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Toimetaja veerg

Olen kogenud, et mõnikord 
võib eestlane teiste Euroopa 
riikide loodusesse suhtuda 

peaaegu sama suure umbusuga kui 
igasugustesse euronormidesse ja kõi-
gesse muusse, mis on tundmatu ja 
võõras. Alpid on ilusad, kuid tõe-
list metsikut loodust neil seal ju 
pole. Meil on ometi hundid ja karud. 
Jah, Rootsis leidub metsa, aga see 
on ju puupõld. Eestis raiutakse küll 
palju, aga meil on Alutagusel ka 
päris paksu metsa.

Eesti looduse ja keskkonna sei-
sundisse süvenedes tuleb paraku 
välja, et meie põlislooduse poolest 
rikas kodumaa pole nii-öelda euro-
normide järgi kuigi heas seisus. Nii 
me siis tukume enda loodud roheli-
se kuvandi najal nagu „Tukkuv karu“, 
Anton Starkopfi kätetöö, Tartu 
botaanikaaias. 

Eesti keskkonnaühenduste koda 
tegi mai lõpus avalduse, millega väljen-
datakse toetust Euroopa Komisjoni 
värskele elurikkuse strateegiale. See 
keskendub kahele suurele murealli-
kale: liiga intensiivsest maakasutusest 
tulenevale elupaikade kaole ja põllu-
majanduse tekitatud saastele.

Keskkonnaühendused rõhutavad, 
et ka Eesti peab mõistma loodus- 
ja majanduskeskkonna tugevaid seo-
seid: vaid elurikkas ja puhtas kesk-
konnas saab olla tagatud inimeste hea 
elu. Praeguste suundumustega aga ei 
saa kuidagi rahul olla. 

Tõelisi loodusmetsi on meil üli-
vähe. Eestis on üha vähem metsa-
linde, ka põllulindude arvukus kaha-
neb. Muret teeb tolmeldajate liigirik-
kus. Putukamürke kasutatakse põllu-
majanduses aina enam.

Siinsest Eesti Looduse numbrist 
saab lugeda usutlust president Kersti 
Kaljulaidiga, kes on hariduselt bio-
loog. Lääne-Virumaal lendorava elu-
paikadega tutvunud president aval-
dab intervjuus arvamust, et kuna sel-
lel liigil tekib haabade vastu huvi siis, 
kui puu on juba kaks korda vanem 
kui kehtestatud raievanus, on lend-
orava ja paberipuidu hankijate huvi-
sid võimatu ühendada.

„Jääb küsimus, kas me ühiskon-
nana jõuame kokkuleppele, et lend-
orava ja teiste metsaelanike jaoks on 
meil osa metsast tarbest väljas. Meil 
võiks olla metsaruumi, kus lend-
oravad saavad elada. Kui need on 
erametsad, siis peab olema kom-
pensatsiooni võimalus, sest talumis-
kohustust ei saa niisama kehtestada,“ 
arutleb president.

Samasugusele kokkuleppele on 
vaja jõuda ka teiste maastikutüüpide 
ja elupaikade küsimustes. Rahulikult 
ja teist poolt kuulates. Ja nii ruttu kui 

võimalik.
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