivi tee pikendusel ja Kose teel. 

à Maarjamäe metsa ja Kose metsa ühendav rohekoridor piki Katleri oja tuleb säilitada, 
kavandatav tee rajada rohekoridorist läände Sisekaitseakadeemia territooriumile. 

à Väikeulukitele, kahepaiksetele, roomajatele, selgrootutele jt rajada ohutud altpääsud: 
kallasrajad Varsaallika ojale ja väikeulukitunnelid Kose metsa. Altpääsude tõhusaks 
toimimiseks rajada tee serva madalad loomi suunavad tõkked. 

à Oravatele jt võraloomadele paigaldada teeületuseks võrasid ühendavad rippkeerd-
kaablid või funktsioonilt samasugused ülepääsulahendused (võrasillad). 

à Ulukiläbipääsude kohtades vältida paralleelsete teede rajamist, et teeala oleks kitsam 
ning ulukiläbipääsud efektiivsemad. Kergliiklus suunata pigem väikestele kõrval-
tänavatele. 

à Tehnilise projekteerimise protsessi ja ehituse järelvalvesse kaasata loomastiku 
ökoloogia ja teelahenduste ekspert. Samuti on eksperdi kaasamine vajalik hooldus-
kavade koostamisel ja välja ehitatud lahenduste järelseirel. 

à Mustakivi tee pikendus mõjutab oluliselt uurimisala loomastiku elupaiku. Tee 
rajamisega kaasneb elupaikade kadu, häiringutest ja reostusest tingitud ümbritsevate 
elupaikade kvaliteedi langus ning teest ja suurenenud liikluskoormusest tingitud 
elupaikade killustumine ja oht loomade elule. 
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7 FOTOD 

 

Foto 1 Lasnamäe loopealse poolavatud elupaik on hästi sobiv jänestele ja roomajaile, aga ka teistele liikidele. 

 

 

Foto 2 Laialehine Maarjamäe pangamets on mitmes kohas üsna looduslik ja otsese inimmõjuta.  
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Foto 3 Varjuline metsaelupaik klindi nõlval, kus leidub nii inimeste kui metsloomade varjatud radu. 

 

 

Foto 4 Kavandatava Mustakivi tee pikenduse piirkonnas on põimunud looduskeskkond ja linlaste huvitegevus.  
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Foto 5 Pangaastangu aluses metsas leidub mitmeid veekogusid, mis võiks olla väärtuslikud kahepaiksete 
sigimiskohad. Elupaikade parendamiseks on vajalik tiikide puhastamine risust ja avamine päikesele.  



 

 Mustakivi tee pikenduse ulukiuuring | 31  

 

 

Foto 6 Põdra jalajälg pangametsa alumises servas. Mastaabiks on fotoobjektiivi 69 mm läbimõõduga kork. 

 

 

Foto 7 Pangametsas on aastate jooksul kogunenud palju prügi. Nii looduslike elupaikade kvaliteedi tõstmiseks, 
kui inimeste elukeskkonna parandamiseks on oluline prügi koristada.  
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Foto 8 Katleri oja asub väga olulises rohekoridoris, mis ühendab Maarjamäe metsa ja Lasnamäe loopealsed 
Kose metsa ja Pirita jõe äärsete tuumaladega. Kitsamas kohas vaid 25 m laiuse elupaigakoridori 
kaitsmine ja parendamine on oluline laiema piirkonna loomapopulatsioonide ja elurikkuse hoidmiseks.  
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Foto 9 Varsaallika oja ja selle luht on poolveeliste loomade ida-lääne suunaline elupaigakoridor, mis ristub 
kavandatava Mustakivi tee pikendusega. 

 

 

Foto 10 Pirita jõgi ning selle äärsed luha, niidu ja metsaelupaigad moodustavad piirkonna rohevõrgustiku ja 
elurikkuse võtmeala.  



 

 Mustakivi tee pikenduse ulukiuuring | 34  

 

 

Foto 11 Kose teel liikluses hukkunud noor vares. On teada, et piirkonna teedel on hukkunud ka palju siile jt 
loomi. Eeldatavasti kujuneks Mustakivi tee pikenduse liikluskoormus üsna suureks. Seega on väga 
oluline teelõigu ulukilahendus väga hästi läbi mõelda nii, et oleks tagatud piirkonna elurikaste elu-
paikade püsimine ja populatsioonide sidusus ning minimeeritud loomade sattumine liiklusesse. 


