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Toimetaja veerg

Ühel hilissuve hommikul avas-
tasime kanaaedikust kolme 
kauni muna asemel kärntõ-

bise rebase, kes sulissõbrad looja-
karja oli saatnud. Peaaegu karvutu 
peletis oli puurivõrgu hammastega 
katki sikutanud – ilmselt oli pikalt 
pusimist. Inimest nähes ei ilmutanud 
elukas sugugi pelgust, lonkis eema-
le üsna vastumeelselt ja veel kaks 
päeva hiljem nägime teda aias ringi 
luusimas, küllap kaotsi läinud saaki 
taga nutmas. Keskkonnainspektsioon 
meid ei lohutanud: linnas rebasejahti 
pidada pole nende võimuses.

Nördinud kanaomanikena olime 
muidugi veendunud, et ainus mõist-
lik võimalus oleks seesugused õnne-
tud hukata. Ammu oleks aeg luua 
sellega tegelev ametkond: rebased on 
meie asulates varsti sama tavalised 
kui vanasti olid hulkuvad koerad (vt 
Eesti Looduse 2015.  aasta jaanuari- 
ja septembrinumbrit). Põhioht pole 
ju lemmikloomi ähvardav kärntõbi, 
pole ka murtud kanad, hoopis suu-
rem mure on rebase väljaheidetega 
leviv ehhinokokk-paeluss, kes on elu-
ohtlik inimesele.

Pisut rahulikumalt järele mõeldes 
hakkas pilt muutuma. Rebane, aga 
miks mitte ka süüdiklest ja isegi pael-
uss, on ju meie looduse põlisliigid. 
Kas inimestest pole upsakas seada 
enda huvid nende omadest kõrgema-
le? Kuid teisalt – meie rändasime siia 
kanti pärast jääaega üsna samal ajal 
kui reinuvader ja eks ole meil siiski 
süvaökoloogiline täisvoli oma õiguste 
eest võidelda.

Sedapidi vaadates varitseb jälle-
gi oht taandada kogu ülejäänud loo-
dus inimese tarbeväärtuse tasemele. 
Miks peaks uhke ristmik alla van-
duma vanale hõbepajule, kui meile, 
inimestele, meeldib autoga ringi tos-
sutada, ja paju, sindrinahk, ei anna 
meile ei õunu ega kütet? Rääkimata 
näiteks Eesti metsast, mis kindlas-
ti pakuks suuremat puidutootlikkust 

ruutmeetri kohta, kui seal ei askel-
daks jalus lugematu hulk tülikaid  ... 
jumal teab, mis nende kõigi nimed 
on, aga igaüks neist söandab preten-
deerida oma elementaarsete mutuka-
õiguste kaitsele, kindel see.

Nii edasi mõeldes polegi vist pääsu, 
tuleb astuda vana hea Linné jälgedes-
se ja lüüa oma naabrid kaitsevääriku-
se järgi kolme lehte. 

1. Nood, kes jäävad olulisel määral 
jalgu inimese elulistele huvidele. Siia 
hulka võiksid käia näiteks ehhino-
kokk-paeluss ja linnarebased. Ilmselt 
suurem jagu meist kirjutaks alla, 
et sellised õnnetud olevused vaja-
vad vaid malakat ega mingit kaitset. 
Õnneks on inimene niivõrd vintske 
tümikas, et Maa loodusrikkuses lei-
dub seda esimest rühma vaid näpu-
otsaga. 

2. Nood, kes jäävad jalgu inimese 
elutervele mugavusele ja edevusele. 
Siia hulka käivad siinse jutu kange-
laste seast ehk süüdiklestad. Nende 
puhul oleks inimesel süvaökoloogili-
selt viisakas otsida aupaklikke komp-
romisse, nii meelevastane kui see 
mõnel juhul ka ei tundu. 

3. Nood, kes jäävad jalgu inimese 
lodevusele – teisisõnu, hiilivale ene-
sehävitusele. Need tänuväärt kaas-
lased toimivad tegelikult n-ö vihma-
vari-liikidena (ingl umbrella species) 
inimesele endale, olgugi et me ise nal-
jalt seda ei teadvusta. Sellisena vää-
rivad nad kompromissitut kaitset ja 
häbi olgu kellelgi vastu viriseda.

Kes meie naabritest kuhu rühma 
käib – see küsimus nõuab muidugi 
põhjalikke mõttetalguid. Minu hin-
nangul kuulus näiteks kolmandasse 
rühma ka õnnis Haabersti paju, aga 
tee-ehitusfirma aktsionär ei ütleks 
mulle sellise avalduse peale enam 
tere. Esmajärgus võiks ent teadvus-
tada kõigi kolme rühma olemasolu ja 
läbi näha häma, kui neid ühte patta 
püütakse panna.
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