
Hirundo 1997 nr. 1 58 

Neli tundi linnukaitsest 

EOV kontor vdttis lainud aasta ldpul ette vaikese kiisitluse iihtaegu 
aktiivsete kui ka potentsiaalsete ettekandekoosolekuil kaijate seas. Muu hulgas 
kiisiti ndu neist koosolekuist erinevate toovormide asjus - ja saadi rndnigi 
teostamist vaariv ettepanek. Tartu Ulikooli bioloogiatudeng Asko Ldhmus 
soovitas ometi kord ara pidada "ammulubatud sdnasdjad /. . . / linnukaitse 
teemadel". Mdeldud-tehtud: iihingu kontor pani L,US-i saali I.martsiks kinni; 
vaidlusringi vedaja valikul jai n@p esirnesena pidanza sooviesitajal endal - j a  
tneie rddrnuks vdttis Asko ettepanekust kohe kinni. 

Valja tuli riiAmustavalt palju inimesi: registreerirnisraarnat naitab 39 
EOU liikrne ja nelja kiilalise kohalolekut. Esindatud olid vanad, keskealised, 
noored ja vaga noored - nii vanuselt kui ka iihinguliikme staaiilt. Ja umbes 
~~oo l ed  saabunuist viitsid vahemalt korra ka sdna. 

Paraku jatsid kutserele - ja osaliselt ka lubadustele! - vaatatnata 
vaidlusringi tulernata keskkonnaminisreeriutni looduskaitsespetsialistid nirzg 
Tartu tnaavalitsuse keskkonnaosakonna esindajad. Ju arvati, et sellitle 
ettevdtrnine pole koht, kus oma arnetile kohast loodusehoidja tnissiooni taita.. . 
Sellest tingituna jai osalenuile koosolekusaalist lahkudes hinge ja tneelde ehk 
rndni kiisirnark rohkern kui tulles loodeti.. . 

Jargnevalt kimbuke vaidlusringi mBtteid, tnis kirjutajal endal tneeldejaid 
vdi rnida ta kolleegide rdhuasetustest hiljem valja on noppin~~d; mingil juhul ei 
pretendeeri need pcigusalegi iildiilevaatele kdneldust - valtasid diskussioonid 
ju kokku enarn kui neli tundi. 

Linnukaitse rniiaratlus ja iilesanded jaid koosolekul selgelt sdnastamata. 
Erinevate inimeste arusaatnised ja seisukohad neis kiisirnustes nuivad ulatuvat 
tdesti seinast seina. Kurvastaval kombel naeb rndnigi positsioonikas persoon 
linnukaitset dige kitsana - vaid selles, rnis sisaldub otseselt seadustes. Paraku 
ei ole ju selget abi ka sellest, kui mdni liik on kantud kdrgesse 
kaitsekategooriasse, sest ainus kirjatahes sisalduv konkreetne kaitserneede on 
tapselt maaratletud kahjutasusumma. Aga ilmselt on esirnenegi protokoll mdne 
kaitsealuse linnuliigi isendile liigategemise eest Eesti Vabariigis verl 
kirjutamata; pole Bieti inimesigi, kelle asi see peaks olema.. . Naib, et otsest, 
selgelt kirja pandud linnukaitse kohustust pole rneil ka iihelgi 
looduskaitseasutusel. 

Selline riiklik taust viitab ilmselgele vajudusele EOV linnukaitselisl 
aktiivsust suurendada; pealegi on ju just linnukaitse tdusrnist iihingu 
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esmaprioriteediksparast liitumist BirdLife Internationaliga korduvalt rdhutatud. 
EOU juhatusel selget kaitsealast tegevuskava seni pole, loodetavasti andis 
koosolek selleks olulise tduke. Liikmete foetus tundub olemas olerna, paraku 
jiiiib vaheseks ideede genereerijaid, juhte ja koordinaatoreid. 

Niisiis - ainult riiklikule tasemele r6humine ei aita, kindlasti peab iiks 
iihingu linnukaitsetegevuse pcihisuundi olema too no. lihtsa inirnesega, kes pole 
ir~nnet loodushoiu vajalikkusest ehk sugugi minetanud, ainult et igapaevarnured 
on selle kui mdneti idealistliku fagaplaanile t6rjunud. 

K6neks tuli linnukaitseaabitsa valjatootamine - nii totaalse strateegia kui 
ka reaalselt eksisteerivate iiksikosade mdttes. Ule hulga aja piihiti tolm ideelt 
asutada Ropka-lhaste linnukaitseala, millel oleks otsese linrzuala-tahtsuse kBrval 
ka ilmselge pedagoogiline ja looduspropagandistlik funktsioon; muu hulgas 
arvali, et iihing vdiks selle kaitseala valitsejaks hakata. 

Kaidi valja idee, et pdhiliselt tuleks orienteeruda noortele, kuna praegune 
keskealiste pdlvkond on liiga rikutud. Vastuvaitena tasuks ehk karta, et enne kui 
noored piisavalt kaitsetdhusaks saavad, on jAutud teha liiga palju ravimatuid 
sigadusi.. . 

Raagiti ka paris konkreetsete liikide, konkreetsete elupaigatiiiipide, samuti 
iiksikisendite kaitsmise vajadustest - kdik asjakohane ja vajalik, suudaksid 
targemad ja innukamad pead niiiid kdigest ktineldust vaid toelise EOU 
linnukaitsestrateegia siinteesida! 

Linnukaitsepoldu laheb kiindma ka EOU 5.aprillil toimuv 
aastakonverents. 

Toomas Jiiriado 




