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ui Loodusesõbra toimetaja Mats Kangur 2011. aastal Salevere Salumäe alusel tavalisest valjemaid rebaseid kuulis, polnud šaakalist Eestis veel kellelgi aimu. Matsi
kirjeldusel kõlas hääl kileda klähvimisena, aga
kuna rebast teatakse kui metsa polüglotti, looma,
kes võimeline kuuldavale tooma väga erinevaid hääli,
võis kuuldut mööndusega reinuvaderi jutuks pidada.
Metsaskondajad teavad, et iga kummaline hääl metsas
võib kuuluda rebasele. Ka aastaeg oli sobiv, reinuvader jooksis juba usinalt ringi, pidas pulmi. Lisaks
olid kohalikud rääkinud, et sealkandis elavad
häälekad rebased.
Kaks aastat hiljem tuli siiski välja, et
Eestist on leitud vähemalt üks pesakond šaakaleid. Vaikselt närima jäänud kahtlus, et Salumäel polnud tegu
rebasega, sai vastuse. Kui usinalt me siiski tundmatule nähtusele
otsime seletusi tuttavliku maailma raamides!
Lahendust, kuidas käituda uue koerlaste esindajaga Eestis, ei
tea veel keegi. Kas püüda loom loodusest välja, keelata talle elupaik Eestis? Tahtmine oleks, sest tegu on kõigesööjaga nagu kährik, kelle toidulauale kuuluvad ka maaspesitsevad linnud. Šaakali
elu Eestis tähendaks suurenevat survet kaitsealustele sulelistele,
see on selge. Ehkki loodusesõber ei liigita loomi heaks või halvaks, ei päästa see paratamatult saaklooma ja kiskja vaheliste
suhete korrastamisest.
Samas, kui selgub, et loom pole siia sattunud inimese apsaka
tõttu nagu Sosnovski karuputk või kährik, vaid on tulnud ise lõunapoolsetelt aladelt, peame temaga leppima. Tal on õigus siia
jääda. Looduse enda regulatsiooni sekkuda oleks imelik, sest loomad laiendavad ju oma elualasid aeg-ajalt, see kuulub looduse
juurde ja teha pole midagi. Kas meie šaakalid on ise tulnud või
toodud, näitavad ehk läti šaakali DNAuuringud (vt kaanelugu lk
32).
Seni ei tohi lasta tekkida šaakalivihal. Kiskjana pinnuks silmas
saab ta olema paljudele. Meenutame siinkohal halva sõnaga hundiviha, kormoraniviha, metsseaviha ja hülgeviha, kunagist kulliviha. Hea on, kui ühiskond ei õpi loodust vihkama.
HELEN ARUSOO, MATS KANGUR
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