Arvoisa ympäristöministeri Siim Kiisler ja ympäristöministeriö

Vetoamme Teihin, jotta käyttäisitte omaa oikeuttanne rajoittaa ministerin määräyksellä lintujen
ja eläinten lisääntymisaikana metsien hakkuita, jolla vältettäisiin villieläinten turha
menehtyminen.
Virossa pesii helmikuusta elokuuhun 229 lintulajia, joista yli sata lajia on metsälintuja: yhteensä
yli kymmenen miljoona paria. Keväällä ja alkukesällä ei ole yhtäkään metsikköä, jossa ei olisi
lintujen pesimäpaikkaa. Taajamissa alkaa lintujen pesimäkausi jo maaliskuussa, jolloin pesiviä
lintuja on hankala huomata, sillä ”näkymättömissä pysyminen” on vihollisilta suojautumisen
kannalta elintärkeää. Yhden hehtaarin kokoisella metsäalueella pesii keskimäärin 3-4 lintuparia,

luonnonmetsissä ja korpimetsissä on pesiviä lintuja keskimäärin 11 paria hehtaaria kohden.
Tämä lukumäärä kaupungin puistoalueilla mahdollisesti vieläkin suurempi.
Kevät- ja kesäkaudella toteutettavien hakkuiden ja metsänhoitotöiden osalta on jo etukäteen
tiedossa, että nämä toimet aiheuttavat lukuisten pesivien lintujen menehtyvät
Keskkonnainspektsioon (ympäristövirasto) ei voi kuitenkaan vaikuttaa metsähoitotoimiin tai
estää niitä. Kevätkauden hakkuut aiheuttavat myös sienitautien leviämistä, palovaaraa,
vahingoittavat maaperää ja aiheuttavat muutakin vahinkoa. On julkinen salaisuus, että
hakkujen aikana monet linnunpoikaset kuolevat, koska munia ja pesiä rikotaan ja jälkeläisistä
huolehtivien eläinten ja lintujen normaalia toimintaa. häiritään Tällä tavalla uhataan meidän
luontoympäristömme monimuotoisuutta ja loukkaavat ihmisten kulttuuriin ja moraaliin liittyviä
arvoja.
Lintujen ja eläinten lisääntymisaikana toteutettavia hakkuita on virolaisten lintu- ja
ympäristöasiantuntijoiden1 toimesta ja myös julkisuudessa laajasti kritisoitu. Metsätutkija Ivar
Etverk on todennut2 loppukevääseen ja alkukesään sijoittuvien hakkuiden olevan metsänhoidon
kannalta erittäin haitallisia. Hakkuut ovat aiheuttaneet ristiriidan myöskin lainsäädännössä, sillä
Viron luonnonsuojelulain3 55 § (yksilön surmaaminen, vahingoittaminen tai häiritseminen)
mukaan on kielletty luonnonvaraisten lintujen on (1) pesien ja munien tahallinen tuhoaminen ja
vahingoittaminen tai pesien rikkominen ja niiden (2) tahallinen häiritseminen, erityisesti
pesintä- ja poikien kasvattamisen aikana.
Pesimäajan hakkuurauhan idean ehdotti Viron lintututkijoiden yhdistyksen (Eesti
Ornitoloogiaühing) linnunsuojelulautakunta Asko Lõhmusin johdolla jo 1990-luvun lopulla.
Vuodesta 2003 on Viron valtion metsänhoitokeskuksen (Riigimetsa Majandamise Keskus)
joissakin metsätyypeissä ja osassa hakkuualueilla voimassa kahden kuukauden hakkuurauha,
mutta se ei ole riittävä toimenpide, sillä alusmetsän hakkuut jatkuvat siitä huolimatta.
Metsätalouden kannalta on kaikin puolin ymmärrettävää, että ensimmäistä taimikonhoitoa
pitää tehdä suurimmassa osassa kasvupaikkoja juuri loppukeväällä ja alkukesällä, jolloin
taimissa on jo lehtiä ja lajit voidaan tunnistaa. Mutta kun puut ovat jo ihmisen pituuden
saavuttaneet, ei tarvitse suorittaa valohakkuita enää loppukeväällä eikä alkukesästä eikä häiritä
lintujen ja eläinten lisääntymisrauhaa.
On valitettavaa, että Virossa ei ole vieläkään julistettua maanlaajuista hakkuurauhaa, vaikka jo
vuodesta 2007 lähtien on metsähoitolaissa annettu ympäristöministerille jo asianmukaiset
valtuudet. Tässä viittaamme Viron metsänhoitolain4 40 § 10 momenttiin, jossa on säädetty, että
vastuuhenkilönä toimivan ministerin asetuksella voidaan rajoittaa eläinkunnan suojelun
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kannalta lisääntymiskautena hakkuutoimintaa monimuotoisissa metsissä ja sekametsässä 15.
huhtikuuta – 15. kesäkuuta välisenä aikana. Siksi pyydämme, että ympäristöministeriö käyttäisi
asianmukaista oikeuttaan meidän villieläinten ja lintujen avustamiseen, pitämällä samalla
huolta koko maailman luonnosta, mutta myös virolaisten mielenrauhasta. Metsän asukkaille
olisi parasta, että hakkuurauha jatkuisi ainakin elokuun 20. päivään saakka, sillä monet lintu- ja
eläinlajit pitävät huolta jälkeläisistään loppukesään saakka.
Koska Virossa ja koko maailmassa on lajien sukupuuttoon kuoleminen kiihtyy, katsomme, että
Viron pitäisi noudattaa perustuslaillista5 velvollisuuttaan ja säilyttäisi meidän luontoresursseja
kansallisesti arvokkaana kohteena, käyttämällä niitä säästäen. Myös Euroopan Unionin
lintudirektiivi6 ja ympäristöalan toimintaohjelma vetoavat lintujen suojaksi
erikoistoimenpiteiden soveltamiseen, koska luonnon monimuotoisuuden vähentyminen koko
maailmassa on vakavana hälytysmerkkinä tehokkaampien suojausmenetelmien
tarpeellisuudesta.
Vetoamme ympäristöministeriöön meidän kulttuurissa luontoon ja erityisesti lintuihin nähden
suojaavan asenteen luomiseen. Jo meidän esivanhempamme pitivät linnunpoikasia ja -pesiä
pyhänä ja varoittivat niiden vahingoittamisen seuraamuksista. Me tarvitsemme
ympäristöministeriöltä ja koko valtiolta luontoa suojaavia toimia, jotta voisimme välittää
luontoa ja eläimiä arvostavaa asennetta myös omille lapsillemme.
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